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از مردم در ازدواجشان با زینب« ص»علت ترس پیامبر

 

 

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره احزاب 

 درباره ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 ق رآن هی عل وارد اعت را  عنوانب ه یحیمس  نیمبشر طرف از که هاییپرانیسنگ

 ش باا  از یبعض  ج واب در هامس لمان ان ًیاح ک ه ه اییینادان و یطرف از کنندیم

 عوام   نک هیا در دارن د ش رکت ه م با دو نیا ،یگرید طرف از دارند، ا یآ به نسبت

  ی تحم فیش ر ق رآن ب ر را یمطالب که است کرده ریتأث دو هر ای و یبرون ای و یدرون

 ق رآن ب ه ق رآن ریتفس کی ؛است گونه سه ریتفس چون. است یرأ به ریتفس که اندکرده

 ک ه اس ت یریتفس  هم ان ای ن ،یبرون  و یدرون  عوام   از ذهن کردن یخال بااست 

 یمطلب  ک ه اس ت نیا ریتفس کی. است داده دستور سنت و کتاب خواهد،یم خداوند

 که ایهیآ به و است گرفته قرار تصدیق مورد و است شده یتلق درست انسان ذهن در

 ظا ورً ای  نصً هیآ داللت به توجه بدون کند،یم توجه یوقت ،است بحث نیا به ناظر

 خالف بر ای است هیآ نص خالف بر که کند،یم  یتحم هیآ بر را خود مطلب مستقرً،

 ک ه اس ت نیا سوم قسمت. است نیّب. است یرأ به ریتفس نیا و است هیآ مستقر ظاهر

 مطل ب نی ا ت،اس ساخته مختلف یهاراه از یطرز هر به خود شیپ انسان مطلبی که
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 از اص الً اس ت، مخ الف ن ه و اس ت مواف ق ن ه هی آ آن که کندیم ایهیآ بر  یتحم را

 ط رف از ییهایرأ به ریتفس. است یرأ به ریتفس هم نیا. است خارج بحث نیا نهیزم

 ق رآن اله و قرآن اءیانب و قرآن ینب و قرآن بر یاعتراضات و است شده یحیمس نیبشرم

  .مآورییم دست به ما ا یآ خود از را جوابش که اندکرده وارد قرآن عتیشر و

 دف ا  و یطرف دار حساب به و اندکرده سنتً و عتًیش قرآن نیمفسر هم یاشتباهات

 خ  الف ب  ر ک  ه ان  دگفته یمط  الب و ه  ا یتأو و هاهی  توج ق  رآن مق  د  س  احت از

 قل ه نیب االتر در ک ه ق رآن مقدسا  ا یآ رسد چه تا ،است یعاد حیفص هایعبار 

 عمق وارد نکهیا از قب  میهست قرآن علوم طالب که ما یحت. است بالغت و فصاحت

 اس ت، موج ود ه م ا یروا از یبعض در و اندداده یبعض که یاحتماالت م،یگرد بحث

 را هی آ و اس ت بس ته نق ش م ا ذه ن در مطل ب همان ،دارد یکم ای و ادیز طرفداران

 آنک ه ح ال و باش د، نیچن  اس ت محتم  احتمال، باب از ولو .مکنییم الیخ گونهآن

 راه احتم اال  از یبعض  اص الً ش ود دق ت درس ت هیآ یرو اگر. ستین محتم  اصالً

 .ندارد

 40 هی آ ت ا 36 هی آ از ریس  کی  اب ما است، شده که یاعتراضات ای احتماال  نجایا

 ب دون ا ،ی روا ب ه توج ه ب دون ا یآ نیا خود در یوقت بعد م،دهییم قرار نظر مورد

 خواهم،یم من را آنچه نه ق،یعم طوربه مجرده، نظره با ا یآ خود در اقوال، به توجه

 ط رف از ک ه باش د اعت را  -مع اذاه- عنوانب ه چ ه باشد، هیقدس هاله عنوانبه چه

. ش ودیم داده احتم اال  ای  و اعترض ا  جواب ا یآ خود از. است یحیمس نیمبشر

 انی جر در مطل ب مقدم ه. اس ت غل   نی ا و میستین اصالً  یتأو و هیتوج به ازمندین

 نی ا مطلب مقدمه ،حضر  آن دخترعمه جحش بنت نبیز با( ص) اهرسول ازدواج

 اْلخِیَ رَ ُ لَاُ مُ یَكُ ونَ أَنْ أَمْ رً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ»: است

ولُهُ» نج ایا در البته 1«أَمْرِهِمْ مِنْ  فق   ک ه رس دیم نظ ر ب ه نط وریا و اس ت ف رد «رَس ُ

 م راد اس ت بح ث م ورد ک ه ن هیزم نی ا در( ص) اهرسول ،یبل .است مراد اهسولر

 ك انَ ما» چنانکه. است شام  هارسالت آغاز از را هینربا رساال  ک  رسول اما ،است

 هامس لمان فق  مؤمنه و مؤمن از مراد که رسدیم نظر به ابتدا در «مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ

 هس ت، هم آناا شام  ر،یخ نه، اندداشته سابقه عیشرا به مانیا که یکسان اما. هستند

 آن ب ه راج ع 40 هی آ ت ا ک ه اس ت بحث موضو  که است یلاوّ محور کی نجایا امنتا
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 ه م یک ی... و اس ت دیز و است جحش بنت نبیز و است( ص) محمد که است بحث

 .است مبارکه هیآ عموم و اطالق مشمول اما ه،یحاش در

 ب ه «ك انَ م ا». کن دیم ف رق گ رید را ی تعب ب ا ،دکنیم فرق «کنی لم» با «كانَ ما»

 ،یالا  رس اال  رس ، عدبُ در میکن نظر ذشتهگ در چه هر. زندیم یماض اعماق اعمق

 هایس نت کی  ع الم پروردگ ار چ ون. است بوده نیچن کالً هیالا رساال  به نیمؤمن

 ام ا کن د، دای پ تبل ور ،بش ود یقو است ممکن شود،ینم عو  ناایا که دارد هیاحکام

 ش ده واج ب و اس ت ب وده ح رام. اس ت شده حرام است بوده واجب. شودینم عو 

 است نیا هاسنت نیا جمله از. ستین ناایا ،نه. است شده مستحب و بوده مباح .است

 درس ت تخلف ش اس الم عتیش ر در ک ه اس ت نی ا ن ه داد، یدستور یوقت خداوند که

 اگر نیهمچن و ستین درست خداوند دستور از تخلف هیالا عیشرا ک  در بلکه. ستین

 تخل ف ،ک رد یشناادیپ دگوییم سخن یالا یوح و رسالت عنوانبه که یالا یرسول

 .ستین درست او از

 م راد ک ه رس دیم نظر به توجه از قب  یبدو ظاور در که آنچه خالف بر نیبنابرا

 ر،ی خ. اس ت خ اتم رس ول فق  «رَسُولُهُ» از مراد و هستند هامسمان مؤمنه و مؤمن از

 تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما» که «کانَ ما» ًیثان و اوالً ،هیآ نیا اطالق اما هستند، ناایا محور

تَْغفِرُوا أَنْ آمَنُ وا الَّ ذینَ وَ لِلنَّبِ  ِّ ك انَ م ا» نیهمچن و دارد، تیکل نیا 1«اللَّهِ رَسُولَ  یَس ْ

