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 ؛ برقراری عدالت بین زناننساء آیاتی از سورهتفسیر 
 

 یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ آلِهِ

یا دفاع آیا دفاع از کتاب اهلل اهم است  ،دوران امر بین مهم و اهم بر حسب درجات

الی  نبوتی و والیت عزمی و رسولٌاهلل تمام حیثیت رسالتی و از حامل کتاب اهلل؟ رسول

 ،النبیین بودنش بر محور قرآن شریف است. عمده بحثی که ما در انبیاء و نبوات داشتیم

دفاع از وحی بود و وحی  هاآندفاع از ساحات مقدسه انبیاء و رسل )ع( بود و دفاع 

کتب آسمانی و حفظ وحی و دفاع از وحدت و مماثلت و صحت و از  است عبارت

طور که کسانی که ملحد هستند و یا مشرک ست. همانوحی، دفاع از خدا صدق

موحد هستند بر محور توحید هستند، چه شرک جلی و چه شرک خفی، اشخاصی که 

له بعد هم که مرح دفاع کنند،ات را از حق سبحانه و تعالی اهلل، باید این افترائ و معرفة

از منازل وحی باید دفاع کنند برای خود وحی و از خود وحی باید  ،تنزل وحی است

  اهلل است.دفاع کنند چون کالم

هایی بحث کردیم بر محور آیات مقدسات ما نسبت به رسل و انبیاءاهلل )ع( ماه

و نه تقصیرًا عد رسولی و رسالتی و دعوت الی اهلل هرگز نه قصورًا ها در بُقرآن که این

شود قسمتی در کتب محرفه می که به آن بزرگواران دادههایی خطایی نداشتند. نسبت

قال »و « اهلل قال رسول»و قسمتی مزخرفاتی که به نام اسالم و تورات و انجیل است 

فهمی و یا نفهمی درباره آیاتی جعل شده است و قسمتی کوته« قال الباقر»و « الصادق

گوید. اما بعد از دفاع از حضرت اقدس ربوبیت در می بزرگواران سخن که راجع به این
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ابعاد توحید و صفات و افعال، مرحله دوم قویمه دفاع، دفاع از اصل وحی است؛ وحی 

نسبت به کل رسل و انبیاء و مخصوصًا وحی آخرین که وحی قرآن است. اگر نسبت به 

وسیله خود توانیم بهمی یا ما ،تی شدتناقضات و یا تضادا عنوانبهقرآن شریف خیاالتی 

 توانیم و یانمی فهمیم. اگرنمی توانیم ونمی نصوص قرآن جوابگو باشیم و یا

ی را نزد خودمان مطرح کنیم که این آیه با فالن آیه سؤالحق نداریم  ،فهمیمنمی

 کردیم سؤالو اکتفاء کنیم که  دارد یا صدر این آیه با ذیل این آیه تناقض دارد تناقض

خیر. اگر ما مسلمانیم و محور و رکن رکین اسالم ما قرآن شریف  ،کأنه جواب ندارد

اگر  1«كَثیرًا اْختاِلفًا فیهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَیْرِ  عِْندِ  مِنْ  كانَ لَوْ وَ  اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»است و 

طور که تنزیل از خدا نالعالمین است و هماما مطمئن هستیم که قرآن کالً وحی رب

و تألیفیه  ترتیبیههم از خدا است، هم در کلمات تنزیلیه و هم در آیات است، ترتیب 

 گونه اختالفی و تضادی و یا باالتر تناقضی نباید باشد.هیچ

ترین تخصص بر مبنای اگر ما اهل تخصص هستیم در معرفت قرآن شریف که مهم

ات دقت کنیم، در فکر خود نیاوریم که باید روی آی ،اسالم صحیح و صادق است

عیاشی از چه کسی نقل کرده است که ثلث قرآن جا افتاده است، عقل خود او افتاده 

یا قاصر است و یا  عقل ندارد، عقل اسالمی ندارد، است، سه ثلث عقل او افتاده است،

برادران مالحظه فرمودید روز چهارشنبه بدون  مقصر. در خود آیات دقت کنیم.

آوریم، میدری را مطالببا دقت در آیات سرراست از خود آیات گونه تحمیلی ما یچه

 2«اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ  إِنْ وَ»عدی. در خود آیه مورد بحث که منتها دقت سه بُ

سوره مبارکه نساء که باز  127و در آیات قبل و بعد که مربوط به یتامی است و در آیه 

توجه و بدون اینکه عینک زرد و سرخ بزنیم و  ، با ایناست« النِّساءِ یَتامَى»ه مربوط ب

کنیم که اگر آیه غیر می دیگران را بازگو کنیم، به خوبی ما از این آیه استفادههای حرف

 اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفُتمْ إِنْ وَ»کنند که این می خیال هاآنغلط بود.  ،بود از این

ارتباط ندارد و حال آنکه کمال ارتباط را دارد. حاال یک مراجعه دیگر که « فَاْنكِحُوا

 تکمله بحث است، بعد بحث دوم و سومی که راجع به این آیات مربوط به نساء است.

اموال «. أَمْوالَهُمْ اْلیَتامى آتُوا وَ»آیه دوم همین سوره نساء راجع به یتامی است. 

