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 تفسیر آیاتی از سوره نساء؛ حقوق زنان در اسالم
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 رفع این دو تهمت که به قرآن شریف داخالً و خارجًا زده شده است کهبه دنباله 

 إِنْ  وَ »دو روز مفصل بحث کردیم، یکی ارتباط صدر و ذیل آیه سوم سوره نساء 

آخر، که با آیات  الی 1«النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ

حیانًا جایز است و یا ا 2«رُباعَ  وَ ثُالثَ وَ مَْثنى»دیگر دفع تهمت کردیم. و دیگر اگر 

 سوره مبارکه نساء که 129واجب است برای فرار از یک خطر و گناهی، پس آیه 

« اْلمَیْلِ كُلَّ تَمیلُوا فَال حَرَْصتُمْ لَوْ وَ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ  تَسْتَطیعُوا لَنْ وَ» فرماید:می

 چیست؟ این را هم جواب دادیم.

ای داریم و ثانیًا یک بحث جزئی ی اشارهبه دنباله این دو بحث اوالً یک بحث کل

 ای که دشمنان اسالم انتقاد. بحث اول کلی اشارهراجع به نساء خصوصی داریم

یابند این است که نمی یدرست کنند و جوابمی سؤالو دوستان اسالم هم  کنندمی
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عد تر از مردان هستند اجحاف کرده است؟ در بُکه ضعیفها چرا اسالم نسبت به زن

ندگی زناشویی مردان بر زنان مسلط باشند و حقوق مردان بر زنان بسیار بسیار زیاد ز

–حضرت  مثالً نقل شده  اهلل )ص(رسولباشد که حتی در بعضی از روایاتی که از 

ک صدم مرد هم زن بر مرد حق ی« ال و ال واحد بالمائة» :فرموده باشد -اهلل معاذ

ن شرعًا حق داشته باشد، با آن مقدمه منکری بر ز برابرندارد، ولی مرد بیش از صد 

  که در آن حدیث است.

به واجبات و محرمات هم ها بعضی ،یا در باب اطاعت زنان نسبت به مردان

فرمایند نمی این مطلب را هیچ، این فقاهت نیست، سفاهت است و فقها اند کهکشانده

زن در مباحات، در  :گویندمی ،که تقریبًا کل فقهای احکامی هستندها و بعضی

ها باید تابع مرد باشد، حتی نماز شب مستحبات، در مکروهات، در نفی و اثبات این

 غیره، و روزه گرفتن اوخواندن او، نذر کردن او، عهد کردن او، قسم به جا خوردن او، 

همه باید تحت نظر مرد باشد. آیا این اجحاف نیست؟ این دو که با هم شریک در 

قدر حق داشته باشد که حتی بتواند جلوی فعل چرا یک شریک این ،زندگی هستند

مباحات را بتواند مستحبات را بگیرد، حتی جلوی ترک مکروهات را بگیرد، حتی 

، اگر زن این مستحب را انجام داد، مستحب منع کند که اگر جلوی مستحبی را گرفت

ترک واجب کرده  ،دو اگر به مکروهی امر کرد انجام بدهد و انجام ندابشود حرام 

ن حرام ، او ایاست، اگر از انجام یک مباحی نهی کرد و این زن این مباح را انجام داد

 ؟دولو ضرری به حالت زوجیت و وضع زناشویی هرگز نداشته باش ،را انجام داده

جا افتاده باهلل  متأسفانه و عوذًابا این افکاری که نسبت به زنان در برابر شوهران 

فقط، بلکه ها نه از نظر وعظ و خطابه فقط و از نظر نوشتهها، مسلمان است در میان

اند از اعیان ماترک، فقط را محروم کردهها یا در باب میراث که زن ،از نظر فتواها نیز

قیمت خانه مسکونی، اما خانه مگر از  ،منقوالت، اما غیر منقوالت کالً زنان محرومند

 هاآنعینًا و قیمتًا از  هاآنکه مسکونی نیست، دیگر های مسکونی یا ساختمانغیر

شود متعدد باشند و شوهر یکی است، این مرد می کهها و چرا زن محروم هستند.

