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 سوره نساء سومتفسیر آیه 
 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

تر و شخصی، اجتماعی، اجتماعی ؛شریف درجاتی داردبرداشت مرادات الهی از قرآن 

، تفکر و تعقل و تفهم هم دارای درجاتی مان دارای درجات استکما اینکه ای .همچنین

است. اعمال خیر هم دارای درجاتی است و اعمال شر هم دارای درکاتی است، یکسان 

قرآن شریف که از برای تمام مکلفان زمین و آسمان در  ،و فوق ذلکنیستند. بنابراین 

نیست که فهم تمام  اینگونه ،نازل شده است القیامةطول زمان و عرض زمین الی یوم 

و درجات آن برای همه باشد. البته یک درجه اوالیی دارد که کافی است از برای تصدیق 

احیانًا یک آیه، احیانًا دو آیه، احیانًا پنج آیه، حتی اعتراف به اسالم و کل اسالمیات، 

هم ملحد اگر حتی آیه در قرآن کریم ما زیاد داریم که کافی است برای اینکه طرف یک 

باشد، تا چه رسد به مشرک یا کتابی، این مسلمان بشود. از لفظ آیه بدون مراجعه به 

است، نور  2«ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْیانًا»، است 1«لِلنَّاسِ بَیانٌ»چون قرآن  ،آیات دیگر. این ثابت است

 .است بیانیبیانی در باالترین قله روشناست و دیگر تکرار نباید کرد که از نظر روشن

کسانی که لغت عربی را بدانند، با شرط اتقان علم لغت عربی لغتًا و ادبًا، اگر در آیات 

 ،و تعمقی بکنند و حتی کمتر هم تعمق کنند توجهتوانند می تا مقداری کهمقدسات قرآن 
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 است. این مرحله اولی این کتاب، کتاب اهلل که وسیله این مراجعه بفهمندتوانند بهمی

خواهد. ما یک می لکن قرآن مراتبی دارد که تخصصو 1«لِْلعَوَامِّ ْلعِبَارَةُفَا» است.

ای داریم. جهت عامه قرآن شریف تخصصاتی در قرآن شریف داریم و یک جهت عامه

عبارت  «لِْلعَوَامِّ فَاْلعِبَارَةُ»( که عالمؤمنین )سب تعبیر امیرل عوام مسلمان است بر حبرای ک

. این مرحله اولی است اللفظیدهی معنای تحتتعبیر و نشان عنوانبهلفظ که نیست. لفظ 

  «.علی العواماجعلنا اللهم » است.

 «لِْلخَوَاصِّ اْلإِشَارَةُ وَ»عد اول که اشاره است. مرحله دوم پشت دیوار معنا است در بُ

مرحله سوم پشت دیوار اشاره است که لطائف است. البته خود عبارت  اختصاصی است.

بندی تقسیم ئف درجات دارد. این شکی ندارد. اینت دارد، اشاره درجات دارد، لطادرجا

اول در درجه اهلل )ص( که انبیاء رسول« لِْلأَْنبِیَاءِ اْلحَقَائِقُ وَ » :و مرحله چهارم. است اول

اند درجه پیغمبر گرفته اهلل به وحی گرفته است، ازرسولاست، معصومین که هر آنچه را 

و مانند خضر که هنوز و در درجه سوم مانند عیسی )ع( که هنوز زنده است  ،ددوم هستن

 .باید به شریعت قرآن عمل کنند ،ها مکلف به شریعت قرآن هستندو اینزنده است 

 عد را دارد.این سه بُ« لِْلأَْنبِیَاءِ»

واقعی با بحث امروز ما راجع  صددرصدخواهم مطلبی را تکرار کنم، ولی تماس نمی

 مِنَ  لَكُمْ  طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ  خِْفتُمْ  إِنْ وَ»آیه مبارکه نساء دارد که  به

ارتباط آیا این از کدام آیات است؟ از آیاتی است که هر کس لغت عربی بداند  2.«النِّساءِ

در قرآن ها نکه بحث و کاوش و دقت آهایی فهمد؟ نه، و لذا فهمندهمی صدر و ذیل را

دیگر بوده است، مثل مرحوم آشتیانی بزرگ  هاینبوده است، بلکه در اصول و فقه و چیز

حاجی صاحب حاشیه رسائل و بعضی از محشین سابق کفایه و دیگران و دیگران یا 

نوشتند بله، اینجا ثلث قرآن یا دو ثلث قرآن از وسط آیه افتاده  فصل الخطابدر  نوری

آیا مثل این آیه را یا بعضی از آیاتی که عمق  گویند.می تر دارندایینوام هم پاست. از ع

فکری الزم دارد، عمق منطقی، عمق علمی، عمق فلسفی، تقوا الزم دارد که این تقوا هم 

سلمانی ابله ولو یک م ؟برای هر مسلمانی است ،است زیربنای تفهم آیات مقدسات قرآن

 خیر، مراتب دارد. لو عرب باشد. نو ،اما مکلف است ،باشد
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 فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ» آیه سوم سوره نساء است: ،ث استاین آیه که مورد بح

یا خود کنند می سؤالکه  هاآن ،این است سؤال«. النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى

ش را هم ما نداریم، بنابراین آن است و جواب سؤالاینکه حاال د گویمی دانند،می را مطلق

در وسط این آیه ثلث قرآن یا دو ثلث قرآن افتاده و حال کند می هست که تصریحروایتی 

روند سراغ می یا نه، افتاده است. هاآن آنکه ثلث عقلشان یا دو ثلث عقل یا سه ثلث عقل

غ کسی که ، بروند سرافهمند بگذارندنمی فهمد و تخصص دارد. اگر خودمی کسی که

وجود دارد  مفسر این آیه استآیا آیاتی که  که خودشان در قرآن بگردندتخصص دارد یا 

 ؟باید بگوییم غلط است ،ی را دریافت نکردیمسؤالای جواب یا نه. اگر ما از خود یک آیه

شده، یا نه، قرآن آیات دیگری هم  افزوده آن از آن افتاده یا به ؟شده استاین آیه تحریف

پس با آیات دیگر مراجعه  ،چون قرآن آیات دیگری در این زمینه دارد .ن زمینه دارددر ای

دهد یا ساکت شوید یا مراجعه کنید به کسانی که می به شما وقت فقه و اگر اصول ،کنید

 در تفسیر آیات به آیات تخصص دارند.