 شود و وقت آن از آیه ششم استفادهبتحویل داده  هاآنخود به یتامی باید در وقت 

                                                           

 .82. نساء، آیه 1

 .3. همان، آیه 2
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پس ما مبتال به والیت و «. أَْموالَهُمْ إِلَیْهِمْ فَادْفَعُوا رُْشدًا مِْنهُمْ آنَسْتُمْ َفإِنْ»شود که می

هایی و سختیها نگهبانی نسبت به یتیمان هستیم، اما این ابتالء پیامدها و گرفتاری

سبت به زنان یتیمه. پسران یتیم یا دختران کوچک که قابل ازدواج مخصوصًا ن ،دارد

و مخلوط شدن اموال اولیاء با اموال  هاآنگرفتاری نگهبانی  ،نیستند و یتیم هستند

تواند این گرفتاری را برطرف کند، اما در آنجایی که می گرفتاری هست و انسان هاآن

گوید این دختری که می احیانًا ،نا کندانسان را نابی ،شهوت غلبه کند و شهوت انسان

چون پدر ندارد بنابراین مهر کمتر، وضع کمتر، نفقه کمتر، کمتر از آن  ،پدر ندارد

شود با او رفتار کرد. پس قاعده این است که در اینجا می ،دخترانی که پدر دارند

 إِنْ وَ»رمود: در آیه سوم ف بعدًاشود. و لذا « النِّساءِ یَتامَى»سفارش خاصی نسبت به 

جای خود، ما باید نسبت به یتامی قسط کنیم نه عدل. در کل آیاتی که نسبت  ،«خِْفتُمْ

قسط است و احسان. احسان واجب و قسط هم واجب. احسان و قسط  ،به یتامی است

  مخصوصًا قسط. ،هر دو فوق العدل است

ره مبارکه سو 127آید؟ بر حسب آیه می آید. این خوف چطور پیشمی خوف پیش

 یُْتلى ما وَ »دهد. می خدا فتوا« فیهِنَّ یُْفتیكُمْ اللَّهُ قُلِ النِّساءِ  فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ» :نساء

علی طول الخط در قرآن شریف  «.یُْتلى ما» ،نفرمود« ما تلی»، «اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ

ر نسبت به زنان دیگهای مخصوصًا آیات زیادی در سوره نساء و آیاتی هم در سوره

سفارشات بسیار بسیار زیاد شده است، چون جاهلیت عرب و جاهلیت گذشته و 

بنابراین  ند.اهت به زنان تقصیرهایی انجام دادجاهلیت موجود هم افراطًا و تفریطًا نسب

الکتاب در اصل قرآن است و ما مورد دعوت و تکلیف « اْلكِتابِ فِي عَلَیْكُمْ یُْتلى ما وَ»

ه خدا آنچ .«لَهُنَّ كُتِبَ ما ُتؤْتُونَهُنَّ ال الالَّتي النِّساءِ یَتامَى في»هستیم، در چه؟ قرآنی 

چه  ،الزم است چه مهر هاآنو آنچه نسبت به  هاآن، نفقه هاآنمهر  ؛واجب کرده است

چه زناشویی، عمل زناشویی، هر چه، این نباید از دخترانی که پدر  ،سمچه قَ ،نفقه

عدل  هاآنچون قسط است. نسبت به  ،ید کمتر باشد، بلکه باید باالتر باشددارند نبا

 ها قسط.است، نسبت به این

خدا چه «. تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ وَلَهُنَّ  كُتِبَ ما تُؤُْتونَهُنَّ ال الالَّتي النِّساءِ یَتامَى في»

لهی در اینجا آدرس داده شده ای که مکتوب اهیچ آیه ،کار کرده؟ در کل قرآن بگردید

خداوند  .«اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»، کنید مگر همین آیه مورد بحثنمی پیدا

عد است؛ یا زنان یتیم، حاال دختر باشد سه بُ« الیَتامی»این  جبران کرده، چه کار کرده؟

شوهرش مرده است، در هر یا  ،شوهرش او را طالق داده ،شوهر نکرده یا شوهر کرده
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در صورتی که شوهر ندارد و پدر هم ندارد، چه شوهر کرده است و « نثیاُ»صورت زن 

 127مرده یا شوهر کرده و طالق داده یا شوهر نکرده، این در منطق قرآن بر حسب آیه 

 سوره نساء یتیم است. 

ید که رغبت دارید با این دختران ترسمی شما« اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»

گیرد. می پدر جلو را ،یتیم ازدواج کنید، جای این خوف هم هست، چون اگر پدر باشد

گیرد، مهر درست، نفقه درست، زندگی درست، ولکن می دهد، جلو رانمی پدر دختر

ها اینچون مدافع ندارد، پدر ندارد، بنابراین شما به نفع خود بدانید، رغبت دارید که با 

 این جبران دارد. ؟چه کار کنید ،یدترسمی «لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال»ازدواج کنید 

لزومی ندارد شما زن بگیرید. زن دارید بیشتر الزم نیست، زن  اصالًمرتبه است یک

 است.« تَرْغَبُونَ»آید. بحث سر نمی «تَرْغَبُونَ»زن گرفتن الزم نیست، ولی  اصالًندارید 

شما رغبت نکاح دارید. این رغبت « تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرَْغبُونَ وَ» :گویدمی نساء 127آیه 

نکاح باید در جایی پیاده شود که خوف تخلف از احکام الهی نباشد. در اینجا خوف 

 أاَلَّ  خِْفتُمْ إِنْ وَ». است تخلف از حکم خدا است که وجوب قسط نسبت به یتامی

لزومی ندارد از یتامی زن بگیرید. لزومی ندارد شما دختر یتیم را « ْلیَتامىا فِي تُْقسِطُوا

، لزومی دهیدب کمنفقه او را  هر او را کم بدهید یا مهر ندهید یاترسید ممی بگیرید که

 ندارد.

است. از نظر ایمانی بر شما « ثَبُخَ»در مقابل « طابَ»اینجا « لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا»

-1 بگیرید و چند برابر خالف شرع شود؛بد است که دختران یتیم را رکیک است، 

و کل یتامی « النِّساءِ یَتامَى»نسبت به  -2مهرشان از حد معمول کمتر و نفقه کمتر. 