 وَ لِلنَّبِ  ِّ ك انَ م ا» ر،یخ است؟ ینباین  به چه کسی خورد؟« ما کانَ» نیا 2«لِْلمُْشرِكینَ

 قُرْب ى أُول   ك انُوا لَوْ وَ». است مراد فعالً ینب نیا «لِْلمُْشرِكینَ وایَسْتَْغفِرُ أَنْ آمَنُوا الَّذینَ

 ک ه میابراه 3«إِبْراهیمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ * اْلجَحیمِ أَْصحابُ أَنَّاُمْ لَاُمْ تَبَیَّنَ ما بَعْدِ مِنْ

 را رس   ک   نج ایا در رس ول نک هیا یبرا آمد؟ رونیب میابراه چرا. ستین آخر غمبریپ

 زندیم یماض اعماق اعمق به «کانَ ما». است شام  را اءیانب ک  هم ینب. است شام 

 اهرس ول آنج ا در یاص ل مح ورا منتا . است شام  را یوح نیحامل و اءیانب تمام و

 .ستین شام  «کانَ ما» را اءیانب هیبق اما ،است( ص)

 مص  داق نج  ایا در مؤمن  ه و نم  ؤم «مُؤْمِنَ  ةٍ ال وَ لِمُ  ؤْمِنٍ ك  انَ م  ا» ه  م نج  ایا در

 اس ت، اس الم از قب  ( ص) اهرس ول یدع  ک ه اس ت حارثه بن دیز مؤمن حاضرش،
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 ه م او ب ه کن د، ازدواج شانیا با نبیز که شد شناادیپ. است جحش بنت نبیز مؤمنه

 ،ییب ایز نی ا ب ه زن چ ون. کن دیم قب ول زودت ر او البته. کند ازدواج که شد شناادیپ

 اهرس ول ول و و عب د، ندپس رخوا اه،یس  آدم نی ا و... شیق ر فهیشر ،هاشمیبن فهیشر

 یَكُ ونَ أَنْ أَمْ رً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما». بود کرده آزاد( ص)

 رهاش ا دارم ریتفس  در م ن ک ه یلیتفص س ه بُع د دارد.  ر ی خ «أَمْ رِهِمْ مِنْ اْلخِیَرَ ُ لَاُمُ

 خیر  سه بُعد دارد:. کنمیم

 ای  جاب ًیا ای مًیتحر فرمود، یحکم من به نسبت خداوند شد منجز که یوقتاول: 

 ای آ ن،یچن  ای آ چ ون چن ان، ای آ و نیچن ایآ که کنم فکر دینبا چیه من گرید چه، هر

. ندارد میسق حکم که خدا. است حکم نیا سقم و صحت آوردن دست به یبرا چنان،

 «أَمْ رِهِمْ مِ نْ اْلخِیَرَ ُ لَاُمُ یَكُونَ أَنْ» اصالً که است مراد نیا که است ایمرحله نیبنابرا

 ول و کنم؟ یفکر که رسول و خدا حکم از بعد دارم اریاخت این است؛« خیر »بُعد اول 

 ری تح ن هیزم که است یامر کی در کردن فکر چون ست؟یچ یبرا فکر ر،یخ کنم، قبول

 خ دا ک ه می دار ری تح اگ ر بل ه،. س تین رس ول و خداوند حکم رد ریتح نهیزم و دارد

 اهرس ول زبان از است ثابت که یوقت اما. است یمطلب ،است فرموده رسول و فرموده

 وج ود فک ر ن هیزم اص الً گرید جانیا. کند ازدواج دیز با دیبا نبیز که است اه حکم

 .است یاول مرحله نیا .ندارد

 خ دا ام ر مواف ق فک رم قضا از کنم، فکر کنم، فکر کهاین هیثان مرحله ه،یثان مرحله

 و یحکم  خ دا اس ت؟ کار در ایمحاده مگر م؟یکن فکر چرا. است غل  هم نیا د،یایب

 کردم، مشور  و کردم فکر من نجایا در که مخالف، انًیاح موافق، انًیاح ،یحکم من

 ،بش ود دی ز زن یجا ات ب ه اگر نبیز نیا که شد معلوم بعد کردم، یبررس کردم، دقت

 س وم مرحل ه. س تنی درس ت هم نیا را قبول کردم. خدا یقضا وقتآن. است مناسب

 ری ز. س تین مص لحت که بشود معلوم بعد. کند مشور  و کند فکر خود که است نیا

 اغل  یبعض ؛دارد ثالث درکا  نیا امنتا. است غل  سه هر. بزند رسول و خدا حکم

 أَنْ أَمْرً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ام» نیا. است غل  یبعض ،است

 که، یوضع آن که، یکار آن وضعشان، :امر کارشان، :امر «أَمْرِهِمْ مِنْ اْلخِیَرَ ُ لَاُمُ یَكُونَ

 فرموده حکم خداوند که دانندیم ناایا و است رسول و اه قضاء مورد که یانیجر آن

 رس د چ ه ت ا. باش د مواف ق ول و، تفک ر در اریاخت. ندارد یمعن  ریَخِ گرید جانیا. است

 ،آن ً تأم  ، چیه  ب دون یاول  مرحل ه در .باشد مخالف که مشور  ای تفکر در اریاخت
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نگف ت خ دایا  1«أَْذبَحُ  َ أَنِّ   اْلمَن امِ فِ   أَرى إِنِّ  » که الرحمن یخل میابراه چنانکه

 نیمؤمن و رساندیم را میتسل تیناا نیا. ستین هاحرف نیا ،هنچگونه اسماعی  را... 

  .باشند میتسل خداوند احکام برابر در دیبا باه مانیا یمبنا بر کالً

 «رس الةً الرسول عصی و ةًیالوه اه عصی» 2«رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ» دیتاد :بعد

 اوامر گرچه داشت، تیحاکم و یماندهفر اوامر. داشت یفرمانده اوامر اهرسول چون

 إِلَیْ  َ أَْنزَْلن ا إِنَّ ا» بلک ه. اس ت نبوده مُخَوّل طوربه هم اهرسول تیحاکم و یفرمانده

 ق رآن ن ص در اس ت ایاراده کی  3«اللَّ هُ أَراكَ بِم ا النَّ ا ِ بَیْنَ لِتَحْكُمَ بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ

 س نت حام   ک ه رس التً رس ول .رس ول ؛تاس سنت در است ایاراده کی اه، ؛است

 ست،ین نجایا تیدوئ .است رسالت ماده اص  که هم اهکتاب و ستین ،کتاب در است

 هر ر،یخ خدا نه. باشد و رسول انیعص نه، رسول و باشد خدا انیعص است ممکن که

. دکر رسول طاعت کرد، خدا طاعت کس هر کرد، رسول انیعص کرد، خدا انیعص کس

 .خ دا طاع ت رس ول، طاع ت ک رد، خدا انیعص کرد، رسول انیعص کس هر عکس، به

 از عب ار  یاول  م اده که تیالوه عدبُ در اه ،امنتا 4«اللَّهَ أَطا َ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ»

ولَ أَطیعُ وا وَ اللَّهَ أَطیعُوا» که است، رسالت حم  عدبُ در رسول و است اه کتاب  الرَّس ُ