این دو  بهای است که در کل قرآن در ارتباط اثنینی در همین سوره مبارکه نساء آیه

مماس این آیه سوم  طور. در کل قرآن ما آیه دومی نداریم که بهمنحصر به فرد است آیه

« النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ»: 127همین سوره مبارکه نساء، آیه  سوره نساء را تفسیر کند. در

 زنی،می حرف همینطور ،این آیه مفسر آن است. دنبال مفسر آن از خود قرآن نگشتی

 طلب فتوانساء از تو درباره « النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ»کنی؟! می روایت جعلی را قبول

 کنند. پیامبر فتوامی کنید. از پیغمبر استفتاء برص« یَسْتَْفتُونَكَ»یک مقدار در  کنند.می

 أی.بهترین ر« رأی الفتیالعبارة عن ی الفتو»ست. فتوا که برای پیغمبر نی نه، داده؟می

تواند رأی نمی محمد بن عبداهلل عنوانبهتواند بدهد. پیغمبر نمی بهترین رأی را پیغمبر

 عنوانبهبهترین را درباره احکام بدهد، برای خدا است. پیغمبر رسول است. رسول 

فرماید نمی «یُْفتیكُمْ اللَّهُ قُلِ»کند، و لذا می نقل فتوای خدا را ،رسالت اگر بر او وحی شد

توانند بدهند. نمی تو حق نداری فتوا بدهی. مجتهدین فتوانخیر، «. قل افتهم»که 

محوری و در  طورمجتهدین باید فتوای خدا را نقل کنند و فتوای خداوند در قرآن به

 .هنه روایت، سنت قطعی ای موجود است.حاشیه طورقطعیه بهسنت 

رسد، توجه نمی هاعقل این«. النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ»کند: می قرآن ما را اینطور ادب

پیغمبر خودش  1«إِلَيَّ یُوحى ما إاِلَّ  أَتَّبِعُ إِنْ»توانی رأی بدهی. می کنند تومی ندارند، خیال
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. پیغمبر در کل ابعاد احکامی، چه احکام اصلیه و چه احکام فرعیه خودش رأی ندارد

 یَسْتَْفتُونَكَ وَ»مطلق نیست. منهای وحی، بگوید منهای وحی باشد، اگر هم  .مطلبی ندارد

کنند، احکام زنان، برخورد با زنان، واجبات و می درباره زنان استفتاء«. النِّساءِ فِي

 دهد، تو فتوامی خدا فتوا« فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ  قُلِ »در کل مراحل.  و غیره،زنان محرمات 

نداری. وانگهی، خود فتوا دادن بر  نداد داری، حق فتوارا دهی. تو حق نقل فتوا نمی

کنیم نظر چه می حسب اصطالح موجود یعنی اجتهاد کنیم و نظر بدهیم. اگر ما اجتهاد

 گوییم ما از کتاب خدا و سنت این را فهمیدیم که خدا فتوا دادهمی دهیم؟می کسی را

 نان. در ز« فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ ُقلِ »دهیم. نمی ، ما که فتوااست

این وجه مطلق است، در کل آیاتی که در سوره مبارکه نساء و « فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ  قُلِ »

راجع به زنان، حقوق زنان نفیًا و اثباتًا وجود دارد، بحث اینجا  -در نساء بیشتر–غیر نساء 

ما یتلی علیکم فی یُْفتیكُمْ اللَّهُ  قُلِ»یعنی « عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ قُلِ»است: 

دهد نسبت به زنان که در کل قرآن می فتوایی است که خداوند به وجه عام« فی الکتاب

مخصوصًا آیات مبارکات سوره نساء موجود است، ولکن یک فتوای خاص است که 

 خداوند فتوا«. بِاْلكِتا فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ»کند به آیه سوم همین سوره نساء. می اشاره

شود. الکتاب می بر شما خوانده -قرآنالدر –د راجع به زنان در آنچه در الکتاب دهمی

 تاب قرآن است، تورات و انجیل و اینهاگوید الکتاب، الکمی قرآن است دیگر. قرآن که

 نیست.

را « النِّساءِ تامَىیَ»داده است. « النِّساءِ یَتامَى»فتوایی که خداوند در  «النِّساءِ یَتامَى في»

زنان « لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال الالَّتي النِّساءِ یَتامَى في». ، دو وجه داردیمکنمی معنی

ازدواج کرد. از این  شودو لذا می ،ای که چون پدر ندارند و طبعًا شوهر هم ندارندیتیمه

ه است، اگر پدر دارد یتیمه نیست، یتیم ،فهمیم که زن اگر نه شوهر دارد و نه پدرمی آیه

مسلمًا یتیمه نیست،  ،اگر شوهر دارد یتیمه نیست، اگر هم شوهر دارد و هم پدر دارد

و شوهر دارد یتیمه ولکن اگر پدر ندارد و شوهر هم ندارد یتیمه است، اگر پدر ندارد 

 ؛ یا پدر یا شوهر.باید در کار باشند نیست. پس یکی از این دو

 اضافه است؟« النِّساءِ یَتامَى» -

من  ، ببینیم چیست.بحث کنیماین مقدمه خواهیم روی می خواهیم معنی کنیم.می -

 الالَّتي النِّساءِ یَتامَى في اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ» بعد شما نظر بدهید. ،کنممی عرض

خواهید می ماکه ش «النِّساءِ یَتامَى»پس «. ْنكِحُوهُنَّتَ أَنْ  تَرْغَبُونَ وَ  لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال

 ؟هاآنیا خود  هاآنهای ازدواج کنید، یعنی بچه هاآنبا 
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 شودمی به این معنی« النِّساءِ یَتامَى«. »النساء الیتامی»خواهیم بگوییم. یعنی می -

است، یک « یتامی النساء»یک  ؛اندیعنی نساء دو دسته« النِّساءِ  یَتامَى«. »النساء الیتامی»

نیستند. اگر شوهر  «یتامی النساء»نسائی که شوهر دارند یا پدر دارند «. غیر یتامی النساء»

یعنی  «النِّساءِ یَتامَى»عنا ندارد، اگر هم پدر دارند که م« تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ»دارند که 

و « النِّساءِ یَتامَى» ؛کند. نساء دو دسته هستندمی ارددو قسم د« النِّساءِ یَتامَى»چه؟ پس این 

« تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ  تَرْغَبُونَ وَ» :اند و تأیید این مطلب اینجا استدو دسته .«النِّساءِ یَتامَى»غیر 

 ازدواج کنید. «النِّساءِ یَتامَى»شما رغبت دارید که با 

مرده و این فرزندان یتیم  هاآناشد که شوهر فرزندان زنان ب« النِّساءِ یَتامَى»اگر مراد از 