دهید، نه خود می شما نه فوق العدل انجام یعنی فوق العدل است.قسط الزم است، 

بر خوف دارید که به گناه بیفتید، منتها دهید. پس در اینجا شما دو برامی عدل را انجام

، ولی صحبت عدم قسط فقط نبوده «تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ ِإنْ»خدا یک جهت آن را فرموده 

 را از کجا« تَعْدِلُوا أاَلَّ «. »تَعْدُِلوا أاَلَّ » :تراست. عدم قسط مرحله باال است، مرحله پایین

خداوند چیزی را واجب « لَهُنَّ كُتِبَ ما تُؤْتُونَهُنَّ ال الالَّتي»نساء:  127فهمیم؟ از آیه می

 «.تَْنكِحُوهُنَّ  أَنْ تَرْغَبُونَ وَ»، کمتر از عدل ددهینمی هاآنکرده، به 

« النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»در اینجا 

ترسید قسط می دیگر را بروید بگیرید، چرا این زن یتیم را که هایدیگر. زنهای زن

تا دوتا دوتا، سهچون طرفدار ندارد و پدر ندارد؟!  ،یدترسید حتی عدل نکنمی نکنید و یا

نیست، چون خطاب به کل « ةثنتین و ثالثة و اربع»اینجا هم  ارتا چهارتا.تا، چهسه
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ج دارند. ندارید یکی، دارید دوتا دوتا، مسلمین است، یعنی کل کسانی که رغبت ازدوا

شود. دوتا دوتا یعنی می خواهید تا چهارتا ختممی تا، بیشترتا سهخواهید سهمی بیشتر

خیال کردند که مثنی یعنی دو دوتا چهارتا، ها دوتا شما، دوتا شما، دوتا شما. بعضی

 و ها عاقلندقدر این. اینجمع کردند ،تاتا، رباع چهار چهارتا شانزدهتا نهثالث سه سه

تا، چهارتا چهارتا این است که شما ده نفر هستید و صد تا سهفهم دارند! دوتا دوتا، سه

 تا، نه اینکه شما دو دوتا چهارتا بردارید،تا سهگوید دوتا دوتا، سهمی ،اینجا استخیار 

تا، هر کدامتان ن سهنه، هر کدامتان دوتا، هر کدامتا جمع کنید. ،تاتا نهبعد با سه سه

 .«رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى» .چهارتا

 دیگر عدل الزم است. ،غیر یتیمه مگر عدل الزم نیست؟ بلههای نسبت به زن

 تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَإِنْ»در اینجا هم که رغبت خود را انجام دادید، « خِْفتُمْ فَإِنْ»گوید: می

ترسید در تعدد ازدواج عدل از دست می اگر -1عد داشت، چهار بُ« واتَعْدِلُ الَّ«. »فَواحِدَةً

بیاورید که چیزی در طرف بزنیدطرف و آنبرود، یا نسبت به خودتان، خودتان را به این

« تَعْدِلُوا الَّ»توانید. این نمی برای یک زن هم ،خود شما هم گرسنه هستیدبدهید و 

 -4 نسبت به اجتماع که عرض کردم، -3 نسبت به زنان، -2ست. نسبت به خود شما

رسد. اگر نسبت می «أَْیمانُكُمْ مَلَكَْت ما»به « واحدة»از  .«أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت ما أَوْ فَواحِدَةً»

توانید عدل نمی یا نسبت به خود و یا نسبت به آن زن ،توانید عدل کنیدنمی به یکی هم

 مَلَكَتْ  أَوْ ما»ه نفقه چه غیر نفقه، چ ،ترسید که عدل نکنید، در قسمشمی کنید،

که عدل آید، یعنی چه؟ آنچه نیرو دارید مصرف کنید می آنچه از دست شما« أَیْمانُكُمْ

 شود.بانجام 

د یتواننمی زن اصالًعد مثبت دارد یک بعد منفی. بعد منفی که در اینجا یک بُ

عد مثبت این بعد منفی. بُ د، ماست بخورید، خودتان را تقویت نکنید، زن نگیرید.یبگیر

اگر اماء هست اماء، ش شما درجه سوم و چهارم بگیرید. سوم و چهارم است کهاین 

یا اینکه یک زنی را صیغه کنید یک ساعت دو ساعت، یک  ،خیلی تکلیفش کمتر است

رود، بعد می جنسی از بینروز دو روز، پنج روز شش روز صیغه کنید، بعد آن شبق 

 اندازید نه دیگران را. می به زحمتدیگر نه خود را 

 شود؟می این صیغه را شامل -
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هست که  هاآنشرعًا مملوک ها یمان مسلمانأآیا نیست؟ « أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت»بله،  -

 مَلَكَتْ » 1.«مِْنهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا» ا نه؟ به دلیل آیه دیگر نساء بله،زن منقطع بگیرند ی

 خیر، آنچه دست شماست. کنند فقط ملک یمین اماء امی خیالها بعضی« أَیْمانُكُمْ

در حدود شرع، برای اینکه رغبت  آید در محور شرع ومی چه از دستتانرسد، آنمی

 شود سلبی، اگر سلبیمی اگر سلبی ا را به خطا نیندازد انجام بدهید.شم ،جنسی شما

 أاَلَّ أَدْنى ذلِكَ»ندارید بگیرید.  شود به کم اکتفا کنید. حتی یک زن عقدی حقنمی

تر است به اینکه بار به دوش شما نیفتد، باری که یا عسر است یا این نزدیک« تَعُولُوا

 عد نساء غیر یتیمات.شوید. این در بُمی مبتال به عدم عدلحرج است که 

 ]سؤال[ -

 «.أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت» -

 یعنی مالک شده است.« مَلَكَْت» -

تواند. شما می یعنی چه؟ یعنیشده یعنی چه؟ مالکیت « مَلَكَْت»نچه قدرت دارد. آ -

شما  مستأجر هستید یا نه؟ مالک که مال خود خانه نیست. انه هستیدخمالک اجاره

 یعنی ،هستید این یعنی چه؟ شما مالک 2«أَخي وَ نَْفسي إاِلَّ أَمْلِكُ ال»مالک این هستید... 