 ریتفس   حس  ب ب  ر «اللَّ  هَ أَطیعُ  وا». دی  بگو خواه  دیم را نیهم   5«مِ  ْنكُمْ أَمْرِاْل   أُولِ    وَ

ولَ أَطیعُ وا وَ«. »كِتَابِ هِ بِمُحْكَ مِ اْلأَْخذُ» :یعنی ناج در(  ) نیرالمؤمنیام  یعن ی: 6«الرَّس ُ

نَّتِهِ اْلأَْخ  ذُ»  از نیمعص  وم روا « كُمْمِ  ْن اْل  أَمْرِ أُولِ   »و . «اْلمُفَرِّقَ  ةِ غَیْ  رِ اْلجَامِعَ  ةِ بِس  ُ

 . هستند( ص) اهرسول

الالً ضَ َّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ»  گ اه. اس ت یمخف  ض الل گ اه «مُبین ً ض َ

 ب ا یکس  اگر .است یسوم است، ثالوث نجایا. است نیمب ضالل گاه. است نیّب ضالل

 اول ض الل ام ا «ض َ َّ فَقَدْ» کند، معارضه و انیعص رسول قضاء و نیالعالمرب قضاء

 س ت،ین س ت،ین نیمب و است نیّب خود که یگمراه ای ست،ین است، یمخف یگمراه که
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 یمعن طرف، کی من طرف، کی خدا که دهدیم نشان یعنی. است نیمب یگمراه بلکه

 نیهم  ب ه مرب و  «تَقُ ولُ إِْذ وَ» س ت؟یچ ربط ش 1«تَقُولُ إِْذ وَ» .است نیا «اللَّهَ یَعْصِ»

 و رس الت عنوانب ه ه م رس ول. اس ت فرم وده ییقض ا کی  خداون د پس گر،ید است

 نیب  ازدواج، انی جر در ؟یانیجر چه در حکم است، فرموده یحکم یرسالت تیحاکم

 بح ث مح ور نج ایا در نا ایا چ ون ن ب،یز اهرس ول دخترعم ه و دی ز نیب که؟ و که

 .هستند

 مراجعه با را صیلشتفا «تَقُولُ إِْذ وَ« »تَقُولُ إِْذ»« تَقُولُ إِْذ». است عطف «تَقُولُ إِْذ وَ»

 «عَلَیْ هِ أَْنعَمْ تَ وَ عَلَیْ هِ اللَّ هُ أَْنعَ مَ لِلَّ ذ  تَقُ ولُ إِْذ وَ» خواهی د ک رد. مش اهده ریتفس به

 رس التً رس ول از است، شده وارد رسول به نسبت ًیوح که را یمطالب عالم پروردگار

 انی ب و کن دیم ب رمال را تم ام. اس ت ش ده ص ادر ف ًیکلت رس ول از. است شده صادر

 و اعم  ال از و نمان د یمخف   یکل  طورب  ه رس ول ب  ه اه یوح  از یزی  چ ک ه کن دیم

 هیربان رسالت اختتام و هیربان حجت بلوغ یمعنا و دهد،یم انجام رسول که ییکارها

 او ب ه خداون د حارثه، بن دیز ست؟یک «عَلَیْهِ اللَّهُ أَْنعَمَ لِلَّذ  تَقُولُ إِْذ». است نیهم هم

 را نی ا ک ه ت ًیالوه داد نعمت خداوند .یداد نعمت هم تو «عَلَیْهِ أَْنعَمْتَ وَ». داد نعمت

 دی ز نیا. داد نعمت تًیالوه خداوند. است تو فیتکل که یداد نعمت تو ،ینبود بلد تو

 اهرس ول چ ون .اس ت خ دا از ط رف ینعمت  او آوردن م انیا. آورد مانیا حارثه بن

 .است قیالطر یال دال نیا ،است دال( ص)

 ،الح ق مطلوب یال صالیا 2«یَشاءُ مَنْ یَاْد  اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَاْد  ال إِنَّ َ»

 ن ه و الح ق یال  قیتوف نه. بدهد قیتوف تواندینم وقتچیه رسول. است یالا اراده به

 اللَّ هُ أَْنعَ مَ»؛ «عَلَیْ هِ اللَّهُ أَْنعَمَ لِلَّذ  تَقُولُ إِْذ وَ». ستا دال نیا فق  باط ، از کردن دور

 او ب ه خداون د .یب ده انج ام را آن ت وانیینم رس ول تو و است خدا کار هچآن «عَلَیْهِ

 آزاد را تو انداخت رسول دل به خدا -2. آورد مانیا -1: زیچ چند چه؟ که. داد نعمت

 نعمت او به تو «عَلَیْهِ أَْنعَمْتَ وَ» بعد:. است گانهی اول لبمط. شودیم دوگانه نیا. کرد

 خ ود پسر را او ،یداشت نگه خود خانه در ،یکرد بزرگش ،یکرد یپرستار او از ،یداد

 پس ر. اس ت ورط نیهم یتبن  ملحق ا  البت ه بشود، حرام یتبن نکهیا از قب  ،یخواند

 دارد او ب ا غمب ریپ اس ت، نیمت ذونع رس ول و اه طرف از که یکس... و یخواند خود

                                                           

 .37. احزاب، آیه 1

 .56. قصص، آیه 2
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 ازدواج. اس ت ش ده ازدواج شد معلوم «زَوْجَ َ عَلَیْ َ أَمْسِ ْ» چه؟ که کندیم صحبت

 ب ر اقلشح د. اس ت  یما البته که زوج است، بوده زوجه  یم خالف بر اقلش قدر هم

 .«اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَ َ عَلَیْ َ أَمْسِ ْ» .است بوده زوجه  یم خالف

 هم قبالً و مایگفته هم طالق باب در ما که است یفقا قیدق بحث سؤال، کی نیا

 را نک اح نیطرف اگر چرا، ست؟ین الزم عقد نکاح مگر. مایکرده اشاره گرید هایباب در

 ل زوم ب ه نی ا اگرو غیره،  بیع بدون فسخ، عام  بدون فسخ، اریخ بدون زدند، هم به

 یمطلب ،است مقاب  و زدند هم به دو هر اگر ،ستین کار در یاریخ و است مانده یباق

 ب دون ،یش رع مج وز ب دون اح دهما توانن دیم ای آ اما. میدار بحث هم را آن. ستین

 ب دون مرد اگر مرد، نه و زن نه ؟کنند جادیا طالق ،یشرع موجب بدون ،یشرع مرجح

 قط ال را زن نی ا بخواه د ،باشد کار در یضرر و یخطر نکهیا بدون و یحرج نکهیا

 عق د ل زوم یمقتض ا چ ون ش ود،ینم واقع اصالً طالق نیا ست،ین یراض زن و بدهد

 .است نیا

 أَمْسِ ْ عَلَیْهِ أَْنعَمْتَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَْنعَمَ لِلَّذ  تَقُولُ إِْذ وَ» :است اجنیا ما ادله جمله از

 نک هیا ب ا م،س ازیینم ه م ب ا. ب دهم ط الق خ واهمیم ؟«أَمْسِ ْ» چرا «زَوْجَ َ عَلَیْ َ