شود ازدواج کرد؟ اگر دختر می هستند، مگر با فرزندان زنان که پدر این فرزندان مرده

د مطلبی است، پسر باشند چه؟ چون یتامی هم پسر است هم دختر. پس در اینجا نباش

و مطلب این « تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ  تَرْغَبُونَ  وَ»هستند، چون  هیتیمهای خود زن« النِّساءِ یَتامَى»

نه تنها عدالت ها هو یتیمها مأموریت داشتند نسبت به یتیمها بود که از طرفی مسلمان

کنند، بلکه باالتر از عدالت در کل آیاتی که در قرآن شریف راجع به یتامی است، چه 

یروز ما مفصاًل دالزم است، چنانچه  عدلیتامای مذکر و چه یتامای مؤنث، در آنجا فوق 

است، « قساطاإل»و « القسط»آیه در قرآن شریف  25 در .«قساطاإل»، «القسط»بحث کردیم. 

 با قرینه دیروز صحبت کردیم. که فقط یک جای آن به آن معنای دیگر است

قساط در مقابل إ یاقساط باالتر از عدل است، مخصوصًا در جایی که قسط إقسط و 

قساط در مقابل عدل ذکر ینطور است. در آیه سوم نساء مگر إاعدل ذکر شود. در آیه نساء 

 وَ  مَْثنى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»؟ است نشده

گر قسط در ال تقسطوا نیست. قسط در مقابل عدل. ا« تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ رُباعَ وَ ثاُلثَ

هم  ،عام باشد هم عدل را شامل است وجهٍ، فوق العدل است. اگر قسط بمقابل عدل باشد

 باالتر از عدل را شامل است.

 هاآنباید نسبت به  حتمًاو ایتام قرآن شریف دستور داده است که  نسبت به یتیمات

ود. اگر شما عمل ش هاآنقساط شود، یعنی اضافه بر آنچه به نحو عدالت حق دارند با إ

یک یتیمی را آوردید که روزی صد تومان مزد عملگی فالن است، هزار تومان مزد 

 یتیم را آوردید شما خواستید مزد بدهید هزار تومان یک عملگی معمولی است، اگر

عالی از برای پسر فالن است، اقساط بیشتر است. اگر جناب قساطتوانید بدهید، بیشتر. إنمی

 است شماعدل کاری بکنید هر مقدار که مقتضی  ،لی پدر داردشخص که صغیر است و
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کارهایی که مقتضای والیت یتیم برای یتیم  توانید مزد بگیرید، اما اگر چنانچه ولیّمی

. نه اینکه مزد به اندازه قساطإگویند می را حق مزد گرفتن ندارد، این ،ت انجام بدهداس

 حَتَّى اْلیَتامى ابْتَلُوا وَ » ،دهدمی ه یتیم انجامعدالت بگیرد، نخیر. این والیتی که نسبت ب

کم بال کم ،یتیم باید وقتی را مصرف کند، یتیم را آزمایش کند این ولیّ 1«النِّكاحَ بَلَغُوا إِذا

 رُْشدًا مِْنهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْالنِّكاحَ  بَلَغُوا إِذا حَتَّى»و پر بگیرد تا اینکه خودپا و خودکفا شود 

مگر کار در اسالم مجانی است؟ نه، اینجا مجانی است،  ،کندمی این کاری که .«فَعُوافَادْ

در گوید می گیرد.می مزد عادالنه ،او کاری انجام داد اما اگر پسر یتیم نبود و کسی برای

 غَنِیًّا كانَ مَنْ وَ»کند: می فلذا در خود این آیه تصریح نار،صاینجا مزد نه عادالنه، نه 

 فَْلیَْأكُلْ  فَقیرًا كانَ مَنْ وَ»وقت واجب است خودداری کند، آن حتمًا« سْتَعْفِفْفَْلیَ

که فقیر  ایبخور و نمیر، آن ولیّ مزد مزد بگیرد. کسی که فقیر استاینکه نه « بِاْلمَعْرُوفِ

 بگیرد. مزد  حق ندارد ،است

ه باید فوق این دستور اختصاصی را داده است ک« یتامی»پس قرآن شریف نسبت به 

، مالی و غیر مالی باشد عدلها معامله شود. در کل ابعاد اجتماعی باید فوق الالعدل با این

اضافه باید داده شود. اگر شما یک جنسی که هزار ها معامله شود، فوق العدل با این

، اگر یم به شرط اینکه البته بتواند جنس بخردفروشید، یتمی ارزد به یک یتیممی تومان

ارزد شما باید کمتر از هزار تومان بدهید، برای اینکه چه؟ طبق نصوص می ار تومانهز

 .باشدشود عدل انجام داد، فوق العدل که این فرض باید نمی هامکرره قرآن نسبت به این

 أَْنكِحُوا وَ» .ازدواج کردن ییک ؛بودنددچار مشکل شده در دو جریان ها مسلمان

 گرفتند، بیشترمی تاقبل از اسالم تا ده 2«إِمائِكُمْ وَ  عِبادِكُمْ مِنْ لصَّالِحینَا وَ مِْنكُمْ  اْلأَیامى

این یک بعد که مردها  چهارتا، بسم اهلل. ؛گرفتند، اسالم کنترل کرد در نکاح دائممی

 ..رغبت دارند.

 دیگر تا چهارتا.است این مقدار هم نسبت به نساء یتامی  -

دیروز  دهیم.می یروز عرض کردم حاال داریم شرحکنیم. دمی بحثحاال خیر،  -

دهم می دهیم. من توضیحبخواهیم توضیح می حاال ،گانه را عرض کردماحتماالت سه

یک محور  ؛کنیم. در دو محور استمی استفاده بفرمایید ما ستآقایان هر چه نظر شما

 نجایی که خدا اجازهتا، چهارتا، تا آبگیرد، یکی، دوتا، سهخواهد زن می که طبعًا مرد
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خداوند نسبت به زنانه یتیمه و پسران یتیم خیلی خیلی دستورهای  دهد. مطلب دیگر؛می

شود و... دخترانی که بشود و فوق العدل بها احسان شدید داده است که نسبت به این

 از نظردارند، یعنی  ازدواجاند و طبعًا شوهر هم ندارند و آمادگی برای پدرانشان مرده

لکن از نظر پدر نداشتن و شوهر نداشتن تند، از نظر ازدواج بالغ هستند، ودواج بالغ هساز

