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

 

 

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره احزاب؛ 

 خشیت پیامبر )ص( از خداوند

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 مبارک ه هی آ نیهم ( ص) اهللرس ول یقدس  مقام بر اشکال یمحور واردم از یکی

 میکرد عرض. بحث کردیم روزید که 1«تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَْخشَى وَ» که است

 وَ اللَّهَ إاِلَّ أَحَدًا یَْخشَوْنَ ال وَ یَْخشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ» که بعد هیآ چند که

 یبُع د کی  یاله  رس ل ک ل تیخش  نک هیا است بر لیدل هیآ نیا 2«حَسیبًا بِاللَّهِ كَفى

 :اس ت مرحله دو یدارا یبعد کی تیخش نیا. دارند اهلل به نسبت تیخش فقط ؛است

 ب ه متجه تیخش فقط. نباشد شیپ در یعوائق نباشد، شیپ در یموانع اگر مرحله، کی

 اهلل یف  تیخش  اوق ات یگ اه و اس ت. ص ر  تیخشکه این  واسطه بدون است اهلل

 در، اهلل تیخش . است اهلل یف تیخش کی و «اهلل یخشی» است، اهلل تیخش کی. است

 و اهللرس ول ل  ّ و ف ااد و قل   و ص در و عقل و فطرت که است، نیّب یدرون مرحله

 اهلل ب ه نس بت تیخش  فق ط ؛است یبُعد کی( ص) اهللرسول معرفت و اهللرسول علم
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 اعم ال ک ه اس ت یزیآمتیخش اعمال کی و. ندارد معنا یموانع دروندر  گرید. است

 اگ ر ه م نی ا اس ت، اجتم ا  ب ه نس بت ای  و خ ود ش خ  به نسبت اهللرسول ظاهره

 اهلل تِیخش  گ رید ،نباش د کار در زین برون در ،ستین کار در درون در یموانع چنانکه

 که هستند یکسان. دارد وجود یعوائق و یموانع نًاایاح ولکن .اهلل یف تیخش نه است،

 ،بده د انج ام را یاله  ک ار نیا آنها معارضه وضع مالحظه بدون( ص) اهللرسول اگر

 تم ام در آنچ ه چ ون. اس ت بالواس طه تیخش نجایا در. شودیم دارلکه هیاله رسالت

 اس ت ح ق دلباخته که است نیا ،است اهم( ص) اهللرسول یرسالت اتیح یهادوران

 نداش ته یم وانع اگ ر ه م ب رون در ،ن دارد یم وانع درون در که حق یدلباختگ نیا و

  .ستین یمطلب که باشد

 یهنگ ام آن از بزرگ وار غمب ریپ اگر نجا،یا مثل باشد داشته کار در یموانع اگر اما

 ط ال  را او دی ز ک ه است مقدمه نیا که کردیم ابراز داد، دیز ازدواج به را ن یز که

 ج ادیا م ردم انیم در اهللرسول هیعل ییغوغا و قال نیا ،کنم ازدواج او با من و دهدب

 ادغ ام مطل   نیا آنها فکر در یحت هستند، به اسالم العهد دیجد که یمردم. کردیم

 ب االخره بزرگ وار غمب ریپ. اس ت حرام اءیادع حالئل که است شده میتلح و است شده

 یشک دهدیم تحقق. بخشدیم تحقق عمالً است نیجاهل افکار ضد که را انیجر نیا

 جح ش بن ت ن  یز ب ا ازدواج انی جر اصل در اگر. ندارد انیجر اصل در هیتق ندارد،

 مطل   زم انش در. ن دارد هی تق اص لش در. ب ود رسالت خال  بر کردیم هیتق شانیا

 .شد انجام نجایا در اهللرسول یعمل رسالت و کرد دایپ تحقق و شد و شودیم محقق

 دی ز ازدواج ب ه را جحش بنت ن یز که دارد یمعطل ماه چند که قبلش قبلش، اما

 بع د باش ند، داش ته معارض ه و دع وا ه م ب ا بعد. کند یزندگ او با دیز بعد اورد،یدرب

 را یمق دمات م دتِ نی ا. بش ود فاصله یماه چند طال  از بعد و گردد طال  به منجر

 قب ل دی بفرما را انیجر غمبریپ اگر ؛عکس به .است نیچن دیبگو ندارد ضرورت غمبریپ

 نج ایا پ س. زن دیم ص دمه اهللرس ول رس الت ب ه نی ا ،یعمل  انی جر اصل انجام از

 اگ ر ک ه دان دینم و ب ود ه م نطوریا و داندینم و .نداردعی   «اهلل یف الناس یخشی»

 خ دا ،کن د ب رمال را مطل  انیجر تحقق از قبل مالحظه بدون و مهابا بدون چنانچه

 یریجلوگ اعجاز به خداوند که نبود یزیچ هم قبالً و. کرد خواهد یریجلوگ اعجاز به

 ب ر انی جر یاص ل ع دبُ در و انی جر عمق در «النَّاسَ تَْخشَى» نیا پس بود، نگفته. کند

 ۀمالحظ  قی طر از ک ه( ص) اهللرسول بر رسد چه تا، است بوده واج  یعاد نیمامن

 .رددگ حاصل اهلل ةیخش ،الناس
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 لِلَّ ذ  تَقُ ولُ إِْذ وَ» ،37 هی آ در «النَّ اسَ تَْخشَى وَ»: دفرماییم خداوند که نجایا در

. میک رد بحث روزید که «اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ عَلَیْهِ أَْنعَمْتَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَْنعَمَ

ى وَ» نیهمچن  هک  «مُبْدی هِ اللَّ هُ مَ ا نَْفسِكَ في تُْخفي وَ»  أَنْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ النَّ اسَ تَْخش َ

 ،بش ود ض هرمعا اهلل ةیخش و الناس ةیخش نیب که ییجا در ایآ ست؟یچ احق «تَْخشاهُ

 در چط ور پ س .رسل یبرا مخصوصًا ،است مقدم است معلوم است؟ مقدم اهلل ةیخش

 دو ه ر. اس ت ح ق زیچ دو؟ «تَْخشاهُ نْأَ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَْخشَى وَ» فرماید:می نجایا

