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 نفی تحریف قرآن و لزوم تدبر صحیح در آیات
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 عصمت مراحل نیباالتر در اثباتًا( ص) نییالنبخاتم به راجع آنچه دنباله در بحث

 و رس الت ری اخ و اول سند چون آن دنباله در ،میکرد بحث ریتقص هرگونه در سلبًا و

 معصوم و بوده که سالم میکرد ثابت را رسول اگر ،است قرآن( ص) اهللرسول تیرسول

 و اس ت رس ول متک   ک ه را ق رآن ام ا اس ت، ک ردهینم احکام در یخطا است، بوده

 نی ا ق رآن ب ه راجع اگر ،است سولر عظمای خالده آیت و است رسول رسالت محور

 ،گ رید اءی انب به راجع. بود خواهد ناقص( ص) اهللرسول رسالت طبعًا ،مینکن را بحث

 مراتب یدارا که قرآن نظر از میکرد بحثرا  (ص) خاتم رسول از قبل عزم یول چهار

 و ت ورات نظر از اما .است جعل و یفهمغلط غلط، یهانسبت و هستند عصمت هیعال

 ،دارد( ع) لی انج و تورات اءیانب به نسبت یئاتافترا و یتضادات و یتناقضات که لیانج

 اگ ر .س تین ط ورنیا ک ه ق رآن اما ،است تحریف بر لیدل تضاد نیا خود میکرد عرض

 یعلم  خ الف و یفطرت خالف و یعقل خالف و یتضاد ای یتناقض قرآن در معاذاهلل

 عند ریغمن  که بود قرآن فیتحر بر لیدل ، این خودداشت وجود حقًا یحس خالف و

 دیبا قرآن خود یرو ما پس. است اهلل ریغعند  یبعض و اهلل من عند یبعض ای است اهلل
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 تمام هیقرآن باهرات دالالت محور بر میبتوان تا میباش داشته یسالم و حیصح تفکرات

 درس  ت را ختمی  ه عتیش  ر مخصوص  ًا ،را عیش  را تم  ام و اتی  نید تم  ام و تیااس  الم

  .است اهلل من قطعًا که میکن افتیدر

 نس اء هی آ س ه به راجع میدار امروز که یبحث در کنم عرض یمختصر مقدمه کی

 بح ث آن ک ه آخ ر یإل  1«لَكُ مْ ط ابَ م ا فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»

 ریتقص  ن ه هک  یمعص وم صددرصد محقق کی از محققًا یکالم اگر. است یمختصر

 از ،دیرس  ما به است انیب نیبهتر انشیب و کندیم خطا نه و کندیم قصور نه کند،یم

 مح ال بینیم ک هم ی تناقض و میکنیم فکر کالم نیا در ما ای :ستین خارج حال چند

 فک ر  ن ه فعل ش، نه قولش، نه کند؛ینم تناقض که است معصوم که یکس رایز ؛است

 نیهم  هم راهش که است حیصح که مینیبیم محققًا ایرفت. این کنار . ندارد تناقض

 خداوند که را ییهاراه ت که آناس اهلل یإل نیالمکلف من یمیمستق صراط قرآن .است

 میمس تقطور ب ه عم الً و دتًای عق و علم ًا تی عبود و معرفت عنوانبه است کرده مقرر

 اگ ر. میفهمینم  را ارتباط ای .است مقابل راه اول درست ،دوم راه نیا و کندیم انیب

 ط رف از ک ه اس ت مس لم در مسلم که جمالتش از یبعض لش،یذ و صدر هیآ کی در

 نَحْنُ إِنَّا» که است مسلم در مسلم م،یکن نظر دگاهید نیا با ،است یتعال و سبحانه حق

 ای  میدی نفهم را لی ذ و ص در ارتب اط یاهیآ در ما اگر 2«لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّْكرَ نَزَّْلنَا

 چ ه، میدی نفهم را دو هر با ای بعد  با قبلش، با است نظر مورد که یاهیآ نیا ارتباط

 مع اذ و است نفرموده مراعات را بیترت نجایا متعال خداوند مییبگو دیبا م؟ییبگو دیبا

 نظ ر در یاتیآ در و هیآیک  در را تناسبات است نبوده بلد است؟ فرموده نامناسب اهلل

 اهلل آنچه را است که م ا تص دیق داری م م ن عن د نقض نکهیااینکه کفر است،  رد؟یگب

  .3«كَثیرًا اْختِالفًا فیهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَوْ وَ». است

 ،فهم دیم ک ه خ دا فهمم؟ینم  من ای فهمدینم خدا. فهممینم من مییبگو ،نه ای

 م؛یکن  یط  را س وم راه اما ،است دوم راه نیا. فهممینم من پس ،است خالق که خدا

 نی ا لیذ و صدر اما ،است خداوند کالم صددرصد و خداست کالم کالم، نیا مییبگو

 قرآن فیتأل و بیترت نیا ایاین حرف بسیار نامربوط است.  ،هستند نامربوط هم با هیآ

                                                           

 .3. نساء، آیه 1

 .9. حجر، آیه 2

 .82. نساء، آیه 3
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 س وره در 1«قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ» جمله از یاتیآ برحسب است خداوند از مسلم که

 بحث مورد هیآ نیهم همانند. ندارد ارتباط پس فهممینم من که حاال مییبگو ،امتیق

 ثُ ال َ وَ مَْثنى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ» ما

. کنن د دق ت اتی آ درای ن آقای ان بزرگ وار  نب ودهبنا  ، البتهکردند نگاه آمدند «رُباعَ وَ

 .کنند دقت اتیآ در که است قیتحق خالف است، علم خالف خالف حوزه است،

 و یاقوال و ییهادقت و یوجوه ،است فیضع و است مرسل احیانًا که یثیحد در

 و توج ه ع دم با. ستین دقت و توجه اتیآ در ولکن چ؛یه آخر و ییهاقلت قلت و نإ

 ای ن وسط در قرآن ثلث که است شده جعل که را یاتیروا رندیپذیم فورًا هیآ در قتد

 خیش  رس ائل حشر صاحب یانیآشت مرحوم هاآن از یکی کردم عرض. است افتاده هیآ

 چ ون ،اس ت افت اده هی آ نیا وسط در قرآن ثلث دیگویم ،است( ره) یانصار یمرتض

طُوا أاَلَّ خِْف تُمْ إِنْ وَ». ن دارد ارتباط هم با هیآ نیا لیذ و صدر  اگ ر «اْلیَت امى فِ ي تُْقس ِ

ای ن  دارد؟ یربط  چه ،دیریبگ زن دیبرو پس ،دینده انجام یتامیدر  قسط که دیدیترس

( ع) نیرالم ممنیام ب ه ک ه را یت یروا نی ا ردیپ ذیم یف ور نیبنابرا. دقت نکردن است