فتن انجام توانید منهای زن عقدی گرمی را کنید. شما آن کاری کهتوانید این کار می

ای را یک امهعد دارد، یکی اماء است که این دو بُ چیست؟ که ،«تَرْغَبُونَ»عد بدهید در بُ

 انسان یک زن منقطع صیغه کند. ،بتواند بخرد. اگر آن هم مشکل است مثالًانسان 

این یک بعد برای فهم آیه کافی است. دو بعد  عد کهیک بُاین «. تَعُولُوا أاَلَّ أَدْنى ذلِكَ»

 طابَ  ما فَاْنكِحُوا»عد دیگر هم دارد. دو بعد دیگر در حاشیه است. یکی از این دو بُ

آن که برای شما طیب دارد و دیگر  ،کنیدمی که سرپرستیهایی شما بین یتیم«. لَكُمْ

ازدواج  هبا این دختر یتیم شما ،خوف عدم قسط نیست، اگر خوف عدم قسط هم باشد

آید. انجام می عدل ،رود. وجوب قسط که از بین رفتمی کنید بعد وجوب قسط از بین

تر است از اینکه شما دختر یتیمه پدرنداری را دادن عدل مثل سایر زنان برای شما آسان

 م نفقه، بیشتر از دیگران هم مهر.ر بیشتر از دیگران ه، تازه دوبلهبگیرید

یا  بُعد دارد؛، منتها این زن یتیمه دو گیردمی را همها زن یتیمه از خود یتیم پس این

انی ندارد که صغار هستند، زن یتیمه فرزندانی دارد که صغار هستند یا ندارد. اگر فرزند
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 ترپس بار سبک ،آیدمی رود، عدلمی این زن یتیمه که ازدواج کردید از یتم بیرون

شود، یعنی هم نسبت به این زن می دوبلهدارد این کار شما  شود. اگر اوالد صغاریمی

این اوالد صغار یک مقداری باال و پایین  نسبت به رود کالً و هممی یتیمه از یتم بیرون

 أَْموالَُهمْ تَْأكُلُوا ال»مطلبی نیست، در صورتی که شما دقت داشته باشید در اینکه  ،بشود

 1.«كَبیرًا حُوبًا كانَ إِنَّهُ أَمْوالِكُمْ إِلى

 أاَلَّ  خِْفتُمْ إِنْ وَ» .ایپایه طورحاال به ،مطلب دیگر، در اینجا این را عرض کردم

قسط  که ترسیدمی واجب است، برای چه کسانی؟ برای ایتام. اگرقسط پس « تُْقسِطُوا

های مثل اینکه از همین زن ،نشود یا موضوع را موضوعی کنید که قسط واجب نباشد

توانید موضوع را برطرف کنید که نمی بگیرید که بدون قسط جلو برود، یا نه، اگریتیمه 

 ،توانید انجام دهیدنمی از قسط به عدل برسد، حتی عدل هم نسبت به دختران یتیمه

 زنان دیگر شما بین آن وقت از« تَْنكِحُوهُنَّ أَنْ تَرْغَبُونَ وَ لَهُنَّ كُتِبَ ما ُتؤْتُونَهُنَّ ال» چون

 توانید ازدواج کنید.می

بحث است تتمه  هبحث کنیم. آنچه را الزمراجع به تعدد ازدواج خواهیم نمی ما

 استسوره نساء ما بحث کردیم. یک بحث دیگری که بود این  127مطلب است. در آیه 

 فَإِنْ »تجویز فرموده است. یا از یتیمات یا از غیر یتیمات  زواج راکه خداوند تعدد 

داشته باشد؟ در  زواجتواند تعدد می ای انسانینه بارز آن است. در چه زمینهزم« خِْفتُمْ

انسان بترسد به حرام بیفتد. اگر انسان بترسد به حرام بیفتد  ،ای که اگر تعدد نباشدزمینه

 ،دوتا، نه ،ترسد به حرام بیفتدمی کافی نیست وهم یکی که معلوم است، اگر به یکی 

اینجا دوران امر بین اهم و مهم  ،اگر چنانچه خوف عدم عدل دارد اما ، چهارتا.تا، نهسه

کمتر  اوزن نگیرد یا زنی بگیرد که این عیلوله و بار سنگین  اصالًموجب است که یا 

سه یا چهار زن پس بنابراین اصل مسلم این است که تجویز شده که انسان دو یا  باشد.