 و جل وات تم ام در باش د یتع ال و س بحانه ح ق دلباخت ه اهللرس ول نکهیا. است حق

 اهلل یخشی» که یبعد آن ولکن،. است معلوم نیا ،خودش یزندگ اتیوضع و مجاالت

 ةیخش  اگ ر ام ا. اس ت یعدبُ کی این انات،یجر بدون و موانع بدون «یتعال و سبحانه

 ت،ی جاهل ب ه آنها عهد قرب مردم، یعوام. نکنند جنجال مردم که از طریقی باشد اهلل

 ح ق تیخش  دو هر. است حق هم نیا. نشود رسالت و رسول هیعل صدا و سر موج 

 ةیخش  الن اس، قیطر از که یعدبُ دو تیخش. است حق حق، یبُعد کی تیخش. است

 غمبریپ که یواقع در ست؟یچ واقع در اما. است حق دو هر. است حق شود حاصل اهلل

 چیه  را م ردم مالحظه اصالً اگر که است نیا ،است نشده یوح غمبریپ به و داندینم

 خ واهمیم م ن :گفتیم اول همان از و داشت را یبُعد کی تیخش همان و کردینم

ب ه  بده د ط ال  او و ،به ف الن دلی ل اورمیدرب دیز ازدواج به را خودم دخترعمه نیا

 نب ود مطل ع به فالن دلیل. اینها که موضو  است، پیغمب ر کنم ازدواج من ،فالن دلیل

 مث ل. گرفت خواهد اعجاز به را انیجر نیا یجلو خداوند ،کند چنان و نیچن اگر که

 .1«لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ» هیقض

 ح ق دو ه ر« تَْخش اهُ أَنْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ النَّ اسَ تَْخشَى وَ» یواقع مقارنه دردر اینجا 

 ولک ن،. ن اس توج ه ب ا «اهلل یتخش » ه م ،ناس به توجه بدون «اهلل یتخش» هم. است

 از قبل ست؟یچ غمبریپ فهیوظ. تواندینم غمبریپ اما ،است احق یعدبُ کی «اهلل یتخش»

 بفهماند، مردم به را مطل  روشن و برمال طوربه یلیخ اول از اگر بداند، غمبریپ نکهیا

 کم ا ،کن دیم یریجل وگ خداون د و ش ودینم ض د غ اتیتبل و شودینم عیضا رسالت

 راه ن هیمد در ک ه یا معرک ه انی جر آن در ک رد، یریجل وگ حفص ه و شهیعا از نکهیا

تخشی » یظاهر فیتکل بعد در ،یفیتکل عدبُ در ولکن است، حق دو هر. بودند انداخته

                                                           

 .1. تحریم، آیه 1
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 نب ود مکلف غمبریپ که واقع عدبُ در ولکن همین کار را هم کرد.« اهلل عن طریق الناس

 .«تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَْخشَى وَ». کندیم انیب دارد خدا اآلن و

 چن د اس ت تیخش  درباره که یاتیآ ،مکنییم مراجعه که «المعجم» به ما نجایدرا

 ه م اب  اهلل ةیخش  و الن اس ةیخش  اگر که است «الناس ةیخش» قسمت کی. است عدبُ

 اهلل ةیخش  ب ر را الن اس ةیخش که یکسان. است مقدم اهلل ةیخش طبعًا کردند، معارضه

 دو. رف ت کن ار نی ا. است فیضع اریبس مانشانیا ای هستند مشرک ای ،دارندیم مقدم

 که است یعدبُ کی اهلل ةیخش ای کنیول ،است اهلل ةیخش واقعًا که اهلل ةیخش گرید عدبُ

ی م وانع ک ه یبرون  هایتیخش  ای  است، یدرون تیخش نکهچنا. ستین کار در یناس

 .ستین کار در یموانع ،داردن

 از. اس ت ناس قیطر از اهلل یف ةیخش. الناس یف است اهلل ةیخش که گرید عدبُ کی

 ک ه(  ) ص اد امام ست؟یچ میدار ما که ایهیتق مثالً. است اهلل یف ةیخش ناس قیطر

 خط ر گ رفتن یعیش  یوض و ش ما یب را و دی گرفت ارقر هایسن برابر در اگر دفرماییم

 اهلل یف ةیخش نه؟ ای است اهلل یف ةیخش نیا ست؟یچ این د،یریبگ یسن یوضو ،داشت

 نه ایا. ن دنکیم اش تباه. ن دنکیم غل ط ن اس ک ه اس ت درست. است ناس مزاحمت به

 ،ندداریم بر چما  و چوب. است کم یلیخ هیتق حاال البته. دارندیمب چما  و چوب

 ب ا ص التش حف   یب را انس ان ولک ن. کنن دیم غل ط. کنندیم نیچن، کنندیم تیاذ

 ان دقائل آنه ا ک ه آنچ ه مانن د ،ان دقائل نس ناس ناس نیا که را یطهارت نیا طهارت،

 ،کن د نیتض م خدا جانیهم اگر ولکن، بله. ست؟ین اهلل ةیخش نیا ،بدهد انجام انسان

 را وض و م ن بل ه، ک ه کن د نیتض م الهام به ،کند نیتضم (ص) اهللرسول بر یوح به

 باش د نط وریا اگ ر. بکنن د توانن دینم یکار چیه نهایا و رمگییم درست عهیش یوضو

 یب را هیتق نیا اما .است مهم رفتن نیب از و اهم حف  یبرا هیتق پس. ندارد معنا هیتق

 نکن د، وج همزا جح ش بن ت ن  یز ب ا ک ه شودینم بزرگوار غمبریپ. نیست هم غمبریپ

 ک ه بود بردارهیتق اشمقدمه ،بله مقدمه چرا؟. ستین بردارهیتق شود،ینم. نکند ازدواج

 در خداون د چنانک ه س ت،ین بردارهی تق انی جر اصل اما نکن، هیتق ،نه: فرمود خداوند

، است نیا رسول فهیوظ ،دارد خو  که هم غمبریپ. ندارد خو  که کندینم هیتق قرآن

 مستقر ظاهر ای و ن  ،است حجت قرآن مستقر ظاهر و قرآن ن  که طورهمان چون

 س نت ،میافتین را یجزئ یمطلب قرآن در اگر که است، حجت زین اهللرسول یقطع سنت

بن ا ب ود  اگ ر. است حجت ،است صادر( ص) بزرگوار غمبریپ از هچآن ،اهللرسول یقطع

 ، فایده ندارد. باشد کارای در تقیه
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 مح ور کی  :دارن د مح ور دو نکهیا یبرا چرا؟. است کار در هیتق ائمه انیم در اما