و ب ه تعبی ر  اس ت ت ادهاف هی آ نی ا وسط در قرآن از یادیز قسمت که است زده تهمت

. اس ت افت اده ق رآن ثلث دو اتیروا یبعض در و است افتاده قرآن ثلث بعضی روایات

 چه؟ یعنیاین 

 بلد قدرنیا «لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّْكرَ نَزَّْلنَا نَحْنُ إِنَّا»: دیفرمایم خداوند نکهیا یعنی

 مگ ر نفهم د کسچیه و فتدیب آنقر ثلث هیآ کی وسط در که کند حفظ را قرآن نبوده

 از نف ر کی  ،بودن د ق رآن حف ا  مسلمانان که همه نیا. است کرده روایت که آقا نیا

 زم ان و( ص) اهللرس ول زم ان در مسلمانان اکثر. است نزده را حرف نیا قرآن حفا 

 ب ه بی قر اکث ر ،ش د ک م ه احرف نیا و جنگ با کمکم که نیهمچن اهللرسول از بعد

 رب . کردن د حف ظ ه انیا «رتّ ب کما» و «أنزل کما» را قرآن و بودند قرآن فا ح اتفاق

 خ ود زم ان در: دی گویم یأم ال در ش انیا (ره) یاله دعلم یمرتض  دیس  نقل حسب

 تم ام قرآن که بود نمانده یزیچ گرید که شانیا بر یوح عهد آخر در ،(ص) اهللرسول

اال  اس ت ه م س ر پش ت اتشی آ مائ ده سوره و بود مائده سوره شد تمام هچآن و بشود

 ک ه یبیترت به خواندند را اتیآ اهللرسول بر قرآن حفا  از یاعده دیگویم ]مواردی[،

 تمام با. فرمودند قیتصد غمبریپ و فیتأل بیترت به و لیتنز بیترت به و است شده نازل

                                                           

 .17. قیامت، آیه 1
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 کسچیه  و هافتاد قرآن هیآ هزار سه ،وسط از هیآ نیا در دییگویم شما التیتشک نیا

 ک ه فیش ر قرآن نیا در دیبا ما پس .است نکردن تأمل نیا و .شما مگر است دهینفهم

 ک ه م ا. میکن  دق ت ،اس ت نیمکلف  کل یبرا نیالعالمرب امیپ نیآخر و یوح نیآخر

 مگ ر. میهس ت ربطیب  م ا مینفهم  را ارتب اط م ا اگر پس ،است خداوند کالم میدانیم

 . میفهمیم ،میکن دقت یمقدار هم اگر تازه ؟میبفهم را زیچ همه ما بناست

 :دیی بفرما مالحظ ه را ک ردم نق ل الفرق ان ریتفس  در م ن ک ه یتیروا دو آن حاال

 متأس فانه. 438 ص فحه 1 جل د نین ورالثقل ؛س اد  مجل د 164 صفحه در نینورالثقل

 نق ل یاتی روا اگ ر م ا نیی منطق و فالس فه و فقه ا و نیمحقق  و نیمفس ر و نیمحدث

 یل یخ ؛و نه با حساب حس با نه و عقل با نه و کردند قیتطب را آن قرآن با نه ،دکردن

 ع ن ط ور روای ت نق ل کنن د ثوابی است که همین نکهیا مثل طورنیهم. است بیعج

 دهن دیم یوح  اص حاب به نسبت را یدارشاخ دروغ کی. فالن عن فالن، عن فالن،

 از شتریب چهارتا که ددار قبول هم وانهید .کنندینم قبول رادروغ  نیا هم هاوانهید که

 قب ول را مطل ب نی ا ه م هم ه و کنن دیم نق ل را نی ا و تاس ه از کمت ر نه ،تاستسه

 للطبرس ي االحتج اج كت اب ع ن» کنندیم نقل را یتیروا کی نجایا در حاال. کنندیم

 زنادق ه از یبعض  «الزنادق   ل بعض فی ه یق ول طوی ل ح دیث( ع) الم ممنین امیر عن

 و کردن د ع رض نیرالم ممنیام ب ه و کردن د خی ال ق رآن از را یتضادات و را یتناقضات

شدرسنا  اوقات یگاه و است شغلتنا اوقات یگاه هاجواب منتها ،داد جواب حضرت

 است. معنی شغلتنا که غلط نیست 

 قول ه تن اكر عل ى ظهورك اما و» :کردند نقل طورنیا مظلوم متهمِ از امیرالمممنینِ

 یش به ل یس «النِّس اءِ مِ نَ لَكُ مْ ط ابَ م ا فَ اْنكِحُوا اْلیَت امى فِي تُْقسِطُوا أَلَّا خِْفتُمْ إِنْ وَ»

 چ ه و دارد یارتب اط چ ه جاب ًایا یت امی در قس ط «النس اء نك اح الیت امى ف ي القسط

طُواتُْق أَلَّا خِْفتُمْ إِنْ». بود کرده سمال این زندیق را نیا النساء؟ نکاح رب دارد یعیتفر  س ِ

 لیس» نجایا؟ «النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا» که دارد یارتباط چه نیا «اْلیَتامى فِي

همه زنان که یتیم نیستند   «یتامى النساء كل ال و النساء نكاح الیتامى في القسط یشبه

 ،تن دانداخ ق رآن از را نیمن افق «الق رآن من المنافقین إسقاط من ذكره قدمت ما فهو»

بی اییم ارتب اط را  م ا ک ه انداختن د ه م چق در ،انداختن د وسطش از هیآ نیا در نجایا

 و النظ ر أله ل فی ه المن افقین ح واد  ظه رت مم ا أش بهه ما و هذا و». درست کنیم

 «القرآن في القدح الى مساغًا لإلسالم المخالف  الملل اهل و المعطلون وجد و التأمل

 حف ظ را ق رآن و ک رد ن ازل سست را قرآن قدرنیا خدا اگر کرد؟ را کار نیا یکس چه
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 خداون د اهلل معاذ پس بشود، قرآن در کاریغلط طورنیا که نکرد حفظ یطور و نکرد

 . کنند قطع بیایند نیمنافق و کفار که شد لهیوس

 ظه ر و لط ال المجرى هذا یجري ما بدل و حرّف و أسقط كلّما لك شرحت لو و»

در – کنن دیم الی خ هانیا «األعداء مثالب و األولیاء مناقب من هإظهار التقی  یحظر ما