که هفت سال، هشت  ها را؟ آنکدام« تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ»فرماید می یتیم هستند. اینکه

بچه چهار پنج ساله را  چه کسی رغبت داردکسی رغبت ندارد. سال، پنج سال دارد؟ 

 نکاح کند؟

کند که این بلوغ حد ازدواج هست. بالغ در می تثبیت« تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ»پس این 

هم  هرچهحد ازدواج است و در حد حج هم باشد و در حد روزه هم باشد و در حد 

، پدر خواهید با او ازدواج کنیدمی ،ولکن باز یتیم است، چرا؟ چون شوهر که ندارد ،باشد

« النِّساءِ یَتامَى في»گوید: می ین دو را ندارد بنابراین یتیم است. قرآنهم ندارد. چون ا

« النساء الیتیمات»یعنی « النِّساءِ یَتامَى»عد اول این است: کنم. بُمی عد دوم را عرضحاال بُ

 هادوم بود که این مشکلخواهید با این زن ازدواج کنید. این می اما یتیم است، ،زن است

 نفقهمهر چقدر و  بعد ،اگر زن پدردار بگیریم ،خواهیم زن بگیریممی کهگفتند ما می

چقدر و خانه چطور و... چون پدر مراقب است و الزم است کسانی که والیت پدر را 

پدر در جریان باالخره  باشند،حاال قبول هم نداشته  -که ما قبول نداریم-قبول دارند 

آوری هم ندارد، سرپرستی پدر ندارد، پس ناناما اگر دختری  دارد. ازدواج دختر دخالت

اش اش کم، خانهشود ازدواج کرد. مهرش کم، نفقهمی ندارد، بنابراین با این دختر زود

تم این دختر که قابلیت کردند از یُمی دانستند و استفادهمی به نفع خودچنین. این را 

 دواج کنند. قرآن چهاز ازدواج دارد که با یک ثمن بخس و مبلغ کمی با این دختر

 یَتامَى في اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ»تا اینجا « یَسْتَْفتُونَكَ وَ»فرماید: می گوید؟می

خداوند چند چیز را نسبت به زنان واجب کرده  .«لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال الالَّتي النِّساءِ

مادامی که زن ، دوم: انفاق. انفاق و مستمری 1«نِحْلَةً تِهِنَّصَدُقا النِّساءَ آتُوا وَ » ، یکی:است

 «.لَهُنَّ كُتِبَ»ست و مهر. این شما

 دهید، کمترنمی بدهید از نظر مهر یا نفقه هاآنه خداوند واجب کرده است به چآن

 «تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ وَ»و در مقابل  ید، چون پدر ندارد، سرپرست ندارد،دهمی

« خِْفتُمْ إِنْ وَ»جا به اول سوره نساء برگردیم. ازدواج کنید. از همین هاآنخواهید با می
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قسط انجام ندهید و  -بالغه هستند-ترسید که اگر این دخترهای یتیمه را بگیرید می شما

اگر این دختر با خصوصیاتی یعنی  حال آنکه نسبت به یتیم قسط الزم است، یعنی چه؟

د، وضع خانوادگی، اگر کل و هر چه که دارد، وضعی که دارو کمال و ش که دارد، جمال

 ،گوید بیشترمی هزار تومان است، پدر ندارد قرآنصد مثالًاین دختر پدر دارد مهریه او 

کمتر،  ، نه اینکهازدواج کنید او خواهید بامی و یتیم است این دختر چون یتیم است. چون

قساط انجام داد. البته بعد از آنکه با إ قسط و یتامی باید بیشتر، چرا؟ برای اینکه نسبت به

 ،مهریه بیشتر از مهریه معمول، یعنی بیشتر از مهریه دختری که پدر دارد ازدواج کردید

لکن در نفقه قسط در مهر قسط است، و دیگر نیست.رود. در نفقه قسط می یتم او از بین

 برای اینکه شوهر کرده است. ،ن رفتنیست، چون در نفقه این دختر از حال یتم بیرو

کردند که می ها حسابجای خوف مضاعف است، چرا؟ برای اینکه این واقعًااینجا 

پس مهر کمتر، نفقه کمتر. نخیر، بلکه مهر بیشتر، چرا؟ برای اینکه  ،این دختر یتیمه است

 وضع هستند. به اینقسط انجام شود. بله، نفقه برابر سایر دخترانی که  دنسبت به او بای

َو » از آن هم آیه یتامی است؛ببینید قبل « خِْفتُمْ إِنْ وَ» .فهمیممی حاال ببینید آیه را خوب

خواهیم اموالشان را بدهیم چه زمانی می چه زمانی؟ به یتامی ،«أَمْوالَهُمْ آتُوا اْلیَتامى

را است که مال یکی اینکه هنوز یتیم است. هنوز یتیم  بُعد دارد؛بدهیم؟ این زمان دو 

 که آیه ششم است« اْلیَتامى ابْتَلُوا وَ»از  .«اْلیَتامى ابْتَلُوا وَ»نباید به او داد. در آیه بعدی 

 فَإِنْ »حتی وقتی که بلوغ نکاح شد.  ،فهمیم که حق نداریم به یتیم مالش را بدهیممی

گوید در می وجه کلی است،« آتُوا»پس این «. أَمْوالَهُمْ إِلَیْهِمْ فَادْفَعُوا رُْشدًا مِْنهُمْ آنَسْتُمْ

 زمانش، در وقتش.

نار صمال یتیم را باالخره باید به او بدهید، چه زمانی؟ وقتی که به حد رشد رسید، 

اینطور نباشد که  .«بِالطَّیِّبِ اْلخَبیثَ تَتَبَدَّلُوا ال وَ أَمْوالَهُمْ اْلیَتامى آتُوا وَ»هم نباید کم کنید. 

یتیم را که دست شما است و حاال والیت دارید، این مال خوب را  شما مال خوب

تر به او بدهید چون یتیم . بعد یک مال پست..تواند بماند یانمی مصرف کنید یا اینکه

اینجا ما با شیخ طوسی  .«أَمْوالِكُمْ إِلى أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ »است، چون سرپرست ندارد. 