اشد، این شود چهارتا بمی برد، اما زن کهمی احیانًا نصف و احیانًا ربع از ماترک زن

در اینجا است که  لسؤاکه آن مطلبی است، ولکن اشکال و  ثمناحیانًا ربع و احیانًا 

فقط از  ،را که اگر شوهر فرزند دارد ثمنچرا ربع را که اگر شوهر فرزند ندارد یا 

در زمان نزول وحی آیا امالک منقوله بیشتر بوده است  آنکهو حال  ؟بردمی منقوالت

بیشتر بوده است ها و ساختمانها و زمینها و زراعتها یا امالک غیر منقوله؟ آیا باغ
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ساحقه با اموال غیر هم و دینارها و اموال منقوله؟ اکثریت مطلقه و یا اکثریت یا در

و از اموال  ،مگر از قیمت خانه مسکونی د،دارارث ن هاآنمنقوله بوده که زن از 

 یک چهارم یا هشتم مطلب دیگری است.منقوله هم آن 

لمان با مردها مستشکل مستشرق یا مستشکل مسها پس در کل ابواب برخورد زن

 عنوانبهکند، منتها مستشکل مستشرق مسیحی یا غیر مسیحی می را سؤالروشن این 

چون  شنوند،نمی اسالم ما حججو اشکال وارد است و جوابی هم از  سؤالاینکه این 

را  سؤالو مسلمان هم اگر به خود آزادی بدهد و این  .اهلل نیست کار ما که با کتاب

که هایی کند و احیانًا با کمال تأسف برای این ظلمنمی باز جوابی دریافت ،بکند

شود. می استدالل به آیاتی از قرآن مقدس ،نسبت به زنان در برابر مردان شده است

کنند، چنانکه فقه ما، اصول ما، فلسفه نمی به قرآن مراجعه نکنند چنانکه اصالًاگر 

چیز ما از قرآن در  ما، منطق ما، عقاید ما، معارف ما، اخالق ما، علوم ما، همه

 ا اگر مراجعهمراجعه نکنند یک ظلمت و ظلم است و ام ما فاصله دارد، اگرهای حوزه

 لَمْ  مَنْ  وَ  یَراها یَكَدْ لَمْ یَدَهُ أَْخرَجَ إِذا بَعْضٍ فَوْقَ  بَعْضُها ظُلُماتٌ» کنند و اینطور،می

 1.«رٍنُو مِنْ  لَهُ فَما نُورًا لَهُ اللَّهُ یَجْعَلِ

 نا تأویلرا مطابق فکر أ آیه ؛آن استداللآیه مجمل است. به قر ؛رآن استداللبه ق

گوید و آنچه را در میان ما نقش بسته است از می آنچه را شهرت یا اجماع ،کنیممی

ترین اشیاء در کل مظلوم ها.نظر فکر عقیدتی یا فکر فتوایی احکامی و یا از این قبیل

تر مظلوم اهللرسولاست. از بوده تا حاال قرآن  و عرض جغرافی اسالمیتاریخ طول 

تر الشیعه مظلوموسائلگوییم از نمی تر است.انبیاء کالً مظلومهای است، از کتاب

سند هرچه دهیم، می گیریم فتوامی ، چند روایتالشیعه مظلوم نیستاست، وسائل

ها ترین کتابخوردهو لگدها ترین کتابمظلوم دهیم.تر باشد، ما بهتر فتوا میدرست

( که اینجای این را عزنند. بر حسب فرموده امیرالمؤمنین )می که اصحاب آن هم لگد

 یَوْمَئِذٍ  فَاْلكِتَابُ»که  کنند،نمی برخالف میل است که قبول چون آنچه اگر قبول کنند،

چرا  2«مُؤْوٍ  یُؤْوِیهِمَا لَا وَاحِدٍ طَرِیقٍ فِي مُْصطَحِبَانِ صَاحِبَانِ وَ مَْنفِیَّانِ طَرِیدَانِ أَهْلُهُ وَ

کنند و می حمله طالوا ،کنیممی ای اجارهما هر حسینیه و مسجد و مدرسه یا هر خانه

 اهلل )ص( است.کسی جلوگیر نیست؟ گناه ما گناه بزرگ رسول
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عد کل زنان در برابر کل باالخره نسبت به مظلومیت زنان در برابر مردان، چه در بُ