 ب ه اصحابش ان، ب ه ائم ه خ ود ک ه اس ت اهللرس ول سنت محور کی و است اهللکتاب

 انًایاح. است حق دینکن گمان ،میگفت ما چه هر که فرمودندیم هاعهیشو  شاگردانشان

 و اهللکت اب ب ه ش ما و مکنییم  هی تق ما خودمان جان حف  شماها، جان حف  یبرا

 ک ه تیخش  نی ا .ستین ادیز است، کمهم  هیتق نیاالبته . دیبکن( ص) اهللرسول سنت

 .. .است شده ذکر فیشر قرآن در

 ؟خشیت ای است خو تقیه  -

 و کش دیم را چ اقو فقط یدشمن کی اگر. است عظمت با مشوب خو  تیخش -

 کی  ولک ن ،دارد را نی ا یدش من کی  اگ ر ام ا. اس ت خ و  نی ا ،کشدیم و زندیم

 فق ط چنانچ ه اگر مثالً. است تیخش نیا مجتمع، در است درکار او یبرا هم یعظمت

 چ را پ س نب ود، حیص ح یبع د دو تیخش  و ب ود حیص ح تیخش  یعدبُ کی تیخش

 ؟است داده قرار یاحکام موضو  را یبعد دو تیخش خداوند

 فقط نکهیا نه ،ینکاح ازدواج 1«مِْنكُمْ اْلعَنَتَ خَشِيَ لِمَنْ ذلِكَ» نساء سوره در مثالً،

 یهازن إماء، با که است زیجا نیمامن از یکس. است آخر مرحله إماء با ازدواج ه،یحل

يَ لِمَ نْ». کن د ازدواج هس تند أم ه ک ه ییزنها د،یزرخر از  بترس د «مِ ْنكُمْ اْلعَنَ تَ خَش ِ

 م ن وج ه چیه  ب ه .ردی بگ توان دینم ح ره زن ک ه اس ت دیشد آنقدرعزوبت  عزوبت.

 حرام به و شودیم منفجر نیا باشد، حرام هم أمه زن اگر است، ارزان أمه زن الوجوه،

 تیخش «اهلل یف» ؟«مِْنكُمْ اْلعَنَتَ خَشِيَ» یراه چه در ست؟یچ تیخش. شودیم دهیکش

 حرام زنا که نبود اهلل حکم اگر. است اهلل یف تیخش. ر کار استد موانع .است اهلل یف

 نی ا و. اس ت اهلل تیخش  نی ا پ س. کن دیم زن ا رودیم  دارد؟ یتیخش چه نیا .است

 وق تآن. باش د إم اء ب ا ازدواج ج واز ک ه حک م ی ک یب رااس ت  موضو  اهلل تیخش

يَ وَ ال ذِّْكرَ اتَّبَ عَ مَ نِ تُْن ذِرُ إِنَّما» سی مبارکه سوره. است مطلق طوربه که یتیخش  خَش ِ

  .است تیالوه اصل مقام تیخش گفت. رحمن ،نگفت میرح 2«بِاْلغَیْ ِ الرَّحْمنَ

يَ وَ» س ت؟یچ ذک ر اتب ا  جهینت «الذِّْكرَ اتَّبَعَ مَنِ تُْنذِرُ إِنَّما»  «بِاْلغَیْ  ِ ال رَّحْمنَ خَش ِ

 مطلق «بِاْلغَیْ ِ الرَّحْمنَ خَشِيَ» نیا. مختلف مراحل « یبالغ هیخش» «بِاْلغَیْ ِ الرَّحْمنَ»

 عهیش  نم از هم ان را، نم از س ت،ین کار در ما یبرا یموانع که است اوقات گاه. است

                                                           

 .25. نساء، آیه 1

 .11. یس، آیه 2
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 اوق ات گ اه .خ وانمیم نم از او تیخش حساب به من است،  یغ که خدا. مخوانییم

 و خوانمیم نماز بستهدست من. است خطر که میاگرفته قرار هایسن انیم در که است

 یع دبُ کی  اول تیخش . اس ت «غَیْ ِبِاْل الرَّحْمنَ خَشِيَ» نیا کنم،یم اقتدا هم آنها به

 . است یبعد دو دوم تیخش ست،ین کار در یموانع کی. است

 ه ر «مُنی  ٍ بِقَْل  ٍ جاءَ وَ بِاْلغَیْ ِ الرَّحْمنَ خَشِيَ مَنْ» ،33 هیآ « » سوره گر،ید هیآ

 م انع ک ه یتیخش. گیردمی را مراحل تمام نرحم تیخش مطلقه اتیآ .ردگییم را دو

 ح رام یکی ؛مهم و اهم که مهم و اهم نیب امر دوران در. دارد مانع که یتیخش ،ندارد

 یکل  طورب ه حرمتش است، کمتر حرمتش آنکه چرا. است شتریب حرمتش یکی و است

 نج ایا و نک ردم جادیا را دوران خودم من. است الحق قیطر یف چون رود؟یم نیب از

 که ییآنجا در افتد،یم وجوب زا واج  افتد،یم حرمت از حرام. است اضطرار حالت

 واج   آنج ا در است، مهم و اهم نیمحرم ای است مهم و اهم نیواجب نیب امر دوران

 بزرگت ر واج  که افتدیم حرمت از ترکوچک حرام افتد،یم وجوب از ترکوچک است

 .دیکن عمل را واج  د،یکن ترک دوم در را بزرگتر حرام و اول در را

وا وَ عَ ْنهُمْ اللَّهُ رَضِيَ» :8 هیآ نه،یب مبارکه سوره در ای يَ لِمَ نْ ذلِ كَ عَْن هُ رَض ُ  خَش ِ

رائیلَ بَن ي بَ یْنَ فَرَّْق تَ تَقُولَ أَنْ خَشیتُ إِنِّي». است مطلق «رَبَّهُ  «قَ وْلي تَرْقُ  ْ لَ مْ وَ إِس ْ

 ه ارون و ن درفت طور به الواح اخذ یبرا(  ) یموس نکهیا انیجر در .94 هیآ طه سوره

 آن و آم د یس امر نج ایا روز، یس  از بعد گذشت، روز یس. گذاردند خود یجا به را

 یَجُرُّهُ أَخیهِ بِرَْأسِ أَخَذَ». برگشت یموس. است برگشته یموس حاال و درآورد را هایباز

 ه ارون «خَش یتُ إِنِّ ي». ش ودیم بح ث خ ودش یجا در که هاییحساب نبه آ 1«إِلَیْهِ

. اس ت اهلل یف  تیخش  نیا «إِسْرائیلَ بَني بَیْنَ فَرَّْقتَ تَقُولَ أَنْ» مدیترس من که دگوییم