وضو را درست کند. نخیر، مع است برای اینکه آیه « لیإ»گوید یم اختالف داریم. ایشان

آورند به خانه خود، مال مخلوط بود می را کهدختر یا پسر چون یتیم  .الی است« لیإ»

برای خودشان جدا. نان و آبگوشت و  ،شد برای او آبگوشت جدا درست کنندنمی دیگر،

 شد. اینطور فکرمی رها با هم مخلوطاین مقداولکن  ،غذا با هم، مقداری او مقداری من

ضمن  هم هاآنخانه که مال ما است، زندگی هم مال ما است، مال گفتند: می ،کردندمی
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خورد ما هم می خوریم، همانطور که او از مال مامی «الی اموالنا»را  هاآناست، ما مال 

الی به این معنا است که منتهی الغایه مال ما است که خانه «. الی اموالنا»را  هاآناموال 

 یها سوء استفاده شود و سرپرستکند که از یتم اینمی ما است. آن که به این غایت توجه

در اینجا در این خانه است و... هم خورند که این می ندارند، اموال یتامی را به حسابی

این یک « كَبیرًا حُوبًا كانَ إِنَّهُ أَمْوالِكُمْ إِلى أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ» .نیست« مع» ،است« لیإ»

 ،باشدکه حوب وزر بزرگ است، کبیر خود « كَبیرًا حُوبًا»وزر بسیار بسیار بزرگی است. 

 وزری است که چند برابر کبیر است. 

  ]سؤال[ -

؟ شودمی چهدانید می بیاوریم« عم»بعد باید صحبت کنیم. دیروز جواب دادم. اگر  -

 ،دوتا را با هم نخورید، جدا بخورید« أَمْوالِكُمْ مع َأمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ»شود می اینطور

چنین هم نخوریم. مفهوم  یی با، دوتایتیم را جدا بخوریم اشکال ندارد . مالعیب ندارد

 وَ »گوید می د مال یتیم نخوریدخواهد بگویمی زند. اگرنمی خدا که بیهوده حرف است.

مال خودت با کم نه زیاد، نه  خواهد. مال یتیم نخور نهنمی الی دیگر« أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال

کما اینکه در باب  ،رمز این است« أَمْوالِكُمْ إِلى»نه جدا، چرا زیادی حرف زد؟ پس این 

 باید صحبت کنیم. بعدًااست. هم این مسیح قضیه 

جای خوف است. « خِْفتُمْ إِنْ وًَا * كَبیر حُوبًا كانَ أَمْوالِكُْم إِنَّهُ إِلى أَمْوالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ»

نباید بیاید و بلکه قسط هم  مااز آن در مال  نارصاموال یتامی که مخلوط نباید بشود، 

ان یتیمه که دهیم، پس ما که رغبت داریم با این زنبقساط باید انجام إدهیم، بباید انجام 

باالتر رفت، نه  خواهیم سوء استفاده کنیم قضیهمی هاآناز یتم  ،کنیم جپدر ندارند ازدوا

زاویه اول از سه آن ما « اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ» گوید:می اینکه فقط عدالت!

: این زنان یتیمه که گیریم که دیروز عرض کردم. زاویه اولمی زاویه این مثلث یتامی را

خواهید زن می است، همها ازدواج کنید و عالقه شما دوبله نشما عالقه دارید با ای

 اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ» :گویدمی چون پدر ندارند، باشد، بگیرید و هم ارزانتر

ارد، لطفی ندارد که با یتیمه طیب ند مؤمنشخص برای یعنی چه؟ « لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا

اوالً مهر زیادتر باشد و با این یتیمه باید مراعات بیشتر کند، تا چه رسد به  ،ازدواج کند

 پس این طیب نیست.  1«تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ وَ لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال»خواهند می اینکه
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 احتیاط و ر سخت است، مشکل است، مراقبتاین بسیاها نسبت به گروهی از مسلمان

پول  ؛عد طیب نداردخواهد و طیب ندارد با دختران یتیم ازدواج کردن، به چند بُمیزیاد 

خواهی زن بگیری از جای دیگر زن می مراقبت بیشتر باید کرد، ،بیشتر باید داد، پدر ندارد

 ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»بگیر! این جای دیگر زاویه اول است. 

ترسی. اصوالً اگر انسان از می چوناست، « ال یطیب»این « ما ال یطیب لکم»نه « لَكُمْ طابَ

در جریانی . اگر انسان مسلمًا بشود انجام یک عملی بترسد، تا چه رسد مسلمًا وارد حرام

است یا « الی بدل ال» ترکیا  ؛و نوع استیا نه؟ این ترک د باید ترک کند بشود، وارد حرام

الی »ترک نخورد،  ،عرق استاگر  کهاین است « الی بدلال »نیست. ترک « الی بدل»ترک 

. اینجا هم مثالً لیمو بخورد، آب میوه بخورد، جای این شراب برود آبشراب است« بدل

شود نمی «ی بدلال ال»چرا؟ برای اینکه نیست، « ال الی بدل»ترک است، « الی بدل»ترک 

ارزان برای  ،آدم زن نگیرد، باید زن بگیرد. حاال که باید زن بگیرد این زن را شما استغالل

 إِنْ  وَ»بدهید. نه،  هاآنیتیمه را بگیرید که کمتر به های خود دانستن نکنید که این زن

« النِّساءِ مِنَ«. »یطیب لکمالما » نه« لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ

 عد اول.این بُ«. النِّساءِ»، گویدنمی یتیمات که

نه  ،ستا قساط در آنجا الزمإتا، چهارتا چهارتا، نه تا سهتا دوتا، سهدو ؛زنان دیگر

برای خودت ارزان بدانی، چون پدر توانی می ، نهباشدیتیم هستند که مراعات زیاد الزم 

 فَإِنْ »، تازه «رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى»بنابراین خود را راحت کردید.  ت.باالی سرشان اس

کنم. در می عرضچرا؟ بحث عوض شد. در زاویه اول اینجا عدل آمد، « تَعْدِلُوا أاَلَّ  خِْفتُمْ

زنان غیر یتیمه هستند که از ازدواج با زنان یتیمه « النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما»که زاویه اول 

روید زنی نظر کنید، بها صرفاز این ،شودمی احیانًا تکالیف زیاد است و سوء استفادهکه 

 تا، تازه اینجا هم کافی نیست.رتا چهارتا، چهاتا سهتا دوتا، سهکه پدر دارد بگیرید، دو

 چون او یتیم است. . است ، قسط الزمکرداینجا عدل باید  بله،

فی  تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ»عدی است. نفرمود این سه بُ« فَواحِدَةً واتَعْدِلُ أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ»

 کنیم.می بحث بعدًا ،دقیق است بسیاراین مطلب  فی المجتمع.یا  «فیهنّ»یا « انفسکم

ترسید در زمینه ازدواج مثنی و ثالث و رباع عدل می اگر« فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ  خِْفتُمْ  فَإِنْ»