در برابر شوهران یا خواهران در برابر برادران یا مادران در برابر ها ه زنمردان یا چ

که نسبت به هایی و خالف عدالتها ظلم ،فرزندان، در کل ابعاد خصوصی و عمومی

شود، مراجعه درست  کتاب اهللو اگر به دهند می نسبتاهلل ب زنان شده است، به کتا

کنید، سندش چطور می دقیق مراجعه قدرکه شما به حدیث سفینه این طورهمان

این حدیث چندتا احتمال دارد،  اش چندتا زاییده، چندتا سقط کرده!عمه است،

اما راجع به  ،کنیدمی قدر وقت مصرفاین !داللت هم نداردشود می آخرش معلوم

 1«اْلمُؤْمِنینَ عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ»قرآن شریف در یک مطلبی در ای که صریح است آیه

چه ، «حُرِّمَ»که اگر در عروة الوثقی بنویسد: مکروه است،  ،گوییم محرومیت استیم

زند می حرفکه شود. هر کس می کتاب اهللو اهلل  کنید؟ اینطور ظلم به کالممی معنا

 گوید مراد است، ولی قرآن رامی گوییم همین مطلبی کهمی ما ،ولو دیوانه است

 . بداللتانیملت ندارد، باید خیر، این مضمون را دالگوییم می

، این آیه از آیاتی است که 34آیه  ،ما آیات مبارکات سوره نساء را که عرض کردیم

ی که سؤاالتکنیم. می محوری مورد بحث در الفرقان قرار گرفته و حاال بحث عنوانبه

مرقوم  هنی جزویعنی چه؟ آقایا« النِّساءِ  عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»: وجود دارددر این آیه 

یک «. النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»ولکن چه عرض کنم!  ،فرمودند و کتاب چاپ کردند

مردان  ،انداند و نوشتهنکرده گفتهنفهمیده فهمیدند و دقت هاآن، طبق آنچه سؤال

و  دارندگان بر زنان هستند. کسی که زیربنا است و پایه استو نگهها بسیار بسیار پایه

فرماندهی دست او است و قدرت دست او است، بنابراین او فضلیت دارد بر کسانی 

 شود.می اینطور گفتهالشعاع هستند. مثالً که تحت

 بما» نفرمود ؟است« بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ»چرا «. بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما»

یکی از « بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ»این  «.بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ»نخیر،  «فضلهم اهلل علیهم

تواند جوابگوی آن معنای غلط می نکات بسیار رقیق و دقیق و عمیقی است که

فرمایید، ما امروز مقداری می را در الفرقان مراجعهباشد که تفصیل آن « قَوَّامُونَ»

 ن به زنان خود اموالی را انفاقچون مردا« أَمْوالِهِمْ مِنْ أَْنفَقُوا بِما وَ» کنیم.می بحث

 ام هستند. کنند از باب مهریه و از باب نفقه، از این جهت قوّمی
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حاال کدام بر دیگری قوام هستید؟  ،عجیب! اگر شما رفتید پولی دادید نان خریدید

دهد مجانی می شما پول دادید به اندازه پول نان خریدید. اگر مرد به زن خود مهریه

تر است یا کسی فته است. آیا اگر شما مالی را بگیرید پول بدهید مهمکه نیست، زن گر

برداری از هر جهتی قرار بگیرد؟ مگر در اختیار شما در خانه شما باشد و مورد بهره

آید که می سؤالدهید؟ اینجا هم این می دهید یا نفقهمی شما مجانی به زن مهریه

« النِّساءِ  عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»بنابراین این جریان که « مْأَمْوالِهِ مِنْ أَْنفَقُوا بِما وَ»حاال 

ی که وجود دارد و سؤاالت ،شود. من امروز تا آنجایی که فرصت استمی تقویت

جواب نفرمودند یا مطلب را قبول کردند یا بر خالف حق استدالل به آیه یا آقایان 

 کنم. می را مطرح سؤاالتکردند، من 

یک دسته صالحات هستند، یک دسته طالحات  :اندسه دستهها زن« حاتُفَالصَّالِ» 

عد که شایستگی دارند، شایستگی در بُهایی هستند، یک دسته بین ذلک. صالحات زن

عد انوثیت فردی و شایستگی در بعد انوثیت زناشویی و اجتماعی و شایستگی در بُ 

نظر فردی و چه از نظر مادر بودن و سایر جهاتی که مربوط به زن است، چه از 

 .شایستگی داردبر مبنای حکم خدا اجتماعی با فرزندان و شوهران و چه این 

این معلوم است. دسته دوم: « اللَّهُ حَفِظَ بِما لِْلغَیْبِ حافِظاتٌ  قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ»