 .عدلبگیرد با شرط 

ان بین این زنان عدالت کند یا امکان ندارد؟ اگر امکان : آیا امکان دارد انسسؤال

خدا انسان را به  ،یعنی چه؟ چیزی که ممکن نیست« رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ َمْثنى»ندارد پس 

 ،دهد؟ چیزی که امکان ندارد انسان انجام بدهد، اگر عدالت محال استمی محال هل

 تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ»: 129ن دارد چرا در این آیه ر امکا؟ اگ«رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى»پس چطور 

معلقه یعنی « كَاْلمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها اْلمَیْلِ كُلَّ تَمیلُوا فاَل حَرَْصتُمْ لَوْ وَ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ
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چون شوهر با او کاری ندارد، شوهر هم  ،شوهر است. شوهر نداردنه شوهر دارد و نه بی

و آسمان گیر کرده است. پس این بنده خدا بین زمین  .تواند شوهر کندمین دارد

 .سؤالاین «. َرحیمًا غَفُورًا كانَ اللَّهَ فَِإنَّ تَتَّقُوا وَ تُْصلِحُوا إِنْ وَ كَاْلمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها»

 لَنْ  وَ»جواب دادند که مراد از این  ،شده سؤالدر بعضی از روایات از ائمه )ع( 

در باطن میل و مراحل داخلی و خارجی است. یعنی  عدل در کل« تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا

یکسان. معلوم است محال  هم محبت انسان نسبت به این زنان یکسان باشد و در خارج

طور است. طور است. نسبت به دوستان هم همیناست. راجع به فرزندان هم همین

نیستند، آنچه متعلق به شما است یکسان فرزندان که نیستند،  یکساندوستان شما که 

 اصالًغلط است، این درست نیست،  اصالًمحبت کنید یکسان نیست، اگر شما یکسان 

نسبت به یک شخص  ،دهیدمی انجام امامحرام است. اگر احترامی را که شما نسبت به 

ین افضل و تسویه باین ظلم است.  ،دهیدباحترام را انجام مقدار دی هم همان عا

 فاضل یا فاضل به مفضول غلط است، چه در باطن باشد چه در ظاهر باشد.

خوان است، قرآن را شبر زیبا است، بیست سال دارد، نمازیک زنی است که بسیا

حفظ است، یک پیرزنی هم هشتاد سال دارد، کر است، کور است، علیل است، معلول 

 دهد، مدام هم بدمی ام هم فحشفهمد، مدنمی رو است، هیچ چیز هماست، آبله

 یحاال کار–جایز است که شما قلبًا نسبت به این دو  اصالًگوید، حاال امکان دارد یا می

 قلبًا نسبت به این دو زن برابر باشید؟ هیچ احمقی این کار را -جنسی نداریم مسائل به

شود می چطورکند. پس نمی این کار را ،آجر هم شعور داشته باشداگر  یعنی کند.نمی

یی که هاآنحتی  ،که عدل و تسویه در محبت نسبت به اشخاصی که درجات دارند

اگر نسبت  داریم. هم ترتر داریم، باالتریم، خوبتر دارخوب هستند، خوب داریم، خوب

قدر هر  1«أَْتقاكُمْ اللَّهِ عِْندَ أَْكرَمَُكمْ إِنَّ»غلط است برای اینکه  ،باشد برابرها محبت به این

 و از نظر برونی هم اگر ؛محبت درونی شته باشیم،باید بیشتر محبت دا ،تقوا باالتر باشد

خیز بلند شوی، برای دیگری که تقوای او باالتر است تماممی خیز بلندبرای آن آقا نیمه

اش برو. چون مراتب در خانه جلویدر برو، برای دیگری تا  جلویشو، برای آن دیگر تا 

از یک جهت محبت درونی که نتیجه آن محبت برونی و  ،کندمی فرقفضل و کمال 

 شود.بعملی است باید بیشتر 

 محبتی که اینجا است قهری است؟ -
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 کرد. عملشود می از نظر باطنی قهری است، از نظر ظاهری نه. از نظر ظاهری -

 کهدیدگاهی  کند نسبت بهمی توانیم بگوییم جهت پیدامی خود این محبت هم ما -

یکی  ،باشد مؤمنزنش یک اگر یک کسی خودش کافر باشد و  خود فرد دارد، مثالً

 او به زن کافر بیشتر باشد. ممکن است محبت ،نباشد

 تواند ازدواج کند.نمی مؤمنشخص کافر که با زن  -

 دیدگاه محبت هم.... پس این مثال عنوانبهیعنی  گویم،می فرض -

ببینید چطور  ،در دیدگاه من یک تقسیمی کردم دیدگاه باید شرعی باشد. حاال -

ر چه چیزی؟ در باب جریانات د« النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا َأنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ»است. اوالً 

بر خالف رغبت است.  وول ،شود. در باب معامالت ظاهری امکان داردمی ظاهری؟

که  حاال آن کار–خوابیدن و  امکان دارد از نظر جریانات ظاهری لباس و غذا و با هم

احترام کردن و خندیدن و بوسیدن و  -چهار ماه یک مرتبه الزم است .واجب نیست

امکان که دارد. من در کتاب حج نوشتم که در حال احرام  ها،بوییدن و این حرف

بدترکیب است که  قدرآنمعلوم است، اما اگر زن او  ،انسان زنش را ببوسد حرام است

ثواب دارد، مستحب است. از نظر ظاهری که  اصالً خواهد، اینجا می کفارهبوسیدن او 

 از نظر باطنی خیلی ناراحت است. ولوامکان دارد انسان تسویه قائل شود، 

میل مربوط به باطن است. این میل در « اْلمَیْلِ كُلَّ تَمیلُوا فاَل»پس میل در اینجا 

کند. اگر شما عالقه به فالن می ر پیدااصل مربوط است به باطن، منتها این باطن ظهو

 رای او احترام بیشتری قائل هستید، او را بیشتر تحویلشخص بیشتر دارید در ظاهر ب

که توجه  واقعًاای است. مرحله اول معنًا و لفظًا میل است گیرید. پس میل دو مرحلهمی

این میل بروز کند، مرحله دوم که  مراحل قبلی و بعدی آن. ، باقلبی باشدشود. می قلبی

 ،این میل که در قلب انسان است و در ظاهر است این میل در قلب انسان نماند. حال

درصد میل باطنی انسان نسبت صدگاه کنم. احتمال عرض می عنوانبهچهار نوع است. 