 ب ه هاش میبن یفیش ر و ییب ایز نی ا ب ه زن نیا که یدیز نیا که است نیا اشقاعده

... ص دقه قرب ان دی با هست به هر طریقی. دارد نگه دیبا را زن نیا است، آمده دستش

 نی ا چ ون. دارد یالا  حس اب کی ناایا بسازند، که ستین بنا سازند،ینم هم با یول

 ازدواج اهرس ول بعدً و بدهد طالق که است نیا دوم بعد. دارد دوم عدبُ کی ازدواج

 نی ا ب رود، نیب  از ف وارق نک هیا اول انی جر ؛است کار در انیجر دو نکهیا یبرا .کند

 ش ر  یم انیا کفو. ستین هاحرف نیا و است اهیس غالم نیا و است هاشمیبن فهیشر

 .عمالً فوراق ازاله. است

 مقدم یلاوّ و است  یاص مطلب یلاوّ به نسبت و است نشده هنوز که دوم مطلب 

 قب ول ،گف ت غمب ریپ. اس ت ک رده ح الل خداوند را اءیادع حالئ  که است نیا است،

 خ ودش، ،ری خ بده د، انج ام سلمان دیبگو نه. بدهد انجام خودش عمالً پس نکردند،

 سی یر یکس  اگر. ردیبگ قرار دانیم در دیبا خود است، رسالت یاصل مبدأ که خودش

 خ الف ب ر ک ه یمطلب  کی  یکس  اگ ر .باش د ش قدمیپ خ ود اول دی با ،اس ت قوا ک 

 دی نبا اول، ع دبُ نیا. کند اکتفا زبان به دینبا است، عرف و شاوا  خالف و هاقهیسل

 هاآس یاب از ه اآب تم ام گ رید بدهد، انجام که خود نه، د،یبده انجام شما که دیبگو

 . شودیم تمام یالا هبالغ حجت عنوانبه مطلب و زدرییم
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 ]سؤال[ -

 ،مفامییم  را ل زوم «أَمْس ِ ْ» از نج ایا خود عق د اس ت. ست،نی عقد لزوم از نه، -

 .مکنییم بحث میدار را یکل وجهٍب عقد لزوم ولکن است، درست

 1«غَلیظً میثاقً مِْنكُمْ أَخَْذنَ وَ» -

 البته ما چند دلی  داریم.. است مورد کی هم آن -

 سؤال[] -

 نگ ه نخواه د زوج اگ ر «زَوْجَ  َ عَلَیْ  َ أَمْسِ ْ» .کنم عر  را نیهم خواهمیم -

 نیا دادن طالق پس ست؟ین واجب اهقویت «اللَّهَ اتَّقِ وَ». بدهد طالق خواهدیم دارد،

 ،اس ت خل ع ط الق ک ه 2«اللَّهِ حُدُودَ یُقیما أاَلَّ یَخافا أَنْ إاِلَّ» نکهیا مگر. است حرام زن

 یرجع  یحت است، مبارا  نه است، خلع نه طالق ای است زن طرف از مبارا  طالق

 چا ارم گرید. کند یزندگ زن نیا با تواندینم مرد و است خائف مرد چون. ستین هم

. است حرج ولکن دو، هر نه مرد، نه زن، نه است، خوف نه ؛حرج. یحرج مگر م،یندار

 نی ا. باش د زیج ا ط الق نیا که موجب است 3«حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِ  عَلَیْكُمْ جَعَ َ ما وَ»

 ح رج، زد؟ هم به چهوجوبیت استمراری را  زد؟ هم به چه را لزوم چرا؟. است یمطلب

 یفسق ،ستین کار در یاریخ و است الزم که ایمعامله. است طورنیا معامال  ک  در

 ح رج و باش د حرج راگ استدامش صور  در معامله نیا. ستین کار در الحال ةعیطبب

 در. است شده اریاخت بدون که است یامدیپ نیا و آمده خود حرج ،نباشد نیمتعامل از

 اگر باشد، وقف. باشد خواهدیم چه هر بخورد، هم به معامله نیا که است زیجا نجایا

 . باشد خواهدیم چه هر اگر باشد، نکاح اگر ،باشد عقد اگر باشد، وقف

 ]سؤال[ -

 حرج است.  کند؟یم یفرق چه -

ها که ای ن م ال در اختی ار م ن ب وده، در اختی ار او ب وده، بع د م ن بعد از مد  -

 آیم...می

 ری  بگ را نی ز ق ا  ن  دگوییم نج ایا در. ک رد بح  ث دی با خ ودش ب اب در را آن -

 ای  :س ؤال. «اللَّ هَ اتَّ قِ وَ». میری بگ مخ واهییم را نی ز قا  حاال .شکشیپ سواریاسب

                                                           

 .21. نساء، آیه 1

 .229. بقره، آیه 2

 .78. حج، آیه 3
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 ،کن دیم آش کارا خ دا را آنچه دل در تو «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» اهرسول

 .کنییم پناان

 ]سؤال[ -

 احتم ال چن د «تُْخف » ؟جریان چیست نه، واقع است. متن در اانیا هست، ناایا -

 ن دکیم اخف اء نفس ش در غمب ریپ -1 احتم ال دارد: چن د «نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» .دارد

 کند امر که ستین غمبریپ فهیوظ که است نیا احتمال کی کند.یم آشکار خدا را آنچه

 نیا ما. بشود انجام دیبا طالق نیا نکهیا یبرا چرا؟ «اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَ َ عَلَیْ َ أَمْسِ ْ»

 حک م خ الف ب ر را یحکم  غمبریپ است ممکن مگر نکهیا یبرا چرا؟. میندار قبول را

 بع د و بده د ط الق دی ز دی با را زن نی ا ک ه اس ت نی ا خ دا حک م اگر ؟دیبگو خدا

 ه م اول ؟بده د حکم خدا حکم حیصر خالف بر غمبریپ شودیم چطور ،«زَوَّجْناكَاا»

 «.مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما» فرماید:می

 بل ه، ک ه هست احیانً هم روایا  ما در دادند، احتمال انیحیمس از یبعض که -2

. ش د خوش حال یل یخ. اس ت ب ایز یل یخ دید افتاد، نبیز به -معاذاه– غمبریپ چشم

 ،گرفت ه نی ا ک ه ح اال بودم، گرفته من اول از کاش که خواستیم دلش ،آمد خوشش

و  افت اد چش مش چ ون رم،ی بگ م ن داد ک ه ط الق. بده د طالق که خواستیم دلش

 در و ان دکرده رس تد یحیمس  نیمبش ر ک ه اس ت یدروغ  کی هم نیا. آمد خوشش

 اللَّ هُ مَ ا نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» چرا؟ کند،یم رد را دروغ هیآ خود. هست ا یروا یبعض

 از بع د دی ز زن نی ا که دارد ضرور  که کرد ابداء خدا کرد؟ ابداء را چه خدا «مُبْدیهِ

 ءاب دا را نی ا. ش د ازدواج نی ا متکف   خودش خداوند و کند ازدواج تو با وطر قضاء

 .بود یمخف نیا. کرد

 ]سؤال[ -

 «اللَّ هَ اتَّ قِ وَ زَوْجَ  َ عَلَیْ  َ أَمْس ِ ْ» ...ظ اهرً غمب ریپ چرا؟. بود یمخف نیا بله، -