 ک ه ش د موج  موانع نیا وجود با اهللِ یف تیخش موانع نیا در که شد جادیا یموانع

 ادام ه خ ودش صحبت و خودش غیتبل و خودش دعوت به یلیخ(  ) هارون حضرت

 فَرَّْق تَ» اش کاالت از یک ی. بود کار رد یاشکاالت ،یموانع بدهد، ادامه اگر چون .ندهد

 ش تریب(  ) هارون جناب ،نبود کار در «إِسْرائیلَ بَني بَیْنَ فَرَّْقتَ» اگر «إِسْرائیلَ بَني بَیْنَ

در  .گف تیم را ص حبت ش تریب. ک ردیم ل غیتب شتریب. زدیم داد شتریب. کردیم دعوت

 که شد موج  یموس اهللرسول از با ات یبرا اهلل یف تیخش ،بزرگوار غمبریپ نیا مورد

 .داند انجام را کارها آن کرد،یم نبود یموانع اگر که ییکارها آن
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 ]ساال[ -

 مطل  ، اص ل یول  است. دوم مطل شود، داده می جواب خودش یجا در نیا -

لووا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما» چرا؟  م ن ؟یام دین چ را اق الً ؟یام دین چ را 1«تَتَّ بِعَنِ أاَلَّ*  ض َ

 را مطل  همه چون م،یکنیم بحث را تیخش اصل .خَشیتُ إِنِّي» میایب اگر که دمیترس

 مبارک ه س وره در ن،یهمچن و .خواهدیم وقت روز چند کدامش هر م،ییبگو میبخواه

 را اتی آ م دام م ا نک هیا .( ) یموس  و خض ر هیقض نیا «اْلغُالمُ أَمَّا وَ»: 80 هیآ کهف

 که آنچه مخواهییم ر،ین. میاوریدرب قرآن از را مطل  زور به مخواهیینم ،میخوانیم

 ،تای روا تا. بشود روشن ما یبرا مطل  نیا ،یقرآن خود انیب با است فرموده خداوند

 ک ه کن د انی ب خ دا خود و برود کنار کامالً نهایا ها،لیتأو ،هاهیتوج ،هاشهرت اقوال،

 نی ا م ن مقصود دگوییم خودش گوید،می مطلبی که هیاللّتیآ ست؟یچ من مقصود

. میدی نفهمک ه  ب ود م ا از یکوت اه ام ا ،ب ود روش ن و واضح عبارت خود البته. است

 .ستیچ مطل  که کندیم انیب دارد خودش

 نی ا اگ ر «كُْف رًا وَ طُْغیان ًا یُرْهِقَهُم ا أَنْ فَخَش ینا مُ اْمِنَیْنِ أَبَ واهُ فَك انَ اْلغُالمُ أَمَّا وَ»

 أَ» گف ت یموس  کش ت، خض ر جناب را بچه نیا بکشد؟ را بچه نیا چرا. نبود تیخش

 کی  ک ه است یمهم بسیار کار کی 2«نُْكرًا شَیْئًا جِْئتَ لَقَدْ نَْفسٍ بِغَیْرِ زَكِیَّةً نَْفسًا قَتَْلتَ

 چ را؟ ،یکش ت ت و را یجوان کی. است نبوده البته بچه مادون تکلیف کشت، را ایبچه

 را غ الم نی ا ک ه ب ود موج   اهلل یف  تیخش . ب ود ک ار در یزیچ جانیا که دگوییم

 نی ا م ا ،کن د منح ر  را م ادر و پدر که نداشت میتصم غالم نیا چنانچه اگر. بکشم

 در یاش کال چ ون. ب ود اهلل یف ةیخشه را در غالم نیا کشتن پس. مکشتیینم را غالم

 .بود کار

رِبْ»: 77 هی آ ط ه مبارک ه سوره در نیهمچن  ال یَبَس ًا اْلبَحْ رِ فِ ي طَریق ًا لَهُ مْ فَاض ْ

 انی  فرعون و فرع  ون ت  رس از لئیاس  رایبن ب  ا یموس   اگ  ر «تَْخش  ى ال وَ دَرَك  ًا تَخ  ا ُ

 مناف ات نه؟ ای هست تیخش یجا. شدندیم غر  همه، رفتیم ایدر داخل طورنیهم

 سیوامن  دی نبا م ا مگ ر ن ه، ؟اس ت اهلل یف  تیخش  ، چ ونبترس د غر  از انسان دارد

 م ن. دآی یم دارد نیماش مروییم راه میدار ابانیخ وسط اگر م؟یکن حف  را خودمان

 موج   اهلل یف  ةیخش . دارم فی تکل ه م من رینخ. خواست خدا چه هر حاال رومیم
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 از هم و دترسییم خدا از هم د؟ترسییم یعدبُ دو چرا شما. کنم مالحظه من که است

 ب روم، نیب  از خ دا حک م خال  بر که کند ریز مرا که ترسمیم نیماش از من ن؟یماش

 تَخ ا ُ ال یَبَس ًا اْلبَحْ رِ فِي طَریقًا لَهُمْ فَاْضرِبْ» .دارد واسطه که است یتیخش نیا پس

 ب ود لی ن یای در خروش ان امواج از تیخش بود؟ چه از تیخش نیا «تَْخشى ال وَ دَرَكًا

 تیخش  ک رد، صا  را راه. کرد ر برط را تیخش نیا خدا یول ...را هیبق و یموس که

 ک ه ب ود نی ا یبع د دو تیخش  ج هینت ک ه بود، یبعد دو تیخش اول. شد یعدبُ کی

 مثل. شد باز راه بزن، را عصا که فرمود اول از خداوند ولکن. نشود ایدر داخل یموس

 را شیپ ا که. ندارد هم نم. شد خشک هم نیزم. شدند طر آن و طر نیا هاآب کوه

 .خشک راه «یَبَسًا اْلبَحْرِ فِي طَریقًا». ذاردبگ آن روی

 ]ساال[ -

 س وره در نیهمچن  و .س تنی تیخش  ن هیزم نج ایا. کن دیم ینف کند،ینم ینه -

 ب ه «قَل یالً ثَمَن ًا بِآی اتي تَْشتَرُوا ال وَ اْخشَوْنِ وَ النَّاسَ تَْخشَوُا فَال»: 44 هیآ مائده مبارکه