به قول شما دست خود  دارند برابر باشد، راحت است.ها قبه این زنانی که با هم فر

بشود  ،از هر شعوری، از هر فکری کنار بگذارد واقعًاگر انسان خود را انسان نیست، م

غیر قابل تخلف است  اصالًاین یک چیزی است  د.مفهنمی که چیزی جماد. جماد هم

که اتجاه قلب انسان بیشتر به کسی است که کمال زیادتر دارد و انسان به او عالقه 

به  استپس تسویه در میل قلبی  .محاالت است ءبیشتر و محبت بیشتر دارد. این جز

ها اختالف دارند، مخصوصًا اختالف کسانی که چه زنان باشند چه غیر زنان، این
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برابری  ، در اینجاشما اختالف را بدانید که دانستن شرط است مخصوصًا فاحش باشد،

 ست.نوع اکند. این یک نمی یف محال کهمحال است و خداوند تکل اصالً در میل قلبی

 چون ظاهر از باطن نشأت ،ظاهرش هم به طریق اولی ،که باطنش محال بود وقتی

پیدا کند. این  نمودگیرد. در قلب انسان باید میل داشته باشد تا در ظاهر این میل می

محال است.  که این معلوم است« تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ»بحثی نیست،  اصالًمحال است که 

شود این کار را کرد. اگر دل انسان می است. گاهی اوقات نخیر، محال نیست، حرام

شود نسبت به آن زنی که باالتر می تر است بیشتر باشد،پست مثالً نسبت به آن زنی که

کما اینکه کفار کفر را بر  ،ممکن است در انسان ایجاد شود ات. انحرافباشداست بدتر 

ظاهری  در میل تراضحومیل باطنی و  در انساندهند. امکان دارد که می ایمان ترجیح

ولو بدترکیب است، ولو دین  ،این زن چون پول دارد دهد.بآن زن را بیشتر ترجیح 

به نسبت میل انسان باطنًا که هیچ، ظاهرًا  ،خواند، چون پول داردنمی ندارد، ولو نماز

ولی حرام  ،ای امکان باطنی دارد، امکان ظاهری هم دارداو بیشتر شود. این تا اندازه

« لن»استحاله اصلی است و یک « لن»است، منتها یک « تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ». این هم است

خطاب به مؤمنین است « تَسْتَطیعُوا»چون گیرد یا نه؟ می« لن»استحاله شرعی. هر دو را 

شما مؤمنین محال است که بتوانید یکسان نسبت به این زنان گوناگون برخورد  دیگر.

ی محال است. یک محال است که باطنی، چه برخورد ظاهر چه برخورد ؛داشته باشید

 ، محال شرعی است. ، یک محالنشدنی است اصالً ،واقعی است محال

 محال عقلی است، محال دوم محال شرعی. یلیعنی محال اوّ -

حرج است. یعنی انسان باید به اجبار  محال نیست، اصالً سوم اینکه .بله -

دار خوان همه چیزشبساله زیبا نماز بیست طور که نسبت به این دخترهمان

سخت  واقعًا ،دهد، نسبت به آن چهل ساله چنین و چنان هممی اخالق انجامخوش

ولی این حرج است. حرج چطور است؟ عمل حرجی واجب است؟ خیر.  ،شودمی است.

باطن شما چندین برابر آن زن را  در ...ظاهر یعنی از نظر عمل حرجی مستحب است.

ها را این و غیره، یکسان، مکان یکسان، لباس نیکساولی در ظاهر غذا  ،داریددوست 

 کهباشد، قسمتی مستحب است. شما در واجب یکسان که قسمتی واجب است یکسان. 

ما دو آیه در قرآن  ،از نظر مستحبانجام بدهید، باید  ،شکی نداردخارجی از نظر 

 طَعامُ  فِدْیَةٌ یُطیقُونَهُ الَّذینَ َعلَى وَ» :مراجع به صو مثالً .داریمراجع به اطاقه شریف 
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در جای دیگری است. « فمن»است. « و من»اینجا  1«لَهُ َخیْرٌ فَهُوَ خَیْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ  مِسْكینٍ

 اْلبَیْتَ حَجَّ فَمَنْ اللَّهِ شَعائِرِ مِنْ اْلمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ»«: اْلمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ»راجع به « فمن»

و »است یکی « فمن»یکی  2«خَیْرًا تَطَوَّعَ مَنْ وَ  بِهِما یَطَّوَّفَ أَنْ  عَلَیْهِ جُناحَ فَال اعْتَمَرَ أَوِ

 شود.می عکس باشد، باالخره اشتباهه ممکن است بالبته  .«من

زحمت است دیگر.  حرجکسی که کار خیری را به زحمت انجام بدهد بهتر است. 

 آید، نه وجوبًا اثباتًا، نه سلبًا تحریمًا. پس این مرحله سومِنمی حکم حرجدر موضوع 

ولی اطاقه است و تمام  ،توانیدمی دهد که اگر شمامی ای است که انسان نشانعالقه

یکسان -ها یکسان حرف بزنید، یکسان نگاه کنید نیرو را باید مصرف کنید که با این

یکسان در  -هار ماه یکبار بیشتر الزم نیست، آن چخوابیدن نه، آن مطلب دیگری است

ولی واجب  ،برخورد کنید هاآنبا  الزم استسم قَ عنوانبهواجبات و مستحباتی که 

مضاجعه مکان، نیست. مرحله واجب چیست؟ مرحله واجب این است که غذا، لباس، 

فقط. مضاجعه نه اینکه یعنی عمل جنسی، مضاجعه. ممکن است با یک زن هر شب، با 

 .استیعنی مضاجعه الزم یک زن چهار ماه یک دفعه هم سخت باشد. 