 و اس ت ب وده ق رآن در اسمش ان عثم ان و اب وبکر و عمر که -روایات دیگر هم هست

. اس ت ش ده ح ذف ه انیا وان د بودهدیگران ی  و( ع) نیرالم ممنیام. است شده حذف

 خواستند و است شده جعل قرآن در ابولهب سوره که دارد اتیروا از یبعض در یحت

 ک اره چ  ابوله ب این عموی با غمبریپ. آوردند را شیعمو اسم و کنند تیاذ را غمبریپ

 أَب ي یَ دا تَبَّ ْت» س وره غمب ریپ ک ردن تی اذ یبرا ندیگویم که دارد یرفاقت چه و دارد

. ب  از در خ  ود تی  روا کی   نی  ا جع  ل کنن  د. فیش  ر ق  رآن در م  ثالً را 1«تَ  بَّ وَ لَهَ  بٍ

 قلین. نورالث

 ]سمال[ -

 فهمن دیم ه افار  ک ه اس ت مفتض ح ق درآن اتیآ کنند، نقل را اتیآ هم اگر -

 نق ل الفرق ان مقدم ه در را آن م ورد ن وزده م ن  هاعرب به برسد چه تا ،ستین یعرب

، آنهایی ک ه افت اده، است شده اضافه ای افتاده قرآن از ندیگویم که ییزهایچ که کردم

 نی ا ک ه ک ردم نق ل از ح اجی ن وری الفرق ان ریتفس مقدمه در نمزبانیه تسع  عشر، 

 آن اس ت؛ غلط ویمعن و یادب نظر از اصالً عبارت. ستین یعرب عباراتتا اصالً نوزده

 .است یطورنیا اورندیب خواهندیم که هم

 این روایت به لحا  سند چگونه است؟ -

و سند قطعی  کنند نقل ار تیروا نیا ابوذرها تمام و هاسلمان تمام اگر ،سند  -

 را آن عم ر ول و باش د ق رآن موافق که است آن سند تر نیست.باشد، از قرآن که قطعی

د، ول ی سلس له س ند اب وذر و امثاله ا باش  قرآن مخالف که است آن سندبی کند، نقل

« خِْف تُمْ إِنْ وَ» قول ه ابراهیم بن علي تفسیر في»: نینورالثقل در بازحدیث دوم، . باشند

صد آیه فاصله است. اینها با هم در یک آیه نازل  2««یَسْتَْفتُونَكَ وَ» قوله مع نزلت: قال

 3«اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ قُلِ النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ»اند، شده

                                                           

 .1یه . مسد، آ1

 .164 ، ص6 ج، بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان. 2
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 و اآلی   فنص ف» است نساء اول که تاس نساء همین آیه« اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما»

 ع ن( ص) اللّ ه رسول فسألوا ربوها قد یتیم  یتزوجوا ان یستحلون ال كانوا انهم ذلك

 ««. رُباعَ وَ ثُال َ وَ مَْثنى -قوله الى- النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ» اللّه فأنزل ذلك

 حفظ چون ؛نکنیم یاهاشتب که میکنیم باز را قرآنم. یکن فکر هیآ خود یرو حاال

 س وره. شودیم اشتباه و شودیم بال خود ، ردینگ صورت کامل صورت به اگر اتیآ

 طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»: دیفرمایم سوم هیآ نساء مبارکه

 أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت ما أَوْ فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ مْخِْفتُ فَإِنْ رُباعَ وَ ثُال َ وَ مَْثنى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ

 ای  اش خاص ای آنه ا را ب ه خیاالندن د  ای  و کردند الیخ یکسان «تَعُولُوا أاَلَّ أَدْنى ذلِكَ

 دارد هم تیروا کی .است افتاده هیآ نیا وسط که میکرد نقل که لیقب نیا از یاتیروا

 دی با اگر ثلث قرآن باش د، رد ثلث قرآن افتاده است.، یکی دااست افتاده قرآن ثلث دو

 یمهم سمال، مگر این آقا  است دهینفهم کسچیه و باشد افتاده وسط از هیآ هزار سه

 « ...خِْفتُمْ إِنْ وَ»: است نیا آن و دارد وجود نجایا

 این سه هزار آیه که افتاده، مربوط به خود سوره نساء است؟  -

 کی  :گف تیم ،ک ردیم نق ل م ن یبرا لبنان در آخوندی شود دیگر اینطور می -

 حس اب م ن. اس ت موج ود وض ع برابر چند قرآن دیگویم که ستجادر فالن یتیروا

 بینیم، مگر شمامن شما را شکل انسان می: گفتم ه،یآ پنج میلیون شودیم دمید کردم

پ نج میلی ون آی ه   .دیکنیم نقل را تیروا نیا د؟یزنیم را حرف نیا که دیستنی انسان

هزار و شصت و چند آیه مانده، بقیه را خوردن د. گف تم: الب د ت و آی ات را گفت: شش

 خوردی 

 در س سس ،میکن  ص حبت قس ط در دی با اول «اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»

طُوا أاَلَّ خِْف تُمْ إِنْ وَ»: دیگویم ، ]...[میکن صحبت عدل  م ا فَ اْنكِحُوا یَت امىاْل فِ ي تُْقس ِ

نیس ت. « ال تقس طوا» «تَعْ دِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ رُباعَ وَ ثُال َ وَ مَْثنى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ

 .است واجب عدل هاوقت یبعض و است واجب اقساط و قسط هاوقت یبعض نیبنابرا

 میدار قسط لفظ فیرش قرآن در ما ،گرید یبعض به راجع و است یتامی به راجع قسط

 ف وق اقساط و قسط. و غیره 1«أَْقسِطُوا»، «تُْقسِطُوا» میدار قساطإ که ثالثی مجرد است.

و  قس ط لف ظ که مرتبه 25 بین ،است آمده مرتبه کی فقط ظلم در قسط و است العدل

 25 ،اس ت العدل فوق یمعنا به که «اْلقِسْطَ»و « أَْقسِطُوا» قرآن سراسر در. اقساط داریم

                                                           

 .9. حجرات، آیه 1
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چط ور؟  ام ا آم ده، ظلم یمعنا به -اقساط نه- قسط مرتبه کی فقط .است آمده مرتبه

 . نیاز دارد یحیتوض اینجا

لِمُونَ مِنَّا أَنَّا وَ»: 14 هیآ (72) جن مبارکه سوره طُونَ مِنَّ ا وَ اْلمُس ْ قاس ط در  «اْلقاس ِ

. اس ت لع د اس الم رایز ؛ستین عدل یمعنا به نجایا در قسط پس. است مسلم مقابل

 مِنَّ  ا أَنَّ  ا وَ»: ن  دیگویم ،کنن  دیم اعت  راف ب  ه وض  ع خودش  ان دارن  د ک  ه یوقت   اجن  ه