حاال کافی است؟ حاال که من یک زن گرفتم، نسبت به  یک زن بگیرید. پس یکی. ،کنیدن

 ،ترسممی مو نسبت به زن منسبت به خود ترسم،می یک زن هم نتوانستم عدالت کنم،

از واحده هم منتقل شد به چه؟ به آنچه به « أَیْمانُكُمْ مَلَكَتْ  ما أَوْ فَواحِدَةً» :گویدمی

رسد یا سلبی است یا ایجابی. سلبی این است می آنچه به دست شمارسد. می دست شما
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توانید خود را اداره کنید تا چه رسد نمی زن نگیرید. شما که اصالً ،ق نداریدکه اگر شب

مقرر کرده  خدا عدالتی که ،توانید نسبت به یک زن عدالت کنیدنمی یا شما که ،زن را

صیغه کنید. در ایجابی، « مَلَكَتْ  ما»سلبی است.  «مَلَكَْت ما»زن نگیرید. این  اصالًاست، 

این « تَعُولُوا أاَلَّ أَدْنى ذلِكَ»امه بگیرید، کمتر است دیگر.  ،تاست که امه اسهایی آن زمان

تر است به اینکه خود را کالفه نکنید، باری به دوش نیندازید، باری را که حکم نزدیک

 خِْفتُمْ  إِنْ»مل کند بسم اهلل، اگر نتواند حمل کند و اندازد اگر بتواند حمی انسان به دوش

شرح  بعد عدی است کهسه بُ« تَعْدِلُوا أاَلَّ»وقت در اینجا این نآ شود...می «تَعْدُِلوا أاَلَّ

 کنیم.دهیم، اآلن اشاره میمی

 اشانی )رض( که از اول انقالب نفتاهلل بزرگوار آقای کنظرم هست به مرحوم آیت در

ای از یک نامه برای ایشان رفتیم.تا وقتی فوت کردند، مرتب نزد ایشان می یشان بودمبا ا

شده بود. ایشان فرمودند که شما این را  سؤالدر این نامه دو  و میشیگان آمریکا آمد

شما اهل کتاب هستید. گفتم شما اهل کتاب نیستید؟ فرمودند حاال شما  ،جواب بدهید

سوره مبارکه مریم این بود که راجع به آیه  سؤالبود. یک  سؤالاهل کتاب هستید. دو 

 راجع به ؟ستاین چی 1«مُبارَكًا جَعَلَني وَ*  نَبِیًّا جَعَلَني وَ اْلكِتابَ  آتانِيَ اللَّهِ  عَبْدُ إِنِّي قالَ»

نوشتم  چهل صفحه در ایخواهد بگوید؟ من یک جزوهمی مسیح )ع( این آیه چه

 قرآن که دوم: سؤالین از نظر فقاهت خیلی مهم است. ه ادوم ک سؤال. فرستادم

تا، شود هر مردی دوتا، سهمی بله، آنجایی که« رُباعَ وَ ثاُلثَ  وَ مَْثنى»فرماید که می

اینجا است که اگر در یک جایی زن و مرد برابر هستند، زن و  سؤالاما  ،چهارتا، بسم اهلل

بقیه چه کار کنند؟  ،تا، چهارتا زن بگیردوتا، سهمرد که برابر هستند، اگر هر مردی بتواند د

 أاَلَّ  خِْفتُمْ فَإِنْ»فرماید: می ، چرا؟ برای اینکه خدااست گفتم جواب این از خود آیه

این کار مستحب  ،دکنمی اصوالً اگر انسان کاری را ، نه.«فیهن تَعْدِلُوا»نفرمود  ،«تَعْدِلُوا

 ود که اقوی است، این کار از وجوبب حرامی بشاگر بترسد که مرتک است یا واجب است،

به کار افتد، تا چه رسد اگر استحباب داشته باشد یا جایز. اگر زن گرفتن انسان را می

 تا باشد، چهارتا باشد.یکی باشد، دوتا باشد، سه ؛مطلق حرام است وجهٍحرام بیندازد، ب

خوری، ه حرام، مفت باگر من زن بگیرم خود مبتال -1عد دارد؛ این حرمت سه بُ

 أاَلَّ  خِْفتُمْ فَإِنْ» -2. ، عدم عدل نسبت به زنحرام است . اینشوممی کالهبرداری و غیره

در زنان متعدده. این میدان خیلی عظیمی است که انسان بتواند در زنان متعدده  «تَعْدِلُوا

                                                           

 .31و  30. مریم، آیات 1
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مت اسالمی اهای بزرگترین ورزشگاه عدالت است که بهترین عادل نعدالت کند. یعنی ای

 همان یکی هم شما با در یکی.« تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ» -3د. نبیایتوانند درمی از این زمینه

توانند می این سه را همه است. سه درست هم نه. این توانید با عدالت رفتار کنید. ایننمی

جوابی که به ، «فی المجتمع واتَعْدِلُ أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ » -4قبول کنند، چهارمی مشکل است. 

که زن و مرد برابرند، اگر من که  است یاگر مجتمع مجتمع این است:نامه میشیگان دادم 

بروند سماق بمکند، باید چند نفر دیگر  ،توانایی دارم یا مالی و جنسی و... چند زن بگیرم

همه را «. فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ». ظلم به مجتمع است، پس مانند]بدون همسر[ می

 جواب دادم.من 

خانه است و صد عائله هستند من حق ندارم دو خانه، سه خانه  در صورتی که صد

بگیرم، هیچ حق ندارم، برای اینکه دیگران هم در خیابان نباید بخوابند. در اموال و در 

که از خانه گرفتن و غذا  باید تقسیم عادالنه بشود. در باب زن گرفتن ،ازدواج و در هر چه

باشند،  برهنهحاضرند که تر است. اشخاصی هستند خوردن و لباس پوشیدن هم مهم

چطور است اگر  ،زن بگیرند. حاال که اینطور استاما خانه نداشته باشند، غذا نخورند، 

عداد افتد که تمی خیلی کم اتفاقکه  هاوقت بعضیتعداد زنان و مردان برابر بود یا احیانًا 

گوییم شرکت، تعداد برابر است... در جایی که تعداد زنان و مردان نمی زنان کمتر است،

چهارتا عقدی، پانصدتا هم صیغه، تا، آقا چون میلیارد است یکی، دوتا، سه ،برابر است

جواب را دادم. آقای کاشانی تعجب کردند و این چه کار کنند؟ من سماق بمکند، بقیه 

فرمودند  ،با ایشان بحث داشتیم ،گفتندمی( که اخالق هراشد )رعلی حسینبعد به آقای 

 فَإِنْ»خدا چنین فتوایی فرموده است، برای اینکه  فرمایید؟ گفتندمی شما چنین فتوایی

ا تَعْدِلُو ا فیهن، التَعْدِلُو فی انفسکم، ال تَعْدِلُواال »نگفته است. « فیهنّ»، «تَعْدِلُوا أاَلَّ  خِْفتُمْ

است یا  ترتر است. آیا ظلم به فرد مهمآخر عدل نسبت به مجتمع که مهم .«لها بةبالنس

، ظلم به مجتمع فردی است ،تر است. ظلم به فردظلم به مجتمع؟ ظلم به مجتمع مهم

 اجتماعی.