دسته دوم یعنی دسته سوم، چون دوم را ذکر نفرموده است. دسته دوم کسانی هستند 

نه چندان صالحات هستند و نه چندان قانتات هستند، احیانًا تخلفاتی در زندگی که 

اما ترساننده نیست، تخلفی نیست که مرد را در  ،فردی یا در زندگی زناشویی دارند

ها وسط هستند. سوم که در مقابل اول قرار گرفته، زندگی زناشویی بترساند. این

مورد ها رسد و وسطیمی د که به حد طالقبسیار بها بسیار خوب و سومیها لیاوّ

 سلبًا و ایجابًا وجود ندارد. هاآنچون حکمی بتّی نسبت به  ؛ذکر قرار نگرفته

 تَخافُونَ  الالَّتي وَ » صفت،سه « اللَّهُ  حَفِظَ بِما لِْلغَیْبِ حافِظاتٌ  قانِتاتٌ  فَالصَّالِحاتُ »

 تَخافُونَ  الالَّتي وَ»ین چه تفسیر فرمودند. آقایان مفسرکه فرمایید بدر اینجا «. نُشُوزَهُنَّ 

اگر بترسید  :گویندمی کردند که مورد اشکاالت زیاد است، را اینطور تفسیر« نُشُوزَهُنَّ 

نشوز کند، بترسید که تخلف کند از واجبات زوجیت، نه اینکه این کارها را  زنی که

، از حاال زوجیت است که این بر خالف تکلیفکرده، بترسید که فردا یک کاری کند 

 فِي اهْجُرُوهُنَّ  وَ»، از حاال «فَعِظُوهُنَّ »است دیگر. از حاال « فَعِظُوهُنَّ»شما بزنید. 

این بر خالف تمام قوانین  این چه شد؟«. اْضرِبُوهُنَّ وَ »، از حاال بزنید «اْلمَضاجِعِ

ن داریم، یک نه اینکه یقی دانیم،می . اگر کسی راحیوانی و انسانی و اسالمی است
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دانیم می، اگر مکند باز حق نهی از منکر نداریمی فردا این کار را مرتبه یقین داریم

 کنیم. بله، موعظهمنکری انجام نداده که نهی از منکر  ،کندمی فردا چنین کاری کسی

ترسیم، به این معنایی می کههایی اما زننکن.  مثالً یا خانم این کار را  کنیم که آقامی

 اینطور است. کند، نوعًا همنمی به لغت هم توجه مثل اینکهکنند، می هااینکه 

 

 ]سؤال[ -

 بعدًاکه ترسید می گویند شمامی کنند،می اینطور معنا اینها« نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ» -

نشوز ترفع است؛ «. ترفّعت»یعنی « نشزت االرض»ع است. نشوز کنند، چون نشوز ترفّ

ز وظیفه فردی از وظیفه زندگی، زناشویی، یا سرپیچی کردن ایعنی سرپیچی کردن 

عد ترک واجبات، گونه سرپیچی نسبت به حکم خدا کردن چه در بُایمان. هر عنوانبه

 ظُلُماتٌ »چه در بعد فعل محرمات، این سرپیچی است، منتها سرپیچی باالتر که 

ی که زندگی را به یعنی سرپیچی در زندگی خانوادگ ؛است« بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها

 وَ » :گویندمی گویند.می ها اینطورکشاند. اینمی اختالل یا نابسامانی زیاد یا کم

« نُشُوزَهُنَّ»حاال  ترسید ناشزه گردند.می که شماهایی آن زن« نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي

 وَ »د: گوینمی ها اینطورمضارع نیست، ماضی هم که نیست، حال هم نیست. اینکه 

چون نشوز...  ترسید ناشزه گردند، هر نشوزی،می کههایی زن« نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي

ترسم چون این می دهم،می احتمال از حاال .فردا نمازش را تأخیر کرد و شب خواند

 اهْجُرُوهُنَّ  وَ فَعِظُوهُنَّ »زن مهمان دارد و کار دارد نماز عصرش تأخیر شود، از حاال 

زنند. حاال می هااین یک حرفی است که این کاری.کتک« اْضرِبُوهُنَّ  وَ اْلمَضاجِعِ فِي

و این تأویل درستی نیست، مطلبی  واقعًاتأویل و توجیهی که تقبیح است  گونههر 

 نیست.