 حط ب یکس  1«حَطَب ًا لِجَهَ نَّمَ فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ»تا « اْلقاسِطُونَ مِنَّا وَ اْلمُسْلِمُونَ

 هایبعض روندیم جهنم به که یاشخاصچون  .باشد ضاللت رئو  از که است جهنم

 ،هس تند ض اللت گیرانه و رئ و  چون ،هستند آتش یعنی گیرانه ،هستند «النار وقود»

 ض اللت دارمش علها یبعض ایدن در نکهیا کما .سوزندیم هاآن آتش به هم هایبعض

 ام ا ،هس تند جه نم اهل دو هر روند؛یم ضاللت مشعل نیا دنبال هایبعض و هستند

 فهمی دیم «حَطَبًا لِجَهَنَّمَ فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ» :دیفرمایم نجایا. کجا آن و کجا نیا

 مگر هر ظالمی حطب جه نم اس ت؟ .ستندین هم ظالمون ستند،ین عادلون که قاسطون

 .را هیآ مطلب فقط نه ،میفهمیم را لغت یحت هیآ خود از ما «فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ»

 فهمیم. یخود لغات آیه را از وضع خود آیه م

 ک ه اس ت آم ده العدل فوق یمعنا به ًایمتعد ای الزمًا ای قرآن یجا 25 در که قسط

. یع اد ظل م ن ه ،است آمده ظلم نیبدتر یمعنا به جا کی در فقط ،میدار حیتوض بعد

حص ب جه نم هس تند،  ه انیا آخ ر ت ا اول از «حَطَبًا لِجَهَنَّمَ فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ»

 م،ی دار «حط ب» :می دار ری تعب س ه ق رآن در ر هستند، حطب جه نم هس تند.وقودالنا

لَوْنَ وَ» هس تند 2«النَّ ارِ وَقُودُ» که یکسان .میدار «وقود» م،یدار «حصب» عیرًا سَیَص ْ  «س َ

 أَمْ والَ یَ ْأكُلُونَ الَّ ذینَ إِنَّ». هس تند جه نم آت ش، گیران ه زنن دیم آت ش را جهنم یعنی

لَوْنَ وَ نارًا بُطُونِهِمْ في یَْأكُلُونَ نَّماإِ ظُْلمًا اْلیَتامى عیرًا سَیَص ْ  فس ق ک ه یکس ان از .3«س َ

 در ،خورن دیم ظلم ًا را یت امی اموال که هستند هانیا ،باالست یلیخ یلیخ عملشان

ک ای ن دارای هف ت دَرْ منته ا .کنن دیم روشن را جهنم آتش و کنندیم آتش بطنشان

 ف رق ه م ب ا ه اکدَرَکات و ای ن دَرْ نیا که ثالث درک و یثان اول، درک درک است،

 . کنندیم

                                                           

 .15. جن، آیه 1

 .10عمران، آیه . آل2

 .10. نساء، آیه 3
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طُونَ أَمَّ ا وَ»: اس ت نی ا میبفهم میخواستیم که یمطلب  س ه قاس طون نی ا «اْلقاس ِ

ت ا  رون دینم جه نم ب هها که نیست. برای اینکه عادلها. اینعادل اول: ؛دارد احتمال

لِمُونَ مِنَّ  ا أَنَّ  ا وَ» فرم  ود: ق  بالً وانگه  ی چ  ه رس  د حط  ب جه  نم باش  ند.  مِنَّ  ا وَ اْلمُس  ْ

 و هس تند مس لم اجن ه از یادس تهاز هم جدا هس تیم.  1«قِدَدًا طَرائِقَ كُنَّا» .«اْلقاسِطُونَ

 و هااس الم و اس ت درک ات ؛کن دیم ف رق ه اظلم و هاقس ط. هس تند قاس ط یادسته

 ،مس لم ج ن انی م دری ک درج ه نیس تند.  .ستا درجاتهم  حق برابر در هایتسلیم

 ه م ج ن ظالمان انیم در و .نییالنبخاتم از بعد، ستندین ناآل که قبالً بودند هم اءیانب

 درک ات و اس ت ادی ز فسقشان که شیاطین جن هستند، دیگرانی هم هستند و طانیش

 . دارند را فسق مختلف

، ت ا چ ه رس د ف وق باش د ع ادل ب ه معن ای هیآ نیا در قاسط که اول احتمالپس 

. در باشد الظلم صرف نجایا در قسط نکهیا دوم احتمال. ندارد وجود نجایا در عدل،ال

 ب ه هیآ 24 در چرا ،است الظلم صرف قسط اگر -1صورت اینجا دو اشکال هست؛ این

 یع اد ظل م قس ط از م راد اگ ر ؟آمد ظلم یمعنا به نجایا در و آمد العدل فوق یمعنا

طُونَ مِنَّا»: گفت ؟ چرا«الظالمون امن و نالمسلمو امن أنا و»: نفرمود چرا ،است  ؟«اْلقاس ِ

 اس ت یظلم نیبدتر نیا که است نیا سوم احتمال. میریگیم را سوم احتمال نیبنابرا

 به لغت را لغت میخواهینم چطور؟ شود؛یم تصور یعمل نظر از و یدتیعق نظر از که

  .میبرگردان

 ش ما بلک ه ،ک م ن ه و یادی ز هن است؛ یروانهیم عدل ست؟یچ عدل یمعنا اصوالً

 او ب ه دارد ح ق ط رف آنچ ه از یادی ز ش ما اگ ر ام او حق را بگیرید.  دیبده را حق

قس ط یعن ی  اص والً. است قساطإ و قسط نیا ،بدهد شما به حق از یادیز او ای دیبده

، یعنی تقسیم؛ تقسیم دیخر یقسط فر  یفالن ندیگویم چه؟ قسط یعنی تقسیم. مثالً

 مِیتقس  کی : اس ت ن وع دو میتقس  و یعن ی تقس یم قسط پردازد.کجا نمیکند و یمی

 من که است نیا یمعنا به عندنا میتقس. است «ربنا نیب و ننایب» میتقس کی و «عندنا»

 اس ت یگ رید ح ق که را آنچه و ، خود ]بردارم[است من حق را آنچه کنمیم میتقس

 ع دل ف وق میتقس ای است، عدل که است برابر میتقس ای میتقس نیا منتها .بدهم او به

 ب ه ،یمتعد چه و الزم چه ،باشد قساطإ و قسط لفظ که لغت نیا. است قسط که است

 ،است میتقس قساطإ است، میتقس قسط نیبنابرا. است العدل فوق کردن میتقس یمعنا
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 حساب العدل فوق میتقس یمعنا به هیآ 24 در را قساطإ و قسط فیشر قرآن در منتها