 داشتند؟یم مقدم اهلل از تیخش بر را الناس ةیخش نیمامن ایآ. کندیم خطاب نیمامن

 و التیش  کت و ص  دا و س  ر نی  ا از ش  ما ده  د،یم ن  هینأطم نج  ایا دارد خداون  د ن  ه،

 چون بترسند، دیبا، دینترس فرمودینم خداوند اگر. دینترس مخالف قشون نیا اناتیجر

 ای  جن ،، نرون د ای  بترس ند، دیبا است، ادتریز سالحشان. است ادتریز افرادشان آنها

 از را تیخش  موض و  نج ایا در خداون د اما. باشد جمع حواسشان روندیم اگر نکهیا

م ن  تیخش دیبگو خواهدینم «اْخشَوْنِ وَ» .«اْخشَوْنِ وَ النَّاسَ تَْخشَوُا فَال». بردیم نیب

 ن عموا نیا ما. دینینب مانع را نهایا هست، که یینهایا یعنی ،یعدبُ کی تیخش ال شیء،

 تِج ارَ ٌ وَ اْقتَرَْفتُمُوه ا أَمْ والٌ وَ»: 24 هی آ توبه سوره نیهمچن و .میبرداشت راه نیب از را

 و کن د س قو  ترس دیم و کن د تج ارت انس ان اگ ر اس ت؟ ب د مگ ر «كَسادَها تَْخشَوْنَ

 دخواهی یم ک ار ه ر د،ینترس  ش ما ،ریخ بترسد؟ که است بد مگر ،برود نیب از هیسرما

 دخواهییم که یکار هر شما که است نکرده تعهد خدا ،ریخ. کندیم حف  خدا دیبکن

 حف   و غی ره مالت ان جانت ان، تان،هیس رما دیبده انجام را فیتکل نکهیا بدون ،دیبکن

 تیخش ،ردگییم اهلل یف تیخش در را ما راه یجلو که ییزهایچ از دیبا ما پس. بشود

 .کند نیمتض خداوند که یموارد آن مگر. میباش داشته

 ال و برخ ورد؟ کج ا ب ه «تَْخش اهُ أَنْ أَحَ قُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَْخشَى وَ» که نجایا در پس

 وَطَرًا مِْنها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَْخشَى وَ» یبعد جمالت مایس

 ک ه انددرآورده که است هاییحر  آن زا جواب نیا «یَكُونَ ال لِكَيْ» چرا؟ «زَوَّجْناكَها
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. کن دیم غس ل دارد و اس ت برهن ه ن  یز ک ه دی د و ش د دی ز خانه وارد غمبریپ بله،

 اْلمُ اْمِنینَ عَلَ ى یَكُ ونَ ال لِكَ يْ»: دگوی یم خ دا س ت،ین هاحر  نیا... و آمد خوشش

. داش ت ینس ج شهوت است معلوم غمبریپ بله،. نبود کار در یبشر هیقض اصالً «حَرَجٌ

 اول ازدواج. دی کن حس اب را اهللرس ول ه ایازدواج تم ام ش ما... یجنس شهوت یول

 بچ ه چن دتا ک ه ساله چهل زن کی با ،درخشان یبایز ساله 25 جوان کی که غمبریپ

 فق ط یش هوان حس اب. اس ت داش ته حس اب نی ا. است دهییزا یقبل شوهر دو از هم

 درس ت ردیبگ زن دیبا و دارد یجنس هوتش مرد که یشهوان حساب بله،. است نبوده

 تم ام در و اهللرس ول ه ایازدواج در هچ آن. اس ت ب وده الشعا تحت نهایا یول ،است

 تحق ق بش ود درس ت را یاله  رس الت که است نیا ،دارد تیمحور اهللرسول یکارها

 .بدهد نقش و بدهد

 ه م آن «ال ألنک کنت ترغبها» «كَهازَوَّجْنا وَطَرًا مِْنها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا» هم نجایا در

 انی جر ح رج «أَدْعِی ائِهِمْ أَْزواجِ في حَرَجٌ اْلمُاْمِنینَ عَلَى یَكُونَ ال لِكَيْ» با آن وضعیت!

 م ن ک ه اس ت یحرج  کی است؟ چگونه حرج. مکنییم بحث نجایا حرج در ما. دارد

 ،ب دهم انج ام یحرج دیبا را واج  که کردم یکار خودم من اگر کردم، درست خودم

 م ال ک ه را یم ال خ ودم م ن اگ ر افت د.ینم وج وب از واج  ام،کرده یحرج من اما

 صددرصد که بروم حج به است سخت یلیخ یلیخ حاال و بردم نیب از بود استطاعت

 عًامتس ک. ک نم مص ر  نی رو دی با صددرص د ن ه، ضرر به البته کنم، مصر  دیبا نیرو

 .ص ورت کی  نی ا. امک رده جادیا خودم را حرج چون چرا؟ بروم، حج به است واج 

 اجتما  اگر . این بُعد دوم است.اندکرده جادیا مردم ام،نکرده جادیا من را حرج اگر اما

 است یاجتماع کی اجتما  نم،بیینم یمانع خود درون در من که است یاجتماع کی

 نظ ر ک نم، بحث ،مکن سیتدر سم،یبنو ،کنم فکر ،کنم کار فقط قرآن راه در من اگر که

 ح رج اس ت، یدزد ،اس ت دی تبع اس ت، فح ش است، لگد است، گاز بدهم، فتوا بدهم

. شودیم یاقو وجوب بلکه رود،ینم نیب از وجوب ر،یخ رود؟یم نیب از وجوب. است

. ش ودیم تریق و حق راه ندگانیپو تیمسئول ،باشند ادتریز حق قیطر مخالف قدر هر

 .است ورطنیا غمبریپ یبرا. برود دست از جان ولو

 دارد را موض و  حک م ینف  یبرا 1«هُلَ اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما»

 حرج که. است حرج از باالتر که است انداخته حرج در را غمبریپ اجتما  .کندیم ینف
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 و نیتض م ب دون بزرگ وار غمب ریپ اگ ر ک ه. ض رر با حرج و ضرریب حرج از است اعم