که جواب این اشکال را چه کسی باید بدهد؟ ما باید بدهیم؟ ما از این اشکالی 

آیه را بزک کنیم؟ معنای توجیه این است، توجیه  بیاییمباید جیب خود باید بگذاریم؟ 

خواهید بگیرید زیبا نیست، می کنیم. یک زنیمی ما توجیه ،یعنی مطلبی وجیه نیست

تر از خدا یعنی وجیه ؟آیه مبارکه وجیه نیست دهند.می شما را فریب ،کنندمی بزکش

 یباتر و بجاتر از خدا کسیتر و زتر و روشنتر و بلیغکند؟ فصیحمی کسی صحبت

پیغمبر  ، اگر هم عصمت داشته باشم...تواند صحبت کند که بنده که عصمت ندارممی

بیانی فوق خدا است؟ مگر قدرت روشنپیغمبر  عصمتمگر همین توجیه را بکند، هم 

توجیه غلط است.  اصالًاو در فصاحت و بالغت فوق خدا است که بیاید توجیه کند؟ 
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گویند غلط است. غیر وجیه را باید می گویند و توجیه کهمی معنایی کهتأویل به آن 

گوییم اینطور می آییممی نادرست بود ما ،توجیه کرد. اگر یک آدمی یک حرفی زد

اما اگر یک  .گویند توجیهمی . به اینمثالًباشد خوب است، شاید مراد این باشد 

نظر فصاحت و بالغت باالترین  بیانی و ازکالمی است که در باالترین قله روشن

است، از نظر معنا، از نظر التیام، از نظر مطابقت با فطرت، با عقل، با عدالت، با فرد، 

  تواند، این توجیه یعنی چه؟نمی در باالترین مرحله است که غیر خداوند ،با اجتماع

 توجیه کنند. یکی از توجیهات را دیروز عرض کردم.خواهند ها میحاال بعضی

 یک آقایی که نماینده آقای بروجردی در هامبورگ بودند، در جلسه زنان که صحبت

دیگر چیست که زنان را « اْضرِبُوهُنَّ  وَ»کردند که  سؤالبعضی از زنان  ،کردندمی

یک شانه  بعدًاآبگوشت را شور کند بزنید. بترسید که  بعدًابزنید؟ همین که بترسید 

ر کدام قانون است کسی را که گناهی نکرده بزنید؟ اگر باال بیندازد از حاال بزنید. د

گناهی هم بکند مگر هر گناهی زدن دارد؟ مگر هر نشوز و هر گناهی کتک دارد؟ مگر 

االغ هستند؟ آن کتک برای آخرین مرحله است که اگر یک انسانی به اندازه ها زن

 ست که شالقآن وقت ا ،زیر بار نرفت اصالًحیوان شد و گاز گرفت و لگد زد و 

شما  اصالًاما  ن خصوصیات چه محصن و چه غیر محصن.خورد، مثل زنای با آمی

دهد که آن خر می حتمالدر هیچ قانونی از قوانین حیوانی هم ندارید که این خر ا

 میانرا بخورد، از حاال گازش بگیرد. در میان حیوانات نیست، در  بیاید کاه این

خواهید به اسالم نسبت بدهید می ن نیست. شماوحشی در جنگل آمازوهای انسان

ترسید که این تخلفی کند، می به معنای غلطی که شما کردید،« تَخافُونَ  الالَّتي وَ»که 

، «نَشَزَ»هر نشوزی، چون هر نشوزی تخلف است دیگر. زمین یک مقدار باال بیاید 

، گناه «نَشَزَ»ناه بزرگ کند ، گ«نَشَزَ»، انسان گناه کوچک کند «نَشَزَ» بیشتر باال بیاید

فردی کند نشوز است، گناه اجتماعی کند نشوز است، مشرک بشود نشوز است، یک 

 این هم نشوز است. ،دروغ کوچک بگوید

 

 ]سؤال[ -

 چه زمانی ناشزه شود؟ آقایان ترسیممی ولی ترسد،می .؟ برساند«تَخافُونَ» -

 وَ »ینطور جواب داده، گفته: شود. آن وقت ایشان ابناشزه  بعدًاگویند که می

کنم که اگر یک وقتی می دو معنا دارد. دیروز عرض کردم باز هم تکرار« اْضرِبُوهُنَّ

ال هم از خودمان نبافیم. ضرب دو معنا دارد کما اینکه مث هبیهود ما یک جایی رفتیم
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 إِذا وَ»هم « اْضرِبُوهُنَّ وَ»داریم. ضرب یعنی زدن ایجابی است، اضراب یعنی نزدن. 