 قس ط نی ا. رمی گیم یتومان نود جنس اما ،دهمیم شما به تومان صد من. تاس کرده

 نی ا بگی رم، یتوم ان ص د ج نس و ب دهم تومان صد اما .است العدل فوق یعنی است؛

 .است ظلم آن از کمتر و است عدل

 ک ه اس ت ع دل ای  ،که کمتر از تقس یم ص حیح اس ت است ظلم ای: است قسم سه

 ح ق او را آنچ ه ب ر اض افه؛ اس ت قسط که است العدل فوق ای و صحیح، برابر میتقس

طُونَ أَمَّ ا» نج ایا در چ را این کالً قسط است. ولنک .دهمیم او به دارد  فَك انُوا اْلقاس ِ

 قس ط مرتب هیک :دارد بُعد دو قسط کردم عرض ؟آمد ظلم نیباالتر نیا «حَطَبًا لِجَهَنَّمَ

 ط رف را آنچ ه از ب االتر اما ،رمیگیم را یحق و دهمیم را یحق من کهبین خودمان 

 بخ ش دهم. قس ط ب ه معن ای بخ ش اس ت.، بخش میدهمیم بینص او به ،دارد حق

 ام ا .اس ت ع دل باشد، عادالنه بخش نیا اگر ،دارد وجود نیطرف نیب که یاموال کردن

 ک ه یکردن  میتقس  یعن ی ؛است قسط ،باشد فاضالنه و عادالنه از باالتر بخش نیا اگر

 آیه. 24این در  .ندیگویم قسط نیا به و دهمیم هاضاف من

 دی با ما «ربنا نیب و ننایب» «حَطَبًا لِجَهَنَّمَ فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ» و اما یک آیه که

 ، پخ ش ک ردیم.میک رد میتقس  الوهی ت را اگ ر ام ا ،بله نه؟ ای میبدان واحد را خداوند

 نی ا و میک رد قس ط، اینج ا ف الن یداخ و نیزم یخدا د،یخورش یخدا اسب، یخدا

 الع دل ف وق و ستما خود بین در که هیآ 24 در قسط نیبنابرا. است شده ظلم نیبدتر

 مستحب جاها یبعض در و واجب جاها یبعض در ،میکنیم بخش ما -نه دون العقل-

 م ال س ت؛ین بردارقس ط ک ه تی الوه در قس ط ام ا. است واجب یتامی در البته ،است

 ک ه یزن دگ و اس ت بردارقس ط ک ه مال نیا. است بردارقسط یزندگ است، بردارقسط

 از ب االتر ای و است عدل ای است ظلم ای ؛است بردارقسط که ازدواج و است بردارقسط

 از رس الت و اس ت واح د فق ط خداون د ،س تین بردارتقسیم که خداوند اما. است آن

 خداون د مییبگ و یعن ی ،میکن  قس ط مییایب اگر اما و حکم از خداست. ستخدا طرف

 ،دی بگو را احک امفق ط  خداوند. گفتندیم انیحیمس نکهیا کما ،است احکام به راجع

؛ یعن ی بخ ش اس ت قس ط نی ا. است گرانید برای غیره و هااستیس و هاحکومت اما

 خداوند از آن تیربوب و تیالوه از یبخش یک ست؛ین کارههمه خداوندکنند، بگویند 

 ش از الوهیت و ربوبیت هم برای اصنام است. یک بخ و است

 و دهن دیم قرار کیشر خداوند با است مرتبه کی .کندیم فرق هم قسط نیاالبته 

پنج اه  ، البت ه ای ن ظل م اس ت.کنن دیم میتقس  ظل م در عادالن ه را تیربوب و تیالوه
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م معب ود، ه  خدا ندیگویم لفظًااصالً  ،رینخ مرتبهکیدرصد خدا، پنجاه درصد اینها. 

 تی الوه و تی ربوب ک ردن بخ ش نیت ررذل گ رید نی اپرستند. فقط الت و عزی را می

 «.حَطَبًا لِجَهَنَّمَ فَكانُوا اْلقاسِطُونَ أَمَّا وَ»خواهد این را بگوید؛ اینجا می .است

 «.و أما المسلمون و أما المشرکون»رساند، تعبیر مشرکون که این معنا را می -

 یدتی عق ری غ و یدتیعق از أعم قاسطون ولکن ،است یدتیعق ونمشرک چون. نه -

تر بش ود. کنیم ک ه مطل ب روش ننظی ر  را بع د ع رض م ی .ردیگیم را هردو و است

 24 . دراس ت ک رده ذک ر نج ایا در را قاسطون لغت خداوند که ستین طورنیا نیبنابرا

ف رق  قس ط ن هیزم نیا ،رینخ اینجا بدترین ظلم است.و در  است العدل فوق ،قسط جا

 و تیربوب به نسبت قسط نهیزم و است العدل فوق کردن بخش ننایب قسط نهیزم. دارد

 آن و هس ت فقط قرآن یجا کی. ستین کردن قسط و کردن بخش قابل ،حق تیالوه

 طور است. . در عدل هم همیننجاستیا

 ؟ شویدفرمایید قسط در الوهیت، این را از کجا متوجه میاینکه شما می -

 هس تند؟ یکس ان چ ه ،هستند جهنم حطب که یکسان .«حَطَبًا لِجَهَنَّمَ فَكانُوا» از -

 ای  و ه ودی ای  مس لم ک ه یکسان اال و مشرکین هستند، ملحدین و امثال اینها هستند.

 کمت ر نشاخوب کار است، ادیز بدشان کار ،دارند بد کار و خوب کار و هستند ینصار

 ام ا ،بمانن د اس ت ممک ن ه م آخ ر ت ا و سوزندیم جهنم در شوند؛ینم حطب ،است

، فی الدرک األسفل نیستند، حطب جهنم و است کمتر آنها عذاب یعنی ؛ستندین حطب

  وقودالنار نیستند.

ی دانس  تن و دو مفع  ول ه  م یعن   فیش  ر ق  رآن در عل  م .عل  م ،ع  دلنظی  ر داری  م؛ 

 ل معِ از نی ا 1«بِاْلغَیْ بِ رُسُلَهُ وَ یَْنصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ وَ» قرآن هیآ ازدهی در اما گیرد.می

ط ور گذش تند. ای ن از عَل م اس ت، از عِل م آقایان مفسرین همین است؟ عَلم از ای است

 .جهل از بعد دانستن یعنی «لِیَعْلَمَ وَ» گیرد،دو مفعول می که میدار لمعِ کی ما نیست.