 اول از را دی ز زن جاهلت احمقانه سنت نیا خال  بر و شود وارد رسمًا یاله نیتأم

 بهت ر گ رفتن نخوردهدس ت زن ایآثیبه؟  نکهیا ای است بهتر گرفتن باکره زن ایآ. ردیبگ

 خوردهدست داد، غالمش به را زن نیا خود دست با غمبریپ چرا خورده؟دست ای است

 یجهنم  فی کث اجتم ا  نی ا در است یقو یقدر به حرج پس گرفت؟ را او بعد و شد

 ال دِّینِ فِ ي عَلَیْكُمْ جَعَلَ ما» است، حرج که حاال ایآ. اندشده مسلمان یحت که یجاهل

 نیب  از را حکم که ستین یحرج نیا «حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما» ر،ینخ ؟1«حَرَجٍ مِنْ

 ک ه یجعل  خ ال  ب ر و اس ت ک رده جع ل اجتم ا  ک ه اس ت یحرج نیا ر،یخ ببرد،

 عتیش ر را یج اهل ه ایجعل. اس ت یج اهل جع ل چ ون ،اس ت ک رده حرج اجتما 

 إال و کن د موافق ت یج اهل ه ایجهل ب ا ش ودیم چط ور. ببرد نیب از دیبا اهللرسول

. مکنییم نیچن زین ما کردند نیچنصرفیین . هستم نیچن من پس ،اندنیچن مردم چون

  بروم؟ راه غلط هم من. رفتند را غلط راه رهروان کردند غلط ...رو چنان ره

 ایش ان را ک دام چیه ک ه  یفاطم نیحس آقا حاج مرحوم ما اخال  بزرگوار استاد

: گف تمی. داش ت یخ وب ک الم تک ه. ش دند مرحوم شیپ سال سی و چند در ید.دیند

 غل ط نی ا .بودن صرفیین مراد !کردند غلط صرفیین ن،یچن زین ما کردند نیچن صرفیین

 مش رک اکث ر ره روان إال و س ت؟یچ راه نیبب . رفتند رهروان که رو چنان ره که است

 م؟یب رو اکث ر دنب ال ه م م ا نیبن ابرا روند،یم غلط اکثر. هستند منحر  اکثر. هستند

 ع دبُ چن د در «هُلَ ». س تین هیعل «هُلَ اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما» ر،یخ

 و یدع  نز ب ا غمبریپ که یازدواج نیا -2. ستین بد غمبریپ یبرا که ازدواج -1؛ است

 قی عم س نت کی  و ب ردیم نیب  از را یج اهل قی رع س نت کی ،بکند اشپسرخوانده

 هم دو، هر «رسوالً لمحمدٍ و ًایمحمد لمحمدٍ تهلرسال له». بخشدیم تحقق را یاسالم

 .رس الت دادن تحق ق نظ ر از ه م و س ت،ین ک ه ب د ،است یخوب ازدواج یبشر نظر از

. ب ود حرج ؟ستین حرجخواهد بگوید می ست؟یچ «حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما» نجایا

 تم ام خ ال  ب ر و نه اد وج ود ب ام پش ت بر پا دیبا. گوید به این حرج توجه نکنمی

 .داد قیتطب باید را خدا حکم ،مردم نیا یجاهل و یجهنم ولیم

. س تنی حک م مانع نیا ،امکرده جادیا خود من که یحرج ؛است عدبُ سه حرج سپ

 احک ام در ان ًایاح م ا یب را. س تین م انع غمبریپ یبرا ،اندکرده جادیا مردم که یحرج
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 ح رج گ رفتن عهیش  مث ل نگ رفتن، وض و یس ن مث ل یسن مقابل در. است مانع یجزئ

ص اد   ک ه غمب ریپ یب را یول . س تین یمطلب  م ا یب را نی ا ،کشدو می زندیم. است

 عَلَ ى كانَ ما» گوید:می هیآ نیا ن  ،است یرسالت دعوت یاوال نقطه و است عتیشر

 یحرج. است کرده درست اجتما  کهاست  یحرج «هُلَ اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ

 مه  م ن. اس ت نک رده درست حرج اجتما  من، نه و است کرده درست اجتما  نه که

 اجتم ا  ریتقص  نه و است من ریتقص نه واقعًا اگر. است دوران واقعًا. امنکرده درست

و غر   افتاده شط داخل که است یدختر. است مهم و اهم نیب امر دوران واقعًا ،است

 ب ه دس تم اگر. هستم هم جوان. ستمین محرم چیه. ستمین محرم او با هم من شود،می

 امک رده درس ت من نه که است یحرج نجایا در. شودیم فالن شود،یم چه بخورد او

 آوردن رونی ب و او ب ه خ وردن دست حرمت نجایا در. است کرده درست اجتما  نه و

 رونی ب را نی ا م ن اگ ر ک ه ش ودیم وج وب ب ه لیتب د حرم ت نیا. رودیم نیب از او

 . امشده کیشر او شدن غر  و رفتن نیب از در قتیحق در ،اورمین

 و اه م نیب  دوران در نجایا در نیمامن کل یبرا از که است حرج سوم مرحله نیا

 حک م موضو  ،امکرده جادیا خود من که اول حرج اما داشت. مقدم باید را اهم ،مهم

 اجتم ا  ک ه اس ت یحرج  اگ ر. است کرده جادیا اجتما  که یحرج اما. بود نخواهد

، باید مقاله کنم مقابله خدا محک قیتحق یبرا حرج نیا با توانمیم ،است کرده جادیا

( ع ج) ام ر یول  یص غر ب تیغ در توان نیا و .است یگرید مطل  توانمینم اگرکنم. 

 را اهللرسول رسالت کل که یمطالب از یکی توجه ندارند. یول ،سته مدارانشر  یبرا

 نی ا است، کرده زنده اسالم هیعل را کفار یهاساال کل و است گذاشته پا ریز معاذاهلل

 را ش ما و م ن اگ ر یحت  یعن ی. ستین حرج نجایا پس. ندارد تیمحور قرآن که است

 یقرآن  دع وت از دعوت ًا کتابت ًا لفظًا یحت ما اگر. بکنند خواهندیم یکار هر ،بکشند

 محم د و هایس یع و هایموس. مایگذاشته پا ریز را اءیانب رساالت تمام م،یبردار دست

 چ ون. مایگذاش ته پ ا ری ز را هم ه ها،نیحس  و هاحس ن و ه ایعل ،(ص) عب داهلل بن

 می دار م ا که است قرن چهارده. شودیم ظلم دارد کتاب نیا به که است قرن چهارده

 س کوت نک هیا ای  ،مکنییم  ک ار می دار آن هی عل نک هیا ای. مکنییم ظلم کتاب نیا به

 لص الح ای آ «هُلَ  اللَّ هُ فَ رَضَ مافی حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما» که است نجایا. مکنییم