 را دیز زن با ازدواج اراده غمبریپ اگر چون. ندارد ازدواج اراده غمبریپ یعنی چه؟ یعنی

 زن محم  د گفتن  دیم رمس  لمان،یغ و مس  لمان ت  ازه م  ردم انی  م در. ک  ردیم اب  راز

 زن ک ه اس ت نی ا اش کال کی  :دارد اش کال دو. اس ت ک رده طم ع را اشپسرخوانده

 زن ح اال یدار زن هم هنیا ش ما نک هیا گ رید اش کال. است حرام و است پسرخوانده

 یبرا چه؟ یبرا کردیم اخفاء منتاا. کردیم اخفاء را نیاخواهی؟ می را ا پسرخوانده

 بح ث را نی ا ک ه ب ود جا ت نی ا یب را. نگ ردد مک در رس الت یقدس  س احت نکهیا

 «مُبْدی هِ اللَّ هُ مَ ا» آی د:درمی هی آ خود از کرد،یم یمخف غمبریپ که آنچه پس. مکنییم
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 ال لِكَ  ْ زَوَّجْناكَا ا وَطَ رً مِْنا ا زَیْ دٌ قَض ى فَلَمَّا». کرد اظاار کرد؟ را کار نیا چرا خدا

 «.یَكُونَ

 اللَّ هُ مَ ا» ک ه اظا ار کن د نب وده ه م غمبریپ قصد که دآییبرم هم تیروا نیا از -

 خواسته اظاار کند.ا میخد خود یعنی «مُبْدیهِ

 ک  الً ک  ه میاوری  درب ا ی  آ از مت  وانییم را آنچ  ه .مکنییم   ع  ر  را نی  ا ح  اال -

 نیا احتمال، سه انیم در پس. داست که دادن یغلط احتماال  و اعتراضا  یجوابگو

 و یس ن از و عهیش  از و دارد ه م تی روا ک ه ستین درست نیا. تاس درست احتمال

 ت ورا  در ک ه هستند مبتال خودشان ناایا چون... غمبریپ بله که ندگوییم هایحیمس

 پش ت در و ب ود لشکرش فرمانده که افتاده ایاور زن به چشمش(  ) دداو جناب دارد

 نی ا از و ندآورد او را تادفرس آمد، خوشش و دید را او برهنه کرد،یم غس  داشت بام

 ک ه را آن خواهن دیم بدهن د، نس بت غمب ریپ به خواهندیم را نیا وقتآن چرندیا .

 ،خ ورد ش راب ل و  ای . بدهن د نس بت ه م م ا غمب ریپ ب ه ،اندداده خودشان به نسبت

 .خورد هم شما غمبریپ ندگوییم

 ]سؤال[ -

 و ک رده نش ت آنج ا از ،اندهس اخت آنا ا گ ر،ید اس ت یلیئاسرا هم ناایا دانمیم -

 .است آمده ما ا یروا طرف سفانهأمت

 خواس ت،یم دل ش آم د، خوش ش غمب ریپ که ستین نیا «نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» پس

 ابداء خدا هچآن ر،یخ ،خواهدمی طالق ده،یپسند ده،ید چون ،است آمده خوشش چون

 مبن ا چن د است؟ ییمبنا چه رب زواج اص . است زواج اص  «زَوَّجْناكَاا» بود؟ چه کرد

 د،گوی یم دارد خ دا آنک ه هم یکی. است شاو  فق  یمبنا بر زواج اص  کی. دارد

 اْلمُ ؤْمِنینَ عَلَ ى یَكُ ونَ ال لِكَ  ْ زَوَّجْناكَا ا وَطَ رً مِْناا زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا»: دفرماییم خدا

 ب ا ازدواج که دوم یجاهل سنت هک «ال لِكَ ْ». بود ادیز زن إال و است، نیا یبرا «حَرَجٌ

 ف  حَرَجٌ اْلمُؤْمِنینَ عَلَى یَكُونَ ال لِكَ ْ». دبریم نیب از بود حرام که ء استایادع  ئحال

 ام ر کی  :اس ت ام ر دو «مَْفعُ والً اللَّ هِ أَمْ رُ كانَ وَ وَطَرً مِْناُنَّ قَضَوْا إِذا أَدْعِیائِاِمْ أَْزواجِ

 از بع د دی ز زن ب ا (ص) اهرسول دیبا ؛یعیتشر امر. ینیتکو امر کی و است یعیتشر

 نی ا. ب رود نیب  از اءی ادع حالئ   حرم ت سنت نیا تا کند ازدواج وطر قضاء و طالق

 دی با ،بس ازند ه م ب ا نتوانن د دو نی ا ک ه ک رد کاری هم خدا؛ ینیتکو. است یعیتشر

 دی با ،است آمده گربه نیا ریگ ایدمبه نیچن که حاال که است نیا قاعدهاال  و... حتمً

 ب ا ن دارد بسا  در چیه که ایسوخته اهیس آدم نیا حاال. کند حفظش نفس نیآخر تا
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 پروردگ ار ینیتک و اراده نج ایا کن،یول کند، چه کند، ینوکر دیبا، او هاشمیبن فهیشر

 حُ دُودَ یم ایُق أاَلَّ یَخاف ا أَنْ إاِلَّ» ک ه ییج ا تا. بسازند هم با نتوانند که است یاگونهبه

 . باشد واجب طالق که حد، نیا به «اللَّهِ

 که کندیم دییأت را مطلب نیا 40 هیآ تا ا یآ هیبق. کندیم دییأت را مطلب هم هیبق

 وجوب دوم، نکاح وجوب، کی اول نکاح. است بوده واجب و بوده یضرور نکاح نیا

 ف   تُْخف   وَ» :رن دگییم رادی ا ک ه یزی چ آن .ک رد میخ واه اشاره را نیا باز که دوم

 است تو یبرا خصوصً که کنییم پناان دل در را خدا حکم تو «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِ َ

 خداون د که «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا». بشود حاص  دیبا طالق نیا و یکن ازدواج دیز زن با که

 اظا ار خداون د ک ه را آنچ ه چ را. اس ت م ذمت اس ت؟ مذمت ست؟یچ نیا. کرد ابداء

. ک ردم اش اره ک ه است نیا جواب کی :دارد جواب دو نیا ؟کنییم یمخف تو کندیم

 چ را دوم،. ن ًیتکو و عًیتش ر ،اس ت خ دا ک ار ازدواج نی ا تحقق. است خدا کار ءابدا

او  اگ ر. اس ت اه یس ب یف  چی زش همه ش،ئاخفا ،غمبریپ ءابدا کند؟یم اخفاء غمبریپ

 بزرگ وار غمب ریپ اگ ر. ک ردینم ینف داشت،ینم هم اظاار ،تًاشار ولو داشتیم اظاار

 راقس مت  نی ا اگ ر «اللَّ هَ اتَّ قِ وَ زَوْجَ  َ عَلَیْ َ أَمْسِ ْ» که جمله نیا با را انیجر نیا