. گذاش تن عالم ت یمعن ا ب ه می ردا ل معَ کی  .ندارد جهل از بعد دانستن که خداوند

م ن . اس ت «علَ مُیَ» دو ه ر «عَلَمَ یَعلَمُ عَلم ًا، عَلِ مَ یَعلَ مُ عِلم ًا. »«علَمُیَ لِمَعَ ،علَمُیَ لَمَعَ»

 م ا وَ» آم ده: قبل ه تحوی ل هی آ در .دارد وجود نیا احصاء کردم، در یازده جای قرآن

 .س تین عِلم از ،است عَلم از 2«الرَّسُولَ یَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ الَّإِ عَلَیْها كُْنتَ الَّتي اْلقِبْلَ َ جَعَْلنَا
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 عم ل نیا خود ،کنندیم تیتبع قبله برگشتن در رسول از که یکسان. دیبگذار عالمت

اوّلی عالم ت  .است عمل عالمت نیا خود ،کنندینم تیتبع که یکسان و است عالمت

 ایمان است و این عالمت کفر است.

 المین هم از ماده عَلم است؟العرب -

 به محتاج نجایا. است نیعالَم ،ستین که نیعالِم .است عالمت، است عَلم از بله، -

 ییطباطب ا مرح وم مث ل م ثالً دی بگو و بزن د ط رفآن و ط رفنیا آدم ک ه نیست نیا

که البته ایشان این جمله را گفت ه، دیگ ران ای ن را ه م نگفتن د.  ما زیعز استاد )رض(

 معلومنا لیظهر» یعنی« لِیَعْلَمَ»گوید: ه روی این پله خراب ]جلو[ آمده است. مییک پل

 ب دانم ت ا رآخ  .ش ما یب را ش ود معلوم تا یعنی ،بدانم تا این چه تأویلی است  «لغیرنا

 ،است عَلم از «بِاْلغَیْبِ رُسُلَهُ وَ یَْنصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ وَ» .بدانم که دانستمینم من یعنی

گویی د ت، چرا میاس عِلم از هم و است عَلم از هم علَمی -1: لیدل سه به ستین عِلم از

 ل معَ از ولک ن ،است گیرمفعولدو عِلم از «لِیَعْلَمَ» -2 کنند.از عِلم؟ قضیه را سست می

نس بت ب  ه خداس  ت، « لِ  یَعْلَمَ» ک  ه ییآنج ا ق  رآن یج  ا هم هدر  .گیر اس  تولمفعکی 

 و ، موص ول اس ت.اس ت مف رد «نمَ» «بِاْلغَیْبِ رُسُلَهُ وَ یَْنصُرُهُ مَنْ». ستگیر امفعولیک

 که شد متشابه برای هم اگر «بعضًا بعضه فسری القرآن نّإ» -3. جاهای دیگر نیهمچن

يْ بِكُلِّ إِنَّهُ» گوید:که می یاتیآ ،است عَلم از ای است عِلم از نجایا  ب ه ای  1«مُح یطٌ ءٍش َ

 السِّرَّ یَعْلَمُ» 2«الصُّدُورُ تُْخفِي ما وَ اْلأَعْیُنِ خائِنَ َ یَعْلَمُ» .است عالم و ستا آگاه یزیهرچ

اخفای من السر، آنچه هنوز شما خیال نکردید و بعدًا خیال خواهی د ک رد،  3«أَْخفى وَ

تواند از عِل م باش د، گوید: این نمیآن آیات که محکمات است، میداند. خدا اآلن می

 آنجاها به ولکنخیر، از عَلم است. «. عَلِمَ بعد جهلٍ»از عِلم باشد، یعنی خدا  چون اگر

 «.لِیَعْلَمَ»لفظ علم  .میکنیم استفاده را مطلب نیا هیآ خود از بلکه ،میروینم

. دادن انج ام یبراب ر یعنی عدل دانیم.یا فرض کنید لفظ عدل که معنای آن را می

 از عدل ولکن ،است آمده عدل قرآن اتیآ از یبعض در . ولکنکباب نه بسوزد خیس نه

 «ع دِلُیَ» کی  و «عِ دل» از می دار «ع دِلُیَ» کی  م ا. اس ت عِدل از ، بلکهستین عدالت

 داشته عِدل از عدلی اگر است، خوب ،میباش داشته عَدل از عدلی اگر .«عَدل» از میدار
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لُّوا وَ بِاللَّ هِ نَاْلعَادِلُو كَذَبَ» :میدار یثیحد در مثالً. است بد ،میباش اللًا ض َ  1«بَعِی دًا ض َ

 «اهلل ری غ باهلل عدلوا نیالذ» یعنی «بِاللَّهِ اْلعَادِلُونَ كَذَبَ». نه د؟یگویم دروغ مگر عادل

ب راری  منته ا ،اس ت یبراب ر لَعَ دَ. دادن د ق رار براب ر خداوند با را خدا ریغ که یکسان

 .است حرام هاوقت یبعض و است واجب هاوقت یبعض

 به معنای عدول کردن نیست؟ عدول کردن از یک چیزی. -

 ق رار عِ دل خ وانم.. بعد آیاتش را میباشد هم عدول عِدل قرار دادن است. البته -

 واج ب نی ا و غی ره، اح وال در و ام وال در میکنیم دلعَ ما که دیکن فرض اگر ،دادن

 اگر ، این خوب است؟میداد رقرامرجع تقلید  عِدل سوادی رایک آدم بی اگر اما ،است

 از معن ا کی  در ه م دلعَ ، این خوب است؟میداد قرار خداوند عِدل را اوثان و هابت

 اگ ر. اس ت باط ل عِدل اوقات یبعض و است حق عِدل اوقات یگاه منتها ،است عِدل

 ب ربرا گ رید زیچ با را ینابرابر اگر ، عَدل کردیم. امامیکرد عِدل گرید برابر با را یبرابر

 این مادون است.. میکرد ظلم بلکه ،مینکرد عَدل جانیا ،میکرد

 بِ رَبِّهِمْ كَفَ رُوا الَّ ذینَ ثُ مَّ»: 1 هیآ انعام سوره است. مثالً باب نیا در که یاتیآو اما 

 هِمْبِرَبِّ كَفَرُوا الَّذینَ ثُمَّ»یا عِدل است؟  است عَدل نیا «.یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ»؛ کافرها «یَعْدِلُونَ

 ق رار عِ دل خداون د یب را «اهلل ری غ ع دلونی ب ربهم ب اهلل کف روا نیالذ»یعنی « یَعْدِلُونَ

الوهی ت و  بُعد دریا . دهندیم قرار رب دهند،یم قراردهند، مثل ، نِد قرار میدهندیم

 ق رآن یج ا دچن  در م ا .«یَعْ دِلُونَ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا الَّذینَ ثُمَّ» .تیربوب بُعد در ای تیخالق