 یکی از موارد عقد ظاهری همین است. -

شود، یعنی اگر نمی اصالًعمل که نیست، مضاجعه است، خود عمل که نیست.  -

باید کفاره داد.  اصالًرا ها شود کاری انجام داد. بعضینمی ،خوابدمی حاضر بشود هم

حرام است ها نگاه کردن به زن حرام است، ولی هر زنی نه. بعضی از زنگویند می مثالً

چون باید کفاره بدهی، نگاه  ،حرام استها شود، بعضیمی که انسان دچار شهوت

بعضی  تواند کار کند.نمی تواند فکر کند،نمی اندازد،می کردن به او انسان را به غصه

 اینطور است.ها وقت

شود. نمی درصدصد« النِّساءِ  بَیْنَ  تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ» .حاال در این چهار نوع

طنًا، قسم واجب، قسم غیر درصد بین نساء برابری قرار داد، ظاهرًا، باشود صدمی آیا

درصد که کالً محال است، منتها اینکه کالً محال شود. صدنمی درصد؟واجب صد

که قسم اول است عرض کردیم، بعضی ماند می بعضی در کلیت محال بودن ،است

است عین زنی باشد که  مؤمناما حرام است که رفتار شما با آن زنی که  ،محال نیست

حاال وجوب طالق مطلب دیگری است -رود می حجاب بیرونباشد، زنی که بیفاسقه 

                                                           

 .184. بقره، آیه 1

 .158. همان، آیه 2
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ولی همان  ،الزم است خواند و... امر و نهینمی ازو نم -به آن میزان نرسداگر که 

انجام دهید، اینکه حرام است. این هم  اوبه  ،دهیدمی انجام مؤمنرامی که به این احت

  عد استحاله است.در بُ« تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ»

مرحله سوم حرج است. واجب نیست که ما عمل حرجی را انجام بدهیم. مرحله 

نظر از  ،داشته باشیم نساءکه ما عدل نسبت به  ه واجب استچچهارم واجب است. آن

این غیرممکن است. درست  ،شود. محبت باطنی برابر باشدنمی محبت باطنی است؟ نه،

حاال یا با  ،است از نظر قسم واجب که نفقه و غذا و لباس و مکان و خود مضاجعه

 عمل یا بدون عمل که عمل الزم نیست، این واجب است، اما این واجب از کجا نشأت

دهد از می یکسان انجام طورسان در ظاهر با زنان به. این کاری که انباطنگیرد؟ از می

ر نفقه، برابر باطن باید نشأت بگیرد. آیا در باطن هم این زنان برابرند که در ظاهر براب

عد اول نیست که محال ذاتی است، نه. پس آنچه واجب است که بُلباس، برابر مکان؟ 

ان به حرج است، بعد بعد دوم نیست که محال شرعی است، بعد سوم نیست که رجح

چهارم است که امکان دارد و حرج نیست و واجب است، این عبارت است از معامله 

 شود.بباید انجام  حتمًا ،ظاهری با زنان متعدد. این معامله ظاهری واجب با زنان متعدد

 هملو « حَرَْصتُمْ لَوْ وَ»گیرد. می را صددرصد« تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ  وَ»پس 

ممکن نیست که  اصالًن نیست، برای اینکه هر چه انسان جدیت کند گوید، إمی

 ،مختلف که دارای مراتب مختلف هستندهای بین نساء یا بین هر کس، رفیق صددرصد

همه دل را به این زن « اْلمَْیلِ كُلَّ تَمیلُوا فاَل» برابری ایجاد کند. اما چه کار باید کرد؟

در دل شما نباشد،  اصالًدل شما نباشد. وقتی که این زن دوم  اصالًندهید که این زن 

زن دیگر که  برای آناین زن شما نخواهد بود. پس یک مقداری از توجه دل را از  اصالً

دهید که آن مقدار توجه دل نقش در انجام واجبات بعالقه کمتر دارید قرار  اوبه 

 . کنیممی ضعر د کهزوجیت را داشته باشد که اینجا تفصیلی دار

این زن  ،میل در کار باشدال اگر کل« كَاْلمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها اْلمَیْلِ كُلَّ تَمیلُوا فاَل»

زن یا یعنی آدمی را آویزان کنند، « اْلمُعَلَّقَةِ»؟ چون «كَاْلمُعَلَّقَةِ»است. چرا « كَاْلمُعَلَّقَةِ»

نی مثل یک ز« كَاْلمُعَلَّقَةِ»کن نه روی زمین است نه روی هوا، این معلق است، ولمرد، 

شوهر برای او  لیو ،است که بین آسمان و زمین است. نه به زمین است، شوهر دارد

برود شوهر کند. او را اینطور  و دهد، نه به آسمان است که آزاد باشدنمی شوهری انجام

عدل سم واجب است : ما واجب است که بین النساء در آنچه مربوط به قَسؤالنکنید. 