  است؟ الکفار لصالح ای باشد داشته تیمحور قرآن که است نیالمسلم

 ب ه بع د. مکنییم  ص حبت ه م با یمقدار. میدار کتاب در را یمطالب ما نجایا در

 ص فحه .اس ت شده( ص) اهللرسول بر یگرید اعتراض که مشوییم منتقل گرید بحث
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 ف أول االسالمیة، التربیة أبعاد من عمیقین بعدین یحمل( ص) اللّه رسول من تزویجها

ف وار  هم ان  1«العبی د و األح رار ب ین حت ى و الطبقی ة الف وار  تحط یم هو البعدین

( ص) النبي فیزوج» .ردندا یزیچ اصالً پسر نیا ،است نیچن خانواده دخترهاست. فر 

 آزاد ه م بع د را دی زرخر بن ده نی ا. است دیزرخر بنده نیا ست؟یک مواله «زیدًا مواله

 یتبن حرمت از قبل. بود کرده طرد یکل طوربه ،بود کرده رها را او پدرش چون و کرد

 ک ه دیز پدر مقابل در ر،یخ. باشد داشته  یع که معنا آن به یتبن نه کرد، یتبن غمبریپ

 غمبریپ ،ایشده مسلمان چون ،این من سراغ به اصالً گفت و کرد ردط یکل طوربه را وا

. ب اش م ن پس ر ت و را قب ول ن دارد، پ در. ب اش م ن پسر او را آرام کند، گفت خواست

 ف ي و بنفس ه أوالً الف وار  ه ذه لیس قط عمته، بنت هاشم بني شریفة من زیدًا مواله»

 ل م و المتبنى، بحلیلة الزواج حرمة و التبنيّ سنة لیًاعم لیحطّم هو یتزوجها ثم أسرته،

 بالقول» را تیجاهلصر ق دو نیا «الجاهلیین الصرحین هذین تحطیم في لیكتفي یكن

. بکن را کار نیا تو سلمان «غیره من فعل ام». ستین یکاف هاوقت یبعض حر  «فقط

 چ ه س لمان، دوم هی زاو. نک رد اث ر اول هی زاو مثل ث نیا در بکند، دیبا خودش ،رینخ

 دی با خ ودش. بش ود گ ود در وارد دی با غمبریپ خود ؟دهدیم او حر  به گوش یکس

 .گرانید بعد ،بزن را خودت کلن، اول. بکند را کار نیا

 اللّ ه نااألب د  م ع االس المیة االم ة في به لیاتسى المیدان في بنفسه هو فلیدخل»

 زین   لك ن و األم ة، ف ي جدی دین نمب دئی لتقری ر زین  و زید بین الزواج امر یقضي

 ص فحه 5 جل د المنث ور، درروای ت: « ل ه قائلة الزواج ذلك من ءشي خلدها في یخلد

 قرآن حس  بر که دانستینم ««فانظر نفسي اوامر»: لزید خطبها ما بعد له قائلة» .200

 نیا .کنم فکر نم،یبب یول. بود مامنه الحال ةعیطبب «نفسي اوامر». است شده صادر امر

 ن ه، نگف ت اول از گفته فکر ک نم، کرده احترام یلیخ باز ست؟ین درست ،است درست

 ک رد احت رام مق دار نیا. نگفت را نیا ]...[ ؟زنییم را حر  نیا چرا اهلل،رسول ای نه،

 «. فانظر نفسي اوامر» که

 أَمْرًا رَسُولُهُ وَ اللَّهُ ىقَضَ إِذا مُاْمِنَةٍ ال وَ لِمُاْمِنٍ كانَ ما وَ» :فانزل» :نجایا در وقتآن

 یَعْ ِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ نْمِ»». کردم عرض روزید داشت عدبُ سه که «2«اْلخِیَرَ ُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ
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ولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى» هنا «مُبِینًا ضَاللًا ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ . میک رد بح ث را نی ا ««رَس ُ

 رس ول یحمل ه تش ریع ف ي خ اص كوحي اللّه قضاء ان». میردک بحث هم را «کانَ ما»

 أراه بم ا األمة ألمر كولي اللّه لرسول قضاء عام كوحي قضاءه ثم الشرعة بالغ في اللّه

 در ایهی آ ی دکن ف رض 2«1«النَّ اسِ بَ یْنَ لِ تَحْكُمَ بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا إِنَّا» هو اللّه،

 حک م نی ا ،دیبش و دی ز زن ش ما دی با :دگوی یم غمبریپ ولکن. ستا نشده نازل قرآن

 .است «اهلل اراه ما»و  است یوالئ حکم ،است اهللرسول

 باالیم ان و اإلس الم قب ل المحمدی ة بالتربی ة «عَلَیْهِ اللَّهُ أَْنعَمَ» حارثة بن زید هذا»

 احض انه ف ي «لَیْ هِعَ أَْنعَمْ تَ وَ»( ص) النب ي عمة بنت هاشم بني شریفة انكحه و بعده

 «عَلَیْهِ أَْنعَمْتَ» چندتا 3«!دونه ترغبك هي و عمك بنت إنكاحه و عتقه و صالحة بتربیة

كْ» بینه ا و بین ه مس تمر  منازعة بعد له تقول». است كْ» «.«زَوْجَ كَ عَلَیْ كَ أَمْس ِ  أَمْس ِ

 ک ه نباش د  اخ تال ،باشد اختال  که ندگوییم مرد به یصورت در را «زَوْجَكَ عَلَیْكَ

 ب ود دیش د ن  یز و دیز نیب یقدر به اختال . است حاصل لیتحص ست؟یچ امسک

 ک ه فرم ود. ب دهم ط ال  خواهمیم اهلل،که یا رسول آمد. بدهد طال  خواستیم که

 ط ال  خواه دیمک ه  یکس  ست؟ین نطوریا یشرع قاعده مگر «زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ»

 ه اییحرام کی  اص الً ک ه دیرس کیبار یجاها به اگر .ردا نگه او را ندگوییم بدهد،

 .شودیم واج  طال  نجایا در، بود انیم در مثالً

 تق واه كان و «اللَّهَ اتَّقِ وَ» جاهلیة لسنة هدمًا إیاها لینكحك إطالقها اللّه قضى و»

 الظاهر في إمساكها كانت مهما» ست؟یچ ظاهر یول ،است نیا واقع «الواقع في طالقها

 ازدواج او ب ا است واج  نکهیا «زواجها فرض من «مُبْدِیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِكَ فِي تُْخفِي وَ»