 عدل را بر این لحاظ بگیرید، یعنی معیّن کنید که قبالًاین مبنی بر این است که شما  -

 ...دی استهر زنی برای یک مر

 َفِإنْ «. »مَلَكَْت ما أَوْ فَواحِدَةً»گوید می آید.میگویم، از خود آیه درنمی این را که من -

دیگر چیست؟ پس عدل « مَلَكَْت ما أَوْ» ،اگر عدل بین النساء بود .«فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ

 بین النساء نیست.

 عدل است. ، اینبرای یک مردمشخص شود که یک زن  قبالً عدل باید -
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 یکی. ،عام گوییم که اگر خوف عدم العدل است بوجهٍمی خیر، صحبت این نیست. -

باز هم  نرسد،تا زن بگیرد به آن یکی هم اگر سه گویدمی ،کندمی یکی اشکالحاال  -

  عدل است.

 است. این عدل نیست. این ظلم -

 ]سؤال[ -

 چیست؟ ظلم است.« تَعْدِلُواال »وده است. مقابل فرم« تَعْدِلُواال »برای اینکه  -

 تا یادوتا، سهبشود اینجا است که « تَعْدِلُوا أاَلَّ» فرماید:که خداوند میاینزمینه  -

نشود،  اصالًکنید که می فرضی که شماکند. نه این پیش عدالتبگیرد، نتواند  چهارتا

 مستطیع باشد.

ولی سه نفر  ،شود چهارتا زن بگیردمی یعنی، شودمی ولی ظلم ،شود بگیردمی نه، -

تواند. توانایی مالی، توانایی جنسی، توانایی حتی می شود ومی مانند.می زنمرد بی

خودش،  نسبت بهرا هم دارد. باید که چهار عدالت باشد، عدالت  النساءعدالت بین 

نیست، اما اگر پای « واتَعْدِلُال »، زن واحده، مجتمع. این چهار عدالت محرز شد «النساء»

« تَعْدِلُواال »احیانًا  خواهد بود و نسبی است. «تَعْدِلُوا ال»لنگ شد ها یکی از این عدالت

نسبت به این زنی  ، یعنینسبی است« تَعْدِلُواال »احیانًا . رودمیکلی است، هر چهارتا کنار 

ردم. من باید این زن را ظلم به دیگران نشده، اما نسبت به خودم ظلم ک ،گیرممی که من

 ،انجام بدهم استتوانم واجباتی که نسبت به این زن نمی توانم اداره کنم،نمی ،اداره کنم

 کنم. می عرض بعدًاباید تفصیل این را  و عدی از ابعاد. البته این اشاره استدر هر بُ

 الَّأ»دلیل بر این است که  اصالً« تَعْدِلُوا أاَلَّ» خود ،«فَواحِدَةً  تَعْدِلُوا أاَلَّ»این  ]...[ -

 دارد.« فَواحِدَةً»، چون «فیهنّ تَعْدِلُوا

 ،مثل آقای خویی )ره( را ببینید.« مَلَكَْت ما أَوْ»جواب آن است. شما « مَلَكَْت ما أَوْ» -

 :گفتندمیاین را توجه نفرمودید. ایشان  1«اْلمُؤْمِنینَ عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ وَ» ایشان گفتم:به 

خبر است و خبر که... من گفتم انشاء است. باالخره بحث « یَْنكِحُ ال»، «یَْنكِحُ ال الزَّاني»

حاال م. توجه نکرده بوداین را  ایشان گفتند: کنید؟چه کار می «حُرِّمَ» : باکردیم، بعد گفتم

 از یکی هم یعنی خورد؟می این به کجا« أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت ما أَوْ»شما بقیه را توجه کنید. 

 أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ»پس عدل در یکی هم باید باشد.  .، پس یکی هم نهجای دیگررود می

 ، نسبت به خودتان.«بین المجتمع»، «بین النساء»یعنی چه؟ یعنی « تَعْدِلُوا
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اما اگر نسبت به واحده  ،«فَواحِدَةً»عدل نشد « بین النساء»اگر  .شد عدل هاآنهمه اگر 

 «أَوْ» شدهم عدل ن

 «نمي أیضا بها إضراب و اشكك و   أبهم و بأو قسّم أبح خیّر»

است دیگر، یعنی اگر در واحده هم نتوانستید عدل  اضراب مرحله دومِهم در اینجا  

بارتان را کم کنید. بار روی دوش انسان  «تَعُولُوا أاَلَّ  أَدْنى ذلِكَ  أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت ما أَوْ»کنید 

 طوراین بحث را به راجح. یا مستحب مثالًبرای یک عمل  ،حدود اهلل ترک شودبیاید و 

« فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»پس  گردیم.میعرض کردم، بر استطرادی

خواهید ازدواج کنید، می کهها این یتیم با دارد.مندوحه  ضلع اولش این است که این

بروید از جای دیگری زن بگیرید. این  ،این همه شروط دارد و زحمت دارد ،رغبت دارید

 .یک بُعد

که فقط نساء غیر یتیمات نیستند، نساء یتیمات  نساء« النِّساءِ مِنَ»بعد دوم که  عد دوم:بُ

رض را هم انجام بدهد، نساء یتیمات ازدواج کند و آن ق با. اگر کسی بتواند گیردمی را هم

با ازدواج کردن با  تواند با نساء یتیمات ازدواج کند.یشتر، احترام زیادتر، بیعنی مهرش ب

بسم اهلل، اما بعد که این زن با او  ،دهدمی ،عد اول که مهر زیادتر استنساء یتیمات بُ

تا دختر دو« مَْثنى»دیگر اینجا فوق العدل الزم نیست، اینجا عدل الزم است.  ،ازدواج کرد