 به نسبت بزرگوار غمبریپ بله، که آمدیم مردم نظر در. بود هم ساکت یحت و گفتینم

 .هاحرف نیا و دارد یطمع دیز زن

 ًینف یزیچ که ستا نیا نه معنا، نیا به دوبله اخفاء. است دوبله اخفاء خفاء،ا پس

 چرا؟ بود، یشرع حکم هم گفتن ًینف را یزیچ. دیبگو یزیچ ًینف بلکه ،دینگو اثباتً و

 ب ه نس بت ش ر  ح اکم ف هیوظ ،دارن د اخ تالف ،هس ت یزن  ب ا که یکس اینکه یبرا

 را ک ار نیهم ه م  غمب ریپ. نشود داده طالق دارد امکان که آنجا تا ست؟یچ نیمختلف

 ک ه یعیتش ر اراده از بعد ،است نیالعالمرب اراده نًیتکو پرده پشت یول. کندیم دارد

. اس ت تشبیه نیا البته گر،ید(  ) یموس و خضر هیقض مث  ولکن،. بشود طوراین دیبا

 گفت. تاس شر  خالف بر گفت یموس ،داد انجام یکار خضر که(  ) یموس و خضر

 اس ت نی ا ،اس ت( ص) اهرس ول فهیوظ آنچه ،هم نجایا. مگوییم تو به بعد کن صبر

 وج وب از قب   .است نشده واجب طالق و است دهینکش بد یجاها به که یمادام که

 أَنْ إاِلَّ» اس ت، ح رام ای  ،اس ت ج ائز ح رجٍ یعل  ای است، حرام ست؟یچ طالق طالق،

 داده انج ام نج ایا در را خ ود ف هیوظ بزرگ وار غمبریپ پس« للَّهِا حُدُودَ یُقیما أاَلَّ یَخافا

 استثناء است.  که ییآنجا در مگر «اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَ َ عَلَیْ َ أَمْسِ ْ» که. است
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 کن د، اخف اء بزرگ وار غمب ریپ دارد؟ اشکال چه «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ»

 ،باش د رس الت حف   یب را اخفاء نیا رم،یبگ طالقش از بعد را دیز زن دیبا من نکهیا

 به نسبت رسد چه تا است یمؤمن هر فهیوظ. است یشرع فهیوظ نیا دارد؟ اشکال چه

 نش ده پابرج ا هن وز ک ه رسالت مقام و رسالت تیقدس حف  یبرا که( ص) اهرسول

. اس ت ن هیمد در اس الم دولت سیتأس و است اسالم شوکت انیجر آغاز هنوز و است

 «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا» باالخره که است هیربان خاصه رحمت انیب نیا. ستین مذمت نیا پس

 یماتیتقس  روزید «تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى وَ» است سؤال مورد ادیز هچآن

 .کردم عر  را

 ک ه اس ت گرفته رارق نیا بر خداوند اراده که داشت اطال  اسالم غمبریپباالخره  -

 نه؟ ای بدهد انجام را امر نیا

 بله. -

 ی داشته باشد که...حکم چرا گرید ،داشت اطال  مسئله نیا از واقعً اگر -

 باالخره که است گرفته انجام نیا بر خداوند اراده که دارد اطال  غمبریپ: جواب -

 کن د، اب راز غمب ریپ اگر ،شود حاص  ازدواج نکهیا از قب  ولکن،. شود حاص  ازدواج

 نج ایا است؟ چطور کند، دایپ لکه رسالت یقدس ساحت ،بشود غمبریپ هیعل صدا و سر

 .است شده اخفاء

 دی نبا غمب ریپ گ رید اس ت، دهی د نی ا در دانست خ دا مص لحت رااگر واقعً می -

 ...بکند نیا در یشک

 یوقت  ک ه خ ودش زم ان در. است یعدبُ دو خودش، یجا در خودش، زمان در -

 ازدواج نی ا خ دا هم آن. بشود ازدواج وقتآن. شد تمام عده که یوقت. شد وطر قضاء

 ندارد؟ یفرق ندانند ای و بدانند مردم ایآ قبالً قبالً، یول بله، زمان آن در. کرد درست را

 اهرس ول ل ذا و دارد فرق. نکن را کار نیا قبالً که نفرمود خدا چون. دارد فرق یلیخ

 در و هیقض  اص   در خداوند یول است، کرده اخفاء «مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِ َ ف  تُْخف »

 یشرع حکم نظر از بزرگوار غمبریپ. دهدیم انجام و کندیم اداره را انیجر هیقض متن

 فع الً ،اس ت نش ده انج ام ک ه یوقت  تا دینبا ایآ رسالت، مقام به رسد چه تا امام مقام

 خداوند که یوقت از. است غمبریپ به مربو  که مد  نیا در بگذارد؟ سرپوش آن یرو

 از قب   یول  ،را غمبریپ کار یعنی کند،یم را شهایکار همه خدا کرد، جادیا را ازدواج

 ک ه رهت ف نی ا در ،بده د انج ام ن ًیتکو وطر قضاء از بعد را ازدواج نیا خداوند نکهیا

 صدمه رسالت مقام و بدارد برازا غمبریپ اگر ،است چه هر ای ماه چند ای روز چند حاال
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 مق ام ب ه زدن ص دمه ای آ س ت،ین وقتش هنوز که حکم نیا دادن تحقق درباره ند،یبب

 . است 1«لَ َ اللَّهُ أَحَ َّ ما تُحَرِّمُ لِمَ» هیقض نیع نیا است؟ چطور شرعً رسالت

 چن د تیخش  «ش اهُتَْخ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى وَ». هست نجایا در که یمطلب

 اه اص الً اس ت، اه ری غ. اس ت اه ض د ؛اس ت اه ری غ تیخش مرتبه کی. است نو 

. بترس د یزی چ چیه  از نک هیا ب دون ،اس ت اه تیخش. میدار بحث باز. ستین مطرح

 دارد یمردمچنین  انیم در که، یغمبریپ که، یآدم ر،یخ اوقا  یگاه. است نیا اص 

 رس الت اس تمرار ع دبُ در اهة یخش و دیتوح تیتثب عدبُ در هاة یخش. کندیم یزندگ

 کنن د ش رو  م ردم نیا که نکند، کاری است ورطنیا وضعشان که یمردم که است نیا

 م ن اهة یخش . است نیا اهة یخش گفتن، بد دادن، فحش زدن، لگد کردن، هجوم به

 طور نیست؟ طریق النا . این

 ]سؤال[ -

 أَنْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ»؛ دارد معن ا دو «تَْخش اهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ». است بُعد دو «تَْخشاهُ» -

 شد؟ چه نجایا گر،ید زیچ «رهیغ تخشاه ال و» فق  «تَْخشاهُ

 ]سؤال[ -

 ال و تخش اه ان اح ق واه». مگ ویییم می دار را احتم اال  کنم،یم عر  حاال -

 وَ» ر،یخ مرتبه کی .است نیهم از قضا که است مورد کی نیا «لهیسب یف رهیغ یتخش

 اه ةیخش  ش د، معارضه اه ةیخش و النا  ةیخش نیب اگر یعنی «تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ

 ةیخش  در بزرگ وار غمبریپ نکهیا یبرا چرا؟. است درست یلاوّ. ستین نیا. است مقدم

 یم انع و اس ت شوسه و است صاف که یراه کی کند، یط را راه دو از یکی دیبا اه

 ةیخش  اگ ر ر،ی خ مرتب ه کی «اه یتخش» اه بسم. است اه فق  و اه فق  و ستین

 رس الت مق ام ،نشود دارلکه تیالوه مقام که کند یکار دیبا شود حاص  بخواهد اه

 را ءای ادع  ئ حال و اندشده مسلمان تازه که مردم یفعل وضع نیا در و. نشود دارلکه

. ب ود خواه د تیاذ و صدا و سر و غیج یول. است آمده خدا حکم ولو ،دانندیم حرام

 یمخف دیبا« نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» ست؟یچ اشفهیوظ «النا  قیطر من اه ةیخش» پس

 ا ی  آ نی  ا از قب    بزرگ  وار غمب  ریپ مگ  ر. ش  د خواه  د چ  ه ک  ه دان  دینم منتا  ا. کن  د

 انی ب را «سبق ما» انیجر دارد خدا د،ویگیم دارد خدا ،نه شد؟ خواهد چه دانستیم

 .میکرد نطوریا ،بود نطوریا شد، نطوریا که کندیم

                                                           

 .1آیه . تحریم، 1
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 ؟1«النَّا ِ مِنَ یَعْصِمُ َ اللَّهُ وَ»همان نیست که مث   -

مُ َ اللَّهُ وَ»و « تُحَرِّمُ لِمَ» نیا. است باب همان از چرا، -  م ن را نا ایا تم ام «یَعْص ِ

اتی ک ه دی روز جا  آن در بزرگوار غمبریپ که ستا هم  مث همه که کردم فیرد نجایا

 در ک ه ییج ا در اما. بداند دیبا را هاتیاولو بداند، را احکام دیبا غمبریپ کردم، عر 

 ،مبریم نیب زا را مام و اهم محور که است نکرده حکم خدا ،است یاول ظاهر مرحله

 اعج از اس تمرار یبن ا و است اعجاز مام و اهم محور بردن نیب از. است اعجاز چون

 ب ه راج ع استثناء نیا داندینم بزرگوار غمبریپ. است ییاستثنا نیا. ستین رسول برای

 ش د؟ خواه د «ْغلِّ بَ» نی ا به راجع شد؟ خواهد اخفاء نیا به راجع شد؟ خواهد میتحر

 م ن اراده ب ه و هس تم انیجر پشت من ،بله که کندیم انیب خداوند. داندینم را ناایا

 .شد خواهد انجام کار

 یُبَلِّغُ ونَ الَّ ذینَ». اس ت ک رده معن ا یبع د هی آ ؟هچ  در «النَّ ا َ تَْخشَى وَ» نیبنابرا

 اهرس   ک   و اه رساال  ک  «یُبَلِّغُونَ الَّذینَ». است مطلب امدیپ که 2«اللَّهِ رِساال ِ

 آم ده هی آ نی ا. تاس  ام دهین خودیب هیآ نیا. است اهرسول آناا قله در و ردگییم را

 زی چ هم ه و عل م و عم   و ج ابیا و س لب و دق ت و فک ر و یزن دگ هم ه که است

 قی طر گ اه اه ةیخش  قی طر ،امنتا . اس ت اه ةیخش  قیطر در که است نیا اهرس 

 اه ةیخش  بخواه د اگ ر ن ه، گ اه. س تین ک ار در یزیچ ،یمانع ،یراه که است وحید

 نی ا ک ه، یم وانع ،اس ت موجود غل  به ولو که نعموا نیا که است الزم بشود حاص 

 اس ت، موجود غل  به و است مردم مغز در که یموانع ،است مردم مغز در که یخرافات

 یاریبس  در چنانک ه. ستین مانع موانع نیا گوید: خیر،خدا می. برود نیب از موانع نیا

 .است طورنیا جاها از

 نیت رمام ک ه را خود یشرع فهیوظ ماش چرا که مییبگو پاکستان یعلما به ما اگر

. س تین ح رام یعل و ری غ ب ا یعل و زن ازدواج که دکنیینم عم  است، یشرع فهیوظ

 نی ا یج ا نج ایا س ت؟یچ نید نیا دهیفا شوند،یم خارج نید از مردم گویند: بله،می

. اس  ت یگ  رید وض  ع اهرس  ول چ  ون. دارد فاص  له اهرس  ول ب  ا البت  ه ...ک  ه س  تین

 را نی ا. ش د بع د یول  ،ب ود ورط نیا وض عش ،اس ت هی ربان عتیشر مبدأ که اهرسول

. اس ت واج ب جاه ا یبعض و است حرام جاهایبعض هیتق. کردم عر  مثال عنوانبه

                                                           

 .67. مائده، آیه 1

 .39. احزاب، آیه 2
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 مق دما  س ت،ین مطل ب اص  اینجا مطلب، اص  در. است حرام هیتق اهرسول یبرا

 زیج ا ری غ یب را. اس ت زیاج  ائم ه یب را ،اس ت حرام هیتق اص  اهرسول یبرا. است

 انسان اگر نه، دیگر. بشود مالیپا خدا حکم که کند هیتق انسان ییجا در اگر اما. است

 به عم  مرتبه کی. است خدا حکم کشند،یم را او نکند هیتق اگر نکهیا یبرا کند هیتق

 حک م ک ه اس ت خدا حکم زانیم نجایا در یک مرتبه حکم خداست. است، خدا حکم

 . کند اکتفا لف  به غمبریپ اگر ،رودیم نیب از یکل طوربه ءایادع حرمت

 محم د که کنند صدا و سر ،کنند غوغا و قال مردم یترسیم «النَّا َ تَْخشَى وَ» پس

 دارلک ه ن،ی د ه م نب و ، ه م ت،ی الوه ه م ص ور  نی ا در .کند کار چه خواهدیم

 من .ینترس مردم از که ردک خواهم ینگابان را مردم صدما  خدا منِ ولکن، شود،یم

 را نی ا. مب ریم نیب از را موانع تمام خود یربان قدر  به و کرد خواهم ینگابان خدا

  .باشد نجایا در حتمً دیبا «النَّا َ تَْخشَى» نیبنابرا. دانستینم غمبریپ

 از. یع دبُ کی یت خش  فق  نکهیا عدبُ در «تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى وَ»

 اگ ر چ ه؟ دنباش  متکف   م ردم اگر اما. است متکف  را هم مردم چون ،هن مردم قیطر

 حف   یبرا که ستین نیا نیمؤمن ادنای بلکه رسول فهیوظ ایآ نباشد، متکف  را مردم

 .ببرد نیب از یکل طوربه نه ،اردذبگ پوش سر بگذارند؟ سرپوش فعالً را مام اهم

 ]سؤال[ -

 .است داشته یموضوعات در ،است داشته رغمبیپ که قصور -

 .است اشتباه ندگوییم -

 اش تباه. اس ت قصورنیست، اما  اشتباه. است بوده قصور یول است، نبوده اشتباه -

 نط وریا. اس ت ک رده عم   خ الف بر شانیا و بوده نیچن خدا حکم که است ییآنجا

 عم   را خ دا حک م ک ه می دار قص ور م ا ی ک مرتب ه. س تین طوریآن قصور. ستین

 با که را یموضوعات غمبریپ که است نیا در قصور. ندارد را قصور نیا غمبریپ ،مینکرد

 دی کأت را مطل ب نی ا خواه دیم خداوند و نداند دیبا. نداند دیبا ،شودیم ح  اعجاز

 حاص   یانی جر نیچن  ذل ک م ع ،اس ت خالئ ق اف راد نیت رمام ک ه محمد نیا. کند

 .شودیم

 .شودیم چه هیقض دانستهیم «نَْفسِ َ ف  تُْخف  وَ» -

 .نه شود؟یم چه -

 .است گرفته انجام چه خاطر به ازدواج نیا -
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 در اگ ر نک هیا یبرا کند، یمخف دیبا مقدما  در ولکن،. است دانستهیم را همه -