« قرآنی ة اذاع ة في كما أبداه بعده». کرد ءابدا خداوند و کرد اخفاء غمبریپ را نیا ،یکن

 ت هالب ،اس ت متکف ل خداون د ک ه است یازدواج تنها نیا «وَطَرًا مِْنها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا»

 .است شده ازدواج انیجر متکفلصیغه نیست، 

 یبعض  در کما اینک ه 4«الجنس رغبة عشقها انه نفسه في( ص) أخفاه مما لیس و»

 اللَّ هُ مَ ا» ل ه یش هد و! علیه اختلق كما تغتسل رآها لما لما». ستین نیا. دارد اتیروا
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رد؟ خی ر، اینک ه چرانی ک ردی اظه ار ک خدا چه را اظهار ک رد؟ اینک ه چش م. ««مُبْدِیهِ

 یَكُ ونَ ال لِكَ يْ» ال زواج اص ل إلّا اللّه أبدى ما و»خواست بگیری و شهوت...؟ خیر. می

 أن فیه ا أم ر  أب دیت إن «النَّ اسَ تَْخشَى وَ! »«أَدْعِیائِهِمْ أَْزواجِ فِي حَرَجٌ اْلمُاْمِنِینَ عَلَى

: المنافقین ألسنة نطلقتا كما»از این ترسیدی و نگفتی. « دعیّه حلیلة في طمع یقولوا

 و داد و ص دا و س ر نیمن افق ن،یم امننه البته  بعد از این جریان.« !«ابنه حلیلة تزوج»

 ان دون قضاءه، تحقیق في «تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ»». کرد ازدواج پسرش زن با که قال

. ش د «هخش یت ف ي الن اس تخشى» نجایا. خواهدینم را نیا «خشیته في الناس تخشى

 .دارد حساب نجایا هم ناس ولکن،

 و الن اس خش ي الص اخبة المعركة هذه في الرسول ترى أ !وسیط بال خشیة فانما»

وْنَهُ وَ اللَّ هِ رِس االتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ» كل من اللّه أخشي هو و اللّه؟ یخشى لم  ال وَ یَْخش َ

 «اللَّ هِ رِس االتِ یُبَلِّغُ ونَ» م ن ابل غ ه و و 1«حَس یبًا هِبِاللَّ  كَف ى وَ اللَّهَ إِلَّا أَحَدًا یَْخشَوْنَ

. میک رد ع رض نک هیا کما« خشیتان اللّه خشیة إن ؟«اْلعابِدِینَ أَوَّلُ» فانه للّه فأخشاهم

 یمس لكیال مبدیه، اللّه ما نفسه في فأخفى عنهم خشیه قد و الناس طریق عن خشیة»

 أَیُّهَ ا ی ا» الوالی ة رس الة ب الغ ف ي خش یهم كما و الناس، یتقوّله بما رسالته كرامة من

 ک ه اس ت نیا هیقض هیآ سوم مرحله از ،آخرش «.2«رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُْنزِلَ ما بَلِّْغ الرَّسُولُ

 ایآ« النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ» از قبل .«النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ». ترسییم مردم از

 ،کن د اظه ار را خالف ت نی ا اگر .رسالت اصل استمرارش؟ ای بود ترمهم رسالت اصل

 دوران انیجر پس. شودیم دارلکه موجود وضع آن در رسالت اصل را، یعلو خالفت

. دی نگو حاال ،دینگو اصالً نکهیا نه. دینگو غمبریپ که کردیم حکم مهم و اهم نیب امر

 تَْفعَْل لَمْ إِنْ وَ» ،مرحله دوم «تَْفعَْل لَمْ إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ لَأُْنزِ ما بَلِّْغ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا»

مُكَ اللَّ  هُ وَ رِس  الَتَهُ بَلَّْغ  تَ فَم  ا  «اْلك  افِرینَ اْلقَ  وْمَ یَهْ  دِ  ال اللَّ  هَ إِنَّ النَّ  اسِ مِ  نَ یَعْص  ِ

 .فرمود را  مطل نیا بودند، که یکسان کل مقابل در. شد تمام آمد که «یَعْصِمُكَ»

 لِ مَ» علی ه تظ اهرهن خش یة نفس ه عل ى فحرمه ا ماریة قصة في أزواجه خشي و»

 اللَّ هُ وَ»: یخش اه عم ا اللّ ه فآمن ه ؟«أَْزواجِ كَ مَرْض اتَ تَبْتَغِ ي لَ كَ اللَّ هُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ

 وَ جِبْرِی لُ وَ مَواْلهُ هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَیْهِ تَظاهَرا إِنْ وَ» الوالیة بالغ في «النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ

                                                           

 .39. احزاب، آیه 1

 .67. مائده، آیه 2



15 

 

 ف ي «تَْخش اهُ أَنْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ» ماری ة في 1«ظَهِیرٌ ذلِكَ بَعْدَ اْلمَالئِكَةُ وَ اْلمُاْمِنِینَ صالِحُ

 . «زین 

 طورب ه را بح ث مخ واهیینم. مکنییم  اکتف ا نج ایا در بح ث از مقدار نیا به ما

 با که بود نیا مراد. دیکن مراجعه ریتفس خود به انیآقا را نیا. میاوریب انیم به مفصل

 ک  ه یرادی  ا نی  ا و وس  مه نی  ا( ص) اهللرس  ول مق  دس س  احت از ق  رآن خ  ود لس  ان

 یکی. دییبفرما مطالعه را هیآ چند نیا انیآقا یبعد بحث یبرا .شود برطر  ،رندگییم

 از یگروه  ب ه اهللرس ول ک ه یاذن  سپ  گن اه، از عف و 2«لَهُ مْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا»

: گرید و. «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» نجایا ،نکنند شرکت جن، در که دادند نیمنافق

 3«نَس یتَ إِذا رَبَّ كَ اْذكُ رْ وَ اللَّ هُ یَش اءَ أَنْ إاِلَّ * غَ دًا ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ»

 را ش اءاهللان بع دًا ت ا ،دی نگو ش اءاهللان و کن د فراموش را خدا غمبریپ شودیم چطور

 .بگیرد قرار بحث مورد دیبا که است مانده اتیآ از تاسه دو ل،یقب نیا از و .کند تکرار

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

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4. تحریم، آیه 1

 .43. توبه، آیه 2

 .24و  23. کهف، آیات 3
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