 27ک ه  می دار را غهیص  نی ا که قرآن یجا چند نیا در م؟یدار را «ل د ع» غهیص لفظ

 «ل د ع» ولک ن. اس ت ظل م نیبدتر جا کی ،بود جا 25 است قسط که ییباال جاست،

را ب ه معن ی « ع  د ل»جای قرآن فقط سه آی ه آن  27است. در این  قرآن یجا 27 در

ش ود؛ ست، قرار داده است. یعنی با ب االیی مس اوی میعِدل ظالمانه که بدترین ظلم ا

 . 24و  24

یع دلون ب ه » یعن ی ،«بِاللَّ هِ اْلعَ ادِلُونَ كَ ذَبَ» یعنی «یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا الَّذینَ ثُمَّ»

« عَ دَلَ ب ه»، چ ون «ب ه دَلَعَ » ن ه «هیف دَلَعَ» باشد دلعَ اگر« غیره من العِدل، ال العَدل

رَبَ»ارد، مث ل معنا ن د رَبَ»ک ه ب ا ه م ف رق دارن د. « أض رَبَ»و « ض َ « أض رَبَ»ب ا « ض َ

قضاه، قضی علیه، قضی له، قض ی »متقابالن هستند، ولو ماده یکی است. مثل قضی، 

ب ا « قض ی علی ه»فرق ن دارد؟ معل وم اس ت ک ه ف رق دارن د. « به، قضی منه، قضی فیه
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 «یَعْ دِلُونَ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا الَّذینَ ثُمَّ» هم انجیا درفرق ندارد؟ متقابلین هستند. « قضی له»

، ولکن فرمود: است دلعَ از، بود تناقض خوب «عدلونی کفروا نیالذ ثم» فرمودیم اگر

تازه به  .دهندیم قرار عِدل خودشان رب به یعنی نیا و «بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ»یعنی « بِرَبِّهِمْ»

 موج ودات ک ل خالق که شناسندیم را رب .است بیعج یلیخ نیاوسیله رب است، 

 و غیره. یعز و الت .دهندیم قرار عِدل با او را مخلوقات از یبعض ولکن ،است

 «یَعْ دِلُونَ بِ رَبِّهِمْ هُ مْ وَ بِاْل خخِرَةِ یُمْمِنُ ونَ ال الَّذینَ وَ» :150 هیآ انعام سوره گرید هیآ

 یُمْمِنُ ونَ ال الَّ ذینَ وَ» ذک ر فرم وده اس ت.ت، اس  امتیق انکار که را کفر بُعد کی نجایا

 قَ وْمٌ هُمْ بَْل اللَّهِ مَعَ إِلهٌ أَ»: 60نمل، آیه  سوره :سوم هیآ .«یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ هُمْ وَ بِاْلخخِرَةِ

 در «اللَّ هِ مَ عَ إِل هٌ أَ». کن دیم انی ب را مطل ب هی آ خ ود .«یعدلون باهلل»یعنی  «یَعْدِلُونَ

 اینج ا ه م«. یع دلون ب اهلل غی ر اهلل»یعنی  «یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَْل» .است نیرکمش مقابل

 وج ود ق رآن در ک ه یالف اظ نیبن ابرا. در آن دو آی ه دیگ ر« یعدلون بربهم غیر ربهم»

 یمع ان م ا مختل ف م وارد در ام ا ،باش د کس انی مف ردات نظ ر از آن م اده ولو ،دارد

 ،کنمیم  ع رض را احتم ال ای ن م ن هی آ نی ا در. میکن استفاده میتوانیم را گوناگون

 . البته در تفسیر مفصل بیان شده است. دییبفرما فکر انیآقا

 میکنیم سمال گویند فالن مقدار قرآن در وسط آیه افتادهاز این آقایانی که می ما

 اتیسفارش  یتامی به نسبت دوم هیآ در خداوند قبالً که است نیا نه مگر: مییگویم و

 إِل ى أَمْ والَهُمْ تَ ْأكُلُوا ال وَ بِالطَّیِّ بِ اْلخَبی ثَ تَتَبَدَّلُوا ال وَ أَمْوالَهُمْ اْلیَتامى آتُوا وَ» ؟فرمود

ب ود، « م ع»است. اگ ر « إلی»نیست، « مع»که بر خالف فرمایش شیخ طوسی  1«أَمْوالِكُمْ

ن دارد، ول ی تنه ا  بخوری د، اش کال میت ی م ال ب ا را مالت ان اگ ر ما اشکال داشتیم که

 ب ا را م ویآبل بخورید... اگر مالتان را با مال یتیم ق اطی کنی د و بخوری د، مث ل اینک ه

ط ور این .ت، ولی شراب به تنهایی ح رام نیس تاس حرام، دیبخور و دیکن یقاط شراب

]آی ه[  در «یإل » نک هیا ب رای یطوس  خیش «أَمْوالِكُمْ إِلى أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ» شود می

مثل اینجا. در دو جا آورده  داریم، «مع» به معنای« إلی»گوید وضو را درست کند، می

 هم با «أموالکم مع أموالهم تأکلوا ال و» :شودیم طورنیا ،باشد مع اگر مییگویماست. 

این در جای خود  بای د بح ث . ندارد یاشکالاموالشان را بخورید،  تنها اما ،دینخور

 بشود.
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 إِل  ى أَمْ  والَهُمْ تَ  ْأكُلُوا ال وَ بِالطَّیِّ  بِ اْلخَبی  ثَ تَتَبَ  دَّلُوا ال وَ أَمْ  والَهُمْ اْلیَت  امى واآتُ   وَ»

نسبت به یتامی ، فضیلتی فیشر قرآن در یتامی به نسبت «كَبیرًا حُوبًا كانَ إِنَّهُ أَمْوالِكُمْ

، نه است؟ واجب دلالع فوق اما ،است واجب عدلشده است. با غیر یتیم بر غیر یتامی 

 ه امیتی ب ه نس بت احس ان می دار میت ی به راجع .است واجب العدل فوق میتی باولی 

ب ه  نک هیا کما .است واجب احسان . إقساط و قسط واست واجب قساطإ است، واجب

 دس ت از را خ ود پ در میت ی چ ون. اس ت واج ب احسان و قسط و قساطإ هم والدین

 اس ت براب ر آنچ ه دالًعَ کنید،ا وقتی با او معامله میشم که ستین طورنیا صرفًا ،داده

 ابْتَلُ وا وَ» :دارد یبع د هی آ یتامی اءیاول در لذا و .دیبده او به اضافه دیبا ر؛یخ. بدهید

 انج ام دی با خ ود  ک ه اس ت میتی دان کارکارگر و است میتی یّول که یکس «اْلیَتامى

تُمْ فَ إِنْ»اء: نس  6او حق ندارد مزد بگیرد که در آی ه  ،بدهد دًا مِ ْنهُمْ آنَس ْ  فَ ادْفَعُوا رُش ْ