بحث شود که در  خودآیات دیگر است که باید در جای قرار دهیم. البته این مربوط به 
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سان به یک زنی بگوید شود انمی اما آیا آید، اینجا هم به مناسبت.می تفسیر الفرقان

 یا نه، من یا از شما جدا ،د، شما شب خود را به من بفروشیدشما چند نفر هستی

کمتر کنید؟ این امکان دارد یا نه؟ بله، این حق زن است.  شوم یا شما سهم خود رامی

آیا طالق یافتن این زن بدتر است یا طالق نیابد، واجباتی از زوجیت از نظر قسم و 

یا کمتر باشد؟ این حق او است.  نباشد مثالًخوابگی ولکن هم ،باشدها نفقه و این حرف

؟ نظر کردصرف از کل حقوق شودمی نظر کرد، اماشود صرفمی از بعضی از حقوق

 دیگر. شودمی «كَاْلمُعَلَّقَةِ»

نظر کند، بگوید من حاضرم اگر زن از کل حقوق زوجیت و کل واجبات قسم صرف

است و زن « كَاْلمُعَلَّقَةِ»این ، هیچ کأنه شوهر ندارم اصالً هیچ هیچ،هیچ  ،زن تو باشم

گیرد و می ور زن بگیرد. مرد زنحق ندارد اینطور شوهر کند و مرد هم حق ندارد اینط

این ازدواج نیست. و زن هم حق  ،از عناوین و شئون زوجیت در کار نباشد یهیچ چیز

من است یک از شئون ازدواج در کار نباشد، بگوید چون حق ندارد شوهر کند که هیچ 

خیر، اینطور نیست که حق زن است که تمام شئون زوجیت را ببخشد. بخشیدم. 

 نباشد.« كَاْلمُعَلَّقَةِ»ئون زوجیت باید باقی باشد که مقداری از ش

این  1«یَتَفَرَّقا إِنْ وَ» :بعد بالفاصله« رَحیمًا غَفُورًا كانَ اللَّهَ َفإِنَّ تَتَّقُوا وَ تُْصلِحُوا إِنْ وَ»

 طورتواند زن را نگه دارد که بهمی این یعنی چه؟ در صورتی انسان است، «یَتَفَرَّقا»جای 

محبت نسبت به این  -1؛ است فاسد باشد که دوبله طورو شرعی باشد، اما اگر به صالح

 وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ »این زن  -2 زن ندارد،

 شد، مرحله اوالی آنه دوبله ضیاگر ق 2«سَبیالً عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فاَل أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ اْضِربُوهُنَّ

تواند نمی که جواز طالق است یا اینکه وجوب طالق است، چرا؟ برای اینکه باالخره

دهد، تقصیر هم از مرد است. این طالق بواجبات زوجیت را نسبت به این زن انجام 

 إاِلَّ »زن است  فقهی آن. و اما اگر طرفِ معمولاصطالح  به تعبیر شود،می طالق رجعی

اگر قضیه محبت و جسم  3«اللَّهِ حُدُودَ یُقیما أاَلَّ خِْفتُمْ فَِإنْ اللَّهِ  حُدُودَ یُقیما أاَلَّ یَخافا نْأَ

 زندگی با هم ندارند و به هم گره نیست، این دو امکانها و جنس و این حرف

ترسند که می باشند، مؤمنگرچه هر دو هم فرض کنید  ،خورند و اگر ادامه پیدا کندنمی
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شود. در اینجا هم جای طالق است، منتها در ببعضی از حقوق الهی در اینجا پایمال 

 مرحله دوم که خوف از نشوز است، اینجا چهار مرحله است.

 وَ  فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ» .در اول سوره مبارکه نساء مالحظه فرمایید

 الالَّتي وَ «. »سَبیالً  عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فاَل أَطَعْنَكُمْ  فَإِنْ رِبُوهُنَّاْض وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ

 من عرض کنم. آقایان کهعد در دو بُاست در اینجا یک اشتباه عظیمی شده « تَخافُونَ

ترسید ناشزه شوند، می یعنی زنانی که« نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ»خیال کردند  نوعًا

 که ترسد که این زن تخلفی از شئون زوجیت بکند. اینمی خیال کردند.اینطور 

، «اْضِربُوهُنَّ وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ»از حاال  ،ناشزه بشود بعدًاترسید می

ک موقعی ترسد این زن یمی کاری باشد، چون هر مردیباید کتکها پس در همه خانه

کرده است.  شدرسناگوید. دیگری نمی کتک بزند. آیه که این را دائمًاتخلف کند، پس 

من هامبورگ بود، خدا رحمت کند مرحوم آقای محققی که نماینده آقای بروجردی در 

جمع بودند و  هااین ای بود زنان و غیرجلسه ،ن برای معالجهبُ بهرفتم وقتی که 

که پیرتر  هاآن؟ بعد یکی از «بُوهُنَّاْضرِ  وَ»کردند، از جمله همین بود که چرا می سؤاالت

یعنی « اْضرِبُوهُنَّ وَ»اینطور معنا کردند که  گفت ایشان در زمان آقای محققی بود،بود و 

]...[ با  «اْضرِبُوهُنَّ وَ» !1«اْلأَْرضِ فِي ضَرَبْتُمْ إِذا وَ»را سفر دهید، چطور؟ برای اینکه  هاآن

حاال نماینده شده  بوده،ینکه آقایی که در حوزه چرا؟ برای ا شود،اینجا شدرسنا می

بد معنی کرده است. رفته خراب کرده، لغت را لذا این با قرآن کاری نداشته،  ،رفته آنجا

ها را سفر بدهید. اگر زنی را این نیست که کتک بزنید، بلکه این« اْضرِبُوهُنَّ وَ»معنی 

توانی کنترل نمی در خانه شود.می رسفر بدتدر ترسد که نشوز داشته باشد که می انسان

 .مثالًدر صحن بگردد یا جای دیگر  مثالً برود در قمتوانی؟! سفر کنید، می کنی، در سفر

 باید عرض کنیم. بعدًابحثی دارد که این 

 تُحِبُّهُ لِمَا فِّْقنَاوَ وَ  مِیاْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَُّهمَّ»

  .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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