 «طابَ»شود. البته این ب «طابَ » به شرط اینکه برای شما ،تاتیم، چهارتا دختر ییتیم، سه

 قدر قدرت نفسی دارند کهزم نفس دارند و اینحقدر برای نوع نیست، اما کسانی که این

به این ولکن  ،کنممی کنم، احترام بیشترمی گوید بله، چون یتیم است من مهر زیادترمی

شود. وقتی که با ازدواج از حال یتم می یتم خارجشود؟ این زن از حال می وسیله چه

درست است مهر او فوق العدل بود، اما نفقه او چیست؟ نفقه او عادالنه است  ،خارج شد

 بدهد، یتیم است کمتر از دیگرانلکن اگر بخواهد در نفقه چون دختر مانند دیگران. وو 

 هزن چه یتیم ،را مراعات کند، چرا؟ برای اینکه کاًل در نفقه انسان باید عدل شودنمی

 «.النِّساءِ مِنَ»عد دوم . این بُهباشد و چه غیر یتیم

گاه فرزند دون تکلیف  ،کنیدمی ازدواج او: اینکه این زنی که یتیم است و با سوم

دون تکلیف ندارد، در اینجا شما یتم این زن را با رد، گاه فرزند ندارد. اگر فرزند دا

محذور ندارید. اما اگر این اعات بیشتر کردید و به عدل رسانید و مراعات مهر زیادتر و مر

هم ها ازدواج کردید بچه هم دارد، بچه مادون تکلیف دارد و این بچه با او که زن یتیمه

با شما خواهند بود، اگر با این زن ازدواج نکنید، این زن با بچه تحت مراقبت  و با این زن

بچه او یتیم است،  -2زن یتیم است، این  -1د، عدی شما مشکل داریدوبُ ،شما شود
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کند. اما شما یک یتم را می اینجا اشکال پیدا 1«أَمْوالِكُمْ إِلى أَْموالَهُمْ تَْأكُلُوا ال وَ »بنابراین 

با  ؛توانید کالً از بین ببریدمی توانید از بین ببرید و یک یتم را کم کنید. یتمی کهمی کالً

مهر او سر یتم او از بین رفت. البته « رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى»کنید مادر این بچه ازدواج 

مال  صددرصد دیگرها این بچهمال است. ها یتم دوم که این بچه جای خود است.

 تخفیف خودشان نیست، بلکه مال خودشان و مادرشان شرکت دارد، پس از آن خلط

مقداری از مال یتیم داخل مال شما بود و ممکن بود یک  قبالًاز آن خلطی که  شود.می

عد را در آیه آورده است. با داشتن این پس این سه بُ تخفیف خواهد شد. خلطشود، از آن 

چیست که دو ثلث قرآن یا یک ثلث قرآن در ها این حرفدیگر « النِّساءِ مِنَ»عد از سه بُ

 ! ؟اینجا افتاده است

مالش هم به  ،با مردی ازدواج کند هتیمی اگر زن آیا ،فرمودیدبا این بحثی که شما  -

 شود؟می مال مرد منتقل

 شود.نمی نه، منتقل که -

 شود.می مخلوط -

شود. پس اگر می با مال مرد مخلوط گرفتهشود. مال زن یتیمی که می بله، مخلوط -

زن بزرگتر  ، چون، از مال زن هم هستشد طرفطرف و آنیک مقدار از مال این پسر این

ه بقره دارد باالخره مصرف او زیادتر است و ال سیما که در بعضی از آیات سوراست و 

 م چون در طالق این حرفکنینمی حاال در طالق بحث-شوهر زن مرد  وقتیکه 

شوهر زن مرد تا یک سال حق دارد در آن خانه شوهر با نفقه بر عهده  وقتی -آیدنمی

 غَیْرَ  اْلحَوْلِ إِلَى مَتاعًا لِأَْزواجِهِمْ وَصِیَّةً أَْزواجًا یَذَرُونَ وَ كُمْمِنْ  یُتَوَفَّوْنَ الَّذینَ وَ»ورثه بماند. 

که متأسفانه به این عمل نشده است. بحث دیگر این است  2«جُناحَ فاَل خَرَجْنَ فَإِنْ إِْخراجٍ

 که...

ست، از نیآیه هیچ صحبتی از نکاح در صدر « فَاْنكِحُوا»تا کلمه « فَاْنكِحُوا»در آیه  -

 ؟...«فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ »کنیم که می کجا استفاده

انطور که هم، بعد صحبت کنیموز اوائل دادم که باید جواب شما را دیروز و امر -

 ین است: در قرآن که تناقض نیست.ید ایمطلب دیگر که آقایان فکر بفرمااشاره فرمودید. 

جا خیلی مفصل است. من به یادم دارم وقتی آنه بفرمایید، بحث مراجع الفرقانالبته به 

                                                           

 .2. نساء، آیه 1

 .240. بقره، آیه 2
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 ،کردمی یکی از این دخترهایی که کامپیوتر ،کردممی کامپیوترکه این را داشتم در بیروت 

شما زیاد مظلوم  خواستیمکنید، گفتم می آمد گفت شما راجع به زنان زیاد صحبت

پس بنابراین این زنانی که کسی  :گفتم، کنیدنباشید. گفت راجع به متعه هم زیاد صحبت 

 گیرد، باید سماق بمکند؟ باید متعه بشوند دیگر! آنها را نمی

: آیه اواخر سؤال .«رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى»آید که می دوم پیش سؤالدر اینجا این 

 چه کار کنیم؟ 1«حَرَْصتُمْ لَوْ وَ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ» گوید:می سوره نساء

ای که مورد بحث بود، آیه برای استحاله است. آیه بعد از آیه« لَنْ وَ»استحاله است دیگر. 

 هاآنکه با  یمحال است که بتوانید بین زنان« النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ: »129

 ُكلَّ  تَمیلُوا فاَل»هر چه هم جدیت کنید. « تُمْحَرَْص لَوْ وَ » ،کنید عدل کنیدمی ازدواج

 وَ  ثاُلثَ وَ مَْثنى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا»پس چرا  ،اگر محال است .«اْلمَیْلِ

 چرا اینجا محال است؟ ،اگر محال نیست ؟2«رُباعَ

 وَ  تُحِبُّهُ  لِمَا وَفِّْقنَا وَ مِیاْلعَظِ  اْلقُرْآنِ عَارِفِمَ وَ مَانِ یاْلإِ  و اْلعِْلمِ  بِنُورِ  صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»

                                                           

 .129. نساء، آیه 1

 .3. همان، آیه 2