 واجب« فَْلیَسْتَعْفِفْ غَنِیًّا كانَ مَنْ وَ یَْكبَرُوا أَنْ بِدارًا وَ إِسْرافًا تَْأكُلُوها ال وَ أَمْوالَهُمْ إِلَیْهِمْ

 و .ده دیم انج ام میت ی یب را ک ه یوالیت عمل از ردینگ مزد است یغن که یکس است

تر مسلم محترم است و باید مزد گرفت، ولی در اینجا احترام یتیم الزم عمل آنکه حال

 و موارد دیگری هم داریم.  .است داده دست از را خوداست، چون پدر 

 در .اس ت دق ت و یموش کاف اریبس  اریبس  م انیتی به نسبت که است نیا سرجمع

ها گفتند: حاال ک ه کنیم. چون مسلمانو آیاتی داریم که بعدًا عرض می تایروا نجایا

مان بی اوریم، دخت ر یت یم را ب ه خان ه  رویمها نم یاینطور شد، ما اصالً به سراغ یتیم

است یا پسر است، غذای او را جدا بگذاریم، غذای خودمان را یت یم بگ ذاریم. امک ان 

ندارد، این حرج است  اگر مخلوط کنیم، ممکن است مقداری از مال یتیم ب ا م ال م ا 

[ ای ن ش د ک هشود. ]نقل می« أَمْوالِكُمْ إِلى أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ»وقت ود، آنمخلوط بش

 خِْف تُمْ إِنْ وَ»: . فرم ودک رد درست یاچاره خداوندها را رها کردند. رها کردند و یتیم

فق ط  یعن ی ،م اتیتی فرم ودیم اگ ر .هس تند دسته سه یتامی «اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ

 ه م ،ردی گیم را دو ه ر یت امی ولک ن فرمود ایتام، یعن ی فق ط م ذکرها.می اگرنان. ز

 در آیه. شودیم میتی هم زن خود؛ چون میتی زنان هم ،میتی دختران هم و میتی پسران

 ن ه و دارد پ در ن ه ک ه یزن داریم.  1«النِّساءِ یَتامَى في»سوره نساء که خواهیم خواند، 

، بر حسب تعبیر قرآن و اصطالح قرآنی ک ه است میتی باشد مه ساله پنجاه اگر ،شوهر

 . کنیمبعد عرض می
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 دیتوانیم عدل، دینکن قساطإ که دیترسیم اگر «اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»

 اگ ر طرف ق اطی نش ود.طرف و آنکه صنار از این است مشکل هم عدل ، حتیدیبکن

ای ن  و دارد راه ،دینده انجام یتامی احوال و اموال به نسبت لالعد فوق که دیترسیم

اهم را بر مه م مق دم داش ت.  کرد؟ دیبا چه نیأمر نیب أمر دوران در. قاعده کلی است

 و میباش  م انیتی ب ا. ش ودینم م؟یکن  ره ا را مانیتی ما ایآ نجایااینجا هم اهم است. 

 ط ابَ ما فَاْنكِحُوا»؛ است انیم این در فرار راه. شودینم دارد؟ وجود قسط عدم خوف

 اگ ر کنیم.احتماالت را بررسی می نساء در اینجا چه کسانی هستند؟ .«النِّساءِ مِنَ لَكُمْ

، از اس ت فی تکل فوق ای است کوچک که دیکن فرض ای ندارد شوهر و است میتی یزن

. اس ت میت ی پ س ،اس ت م رده هم پدر  و ندارد شوهر ولکن تکلیف هم باالتر است،

 ط وردر زمان وحی، اآلن هم بعض ی این ،گذشته در هاعرب ،هازن گونهاین به نسبت

 ه م مه ر دهیم،و پدر ندارد، پس نفقه کم م ی است میتی این که گفتندیم هستند که 

، بر شما قسط واجب اس ت، ول ی است عدل خالف نیا. میریگیم او را و میدهیم کم

 او ب ا خ وب دی نده انج ام قس ط که دیترسیم شما اگر دیگویم. این خالف عدل شد

 دی کن ازدواج او با که یهنگام. دیکن ازدواج است میتی که یدختر نیا با د،یکن ازدواج

 ع دل و س تین واج ب قس ط گرید ،آمد رونیب تمی از که یزمان و دیآیم رونیب تمیُ از

 عدل را انجام بدهید. .است واجب

 ای ن دختره ا ب ا دی خواهیم شما ،دیخواهینم را هانیا اگر که است نیا دوم بُعد

ک ه  باش د یب اق ش ما در حال ت همان ،دیکنب هم ازدواج اگر دیترسیم و دیکن ازدواج

بگویید: چون یتیم است، حاال که ازدواج هم کردیم، درس ت اس ت ک ه از یُ تم بی رون 

. دی نکن ازدواج اص الً گوی د: ن ه،گ ذاریم. میآمد، ولی پدر که ندارد، بنابراین ک م می

 زن دی خواهیم ک ه ش ماهای دیگ ر را بگیری د. زن «النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا»

 دی ریگیم را کسیب میتی زن چرا د؟یکن ظلم او به که دیریگیم را زن نیا چرا ،دیریبگ

 ،ن دارد یدرس ت ک ار و ک س و ن دارد پ در چ ون ،اس ت آمده رونیب تمی از که حاال که

 های دیگر را بگیرید. گوید: زناو حتی عدل هم انجام ندهید. آیه می به تنسب

 پ در ، دارد م ادر که پسر نیا .دارد مادر پسر نیا و است پسر میتی اگر: سوم بُعد

 یگ رید و پس ر یک ی ؛دارد وجود میتی دو ، در اینجااست مرده است زن نیا شوهر که

عنوان ب ه یدارعه ده ک ه پسر نیا به سبتن که دیترسیم اگر شما .اوست مادر که یزن

 یزم ان .دی ریبگ را م ادر  خوب ،دینکن قسط ترسیدو می والیت بر شما واجب است

و پ در  ش وهر ک ه یم ال رد ه م م ادر رای ز ،ش ودیم حل مطلب دیگرفت را او مادر که
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 «النِّس اءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا» نجایا در سه بُعد است. پس پس. گذشته، حق دارد

 نس اء چ ه ،خودش ان ب ه نس بت م انیتی نس اء چ ه ،گ رید نساء چه و مانیتی نساء چه

 سه نیا با ایآ. میدهیم ما را احتمال نیا ،هستند میتی که فرزندانشان به نسبت مانیتی

 .دیکن فکر شود؟ینم حاصل نجایا در ربط کمال احتمال

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

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

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