 یجلو من است نفرموده هنوز خداوند و. شودیم چنان و نیچن نکند یمخف مقدما 

 نیع  گ ر،ید میتح ر هیقض  نیهم  مث  . رمیگیم را آن جلو فرمود عدب. رمگییم را آن

 کی  ؛اس ت یع دبُ چن د وط ر س ت؟یچ وطر قضاء 1«وَطَرً مِْناا زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا» همان،

 از زن نی ا ب ا خواستینم گرید دیز یعنی متص  وطر. منفص  وطر کی متص ، وطر

 دید یول است، محتاج چه هر ولو است، بایز چه هر ولو. باشد یجنس و ییزناشو نظر

 احتم ال ح اال. باش د یرجع  ط الق طالق، اگر طالق، از بعد دوم:. باشد شودینم که

 ثالث ة از بع د وط ر قض اء. باشد یرجع طالق طالق، اگر. نه ای است بوده یرجع دارد

. باش د ب ائن طالق طالق، راگ 2«قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِاِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقا ُ وَ». است ءقرو

 ع ده ک ه بع دً ،برنگ ردد زن هم اگر. برگردد تواندیم زن یول ]...[ ام،داده بائن طالق

 س وم مرتب ه ،داد ط الق مرتب ه دو ه م اگ ر. ردی بگ را زن نی ا توان دیم مرد ،شد تمام

. ب ود خواه د ح رام نا م مرحله از بعد د،یرس نام مرحله اگر .دآییم محل  ،نتوانست

 ن ه زن نی ا ب ا توان دینم گ رید دی ز ک ه ب ود یورط  ،یکل به که است نیا وطر ضاءق

 کن د، رجو  تواندیم. و نه متص  بعد در ،یذات عدبُ در باشد، داشته ییزناشو استمرار

 وط ر قض اء ، اگر از رجعی خارج اس ت.کند دیجد عقد تواندیم و نه اگر رجعی است.

  در تفسیر عر  کردیم. که است مورد شش ،پنج که یکل بوجهٍ

 ه م خ ودش. نک رد هم یخواستگار غمبریپ «زَوَّجْناكَاا وَطَرً مِْناا زَیْدٌ قَضى لَمَّافَ»

 دو «زَوَّجْناكَا ا» از ،«زَوَّجْناكَا ا» ولک ن. نب ود کار در هم قبول و جابیا. نخواند عقد

 و اس ت زن از اول ج ابیا ک ه اس ت معم ول آنچ ه خالف بر -1: مآورییدرم مطلب

 از قبول یثان و است مرد از اول جابیا قرآن عتیشر در ر،یخ. است مرد از قبول یثان

 .م رد م رد؟ ای  است پرروتر زن نکهیا یبرا چرا؟. است نیهم هم مطلب طبع. است زن

 انکحت ک» دی بگو زن ک ه اس ت نیا بنابر . این نیست کهزن مرد؟ ای است ترخج  زن

 خ دا ک ه اس ت م رد و زن فط ر  خ الف ب ر نیا شد؟ چه .قبول بگویداو  بعد «ینفس

 ابْنَتَ  َّ إِحْ دَى أُْنكِحَ  َ أَنْ أُری دُ إِنِّ  » نج ایا «زَوَّجْناكَا ا» ً،یثان اوالً،. است کرده خلق

                                                           

 .37. همان، آیه 1

 .228. بقره، آیه 2
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 نیبن ابرا «زَوَّجْناكَا ا»م ه  نج ا، در ایاس ت جلو مرد نجایا در. است جلو مرد 1«هاتَیْنِ

 ...مییبگو مخواهیینم

 ]سؤال[ -

 «ابْنَتَ  َّ إِحْ دَى» اس ت، «ک» اس ت؟ یکس  چه یلاوّ «أُْنكِحَ َ أَنْ أُریدُ إِنِّ  .رینخ -

 ای  اس ت جل و م رد بعد مرد، و زن عدبُ گر،ید دارد عدبُ دو نکاح «أُْنكِحَ َ» .است یثان

 ر،ینخ« اکیا نیهات یابنت یاحد انکح نأ دیار ینإ» نفرمود «إِحْدَى أُْنكِحَ َ» مرد، زن؟

 یعق د کی  در. اس ت جل و مرد نجایا در هم و است، جلو مرد آنجا در هم «كِحَ َأُْن»

 ج اب،یا باش د گف تم ج اب،یا خواستند من از داشتند، فیتشر هااه تیآ از یکی بود

 هی آ دو گف تم چط ور؟ گفت. ستین زن از جابیا دانم،یم مرد از را جابیا من ولکن

 مگ ویینم ،اس ت بات ر فرم وده خدا هچنآ گفتم است؟ چطور باشد نطوریا گفت ،قرآن

 از را ج ابیا م ا ب ود، فرم وده خ دا ک ه طورهمان م،یکرد را کار همان ما .است باط 

 گف ت انش یا .اه لکت اب وفق ً میگفت . زن طرف از را قبول و میداد انجام مرد طرف

 .گرید یجا برود دیبا قرآن مخالف شار  گفتم  به شار .وفقً

. کرد را کار نیا خدا :دوم عدبُ .عدبُ کی نیا «زَوَّجْناكَاا وَطَرً مِْناا زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا»

 چیه انیرج نیا در من بگوید غمبریپ. دارد یعلل. نکرد هم شناادیپ غمبریپ خود یحت

 را هی آ خداوند و شد جیتزو یوقت که دارد تیروا در لذا و کرد جیتزو خداوند ام،کاره

 ه م ن بیز و رف ت ن بیز خان ه ب ه اط ال  ب دون غمب ریپ ،کرد لناز بزرگوار غمبریپ بر

 و مق دما  ب دون .بل ه :گف ترس یده اس ت.  ایهی آ طبعً :گفت نبیز. بود حجابیب

خواه د. ینم شاهد «]...[ الشاهد و العاقد هو اه» که دارد تیروا در بعد د.شاو بدون

 ف   حَ رَجٌ اْلمُؤْمِنینَ عَلَى یَكُونَ ال لِكَ ْ زَوَّجْناكَاا». است مرسوم که است یانیجر ولی

 النَّبِ  ِّ عَلَ ى كانَ ما» :بعد «مَْفعُوالً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ وَطَرً مِْناُنَّ قَضَوْا إِذا أَدْعِیائِاِمْ أَْزواجِ

 .مکنییم عر  را اشتتمه فردا یبرا شاءاهان که دارد یبحث نجایا 2«حَرَجٍ مِنْ

نَ ا لِمَ ا عَظِ یمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُ رْإِیمَانِ وَ مَعَ ارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل حْرَاللَّاُمَّ اْش»

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

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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