ها را مسافرت اینیعنی « اْضرِبُوهُنَّ  وَ»یعنی مسافرت کردید.  1«اْلأَرْضِ  فِي ضَرَبْتُمْ

 دهید.

تر پاالنش کج، مسافرت برود که عاقل! در خانه که هست، پاالنش کج است سفیه!

 اگر«. اضربوهن فی االرض»، یا «فاضربوا فی االرض»، نه «اْضرِبُوهُنَّ  وَ » شود!می

اوالً لغتًا « فاضربوهن فی االرض»باز غلط بود، ولی « اضربوهن فی االرض»گفت می

ن در بُ این را در کار نیست. به من «فی»غلط است، ثانیًا اینجا متعدی بنفس است، 

 مطلب آن است که قرآن باالخره مطلب این نیست، ،رحمت کند خدا او راگفتند. 

 گوید.می

این باشد که « نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي وَ»ی این هم یکی از ایرادات که اگر معنا

از حاال موعظه کنید. موعظه چه؟ موعظه  ،ترفّعی کنند بعدًاها ترسید که اینمی اگر

« اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ  وَ »شود یا نه! می دانیممی این کار نشود؟ چه بعدًاکنید که 

 اهانتشت خود را به او کنید. این خیلی اما پ ،با زن بخوابید«. عن المضاجع»نه 

عروس هم هست، چنین هم هست، چنان است. آدم با زن مخصوصًا زن جوان، تازه

ترسد فردا برود می ترسد که فردا آبگوشت را شور کند ومی هم هست، این چون

گویند اگر شوهر می باشد،شوهر  امرگویند باید به می مسجد مسئله گوش کند، چون

هم هست، ضرر  ههم هست، سلیم ههم هست، نجیب هداد که این خانم که عفیفاجازه ن

زناشویی ندارد، این برود در یک مسجدی، در یک جایی ختم  وضع زندگیهم به 

فردا شب  که ترسدمی ل گوش بدهد، این نشوز است دیگر. این آقاائانعام یا اینکه مس

ترسد این نشوز کند، از می ،نددهمی گوشمسئله ها جا جلسه است و زنکه در فالن

بیدار  وقتی کند. نه تنها، بلکهمی خوابد به زن پشتمی شب هم که ،«فَعِظُوهُنَّ »حاال 

 زند.می هم شد او را کتک

اگر را چه کسی باید جواب بدهد؟  سؤالاست دیگر. این  سؤالاین چه شد؟ این 

دانیم یا نمی ویید ما خیلی چیزها رابدهید، بلد نیستید بگ ،بلد هستید جواب بدهید

دهد. خود آیات مقدسات می و از قضا خود آیه جواب کتاب اهللمراجعه کنید به 

قرآن جوابگو است. جوابگوی چیست؟ جوابگوی آن چیزی است که ما نفهمیدیم، 

 إِنْ فَ اْضرِبُوهُنَّ وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ  وَ» نخواستیم بفهمیم و توجه نکردیم.

                                                           

 .101 نساء، آیه .1
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 اهْجُرُوهُنَّ  وَ  فَعِظُوهُنَّ »ها در آن حالی که در چه؟ مگر این« أَطَعْنَكُمْ  فَإِنْ «. »أَطَعْنَكُمْ 

 الالَّتي وَ»گویید می شما که دارید ؟تخلف کرده بودند «اْضرِبُوهُنَّ  وَ  اْلمَضاجِعِ  فِي

ین سه کار را تخلف کند و شما ا بعدًاتخلف کنند. اگر کسی  بعدًا یعنی« تَخافُونَ

بعد اطاعت کند، حاال که مطیع است، حاال کاری نکرده است. شما برای  ،انجام دادید

 اطاعت کنند. اآلنگویید می تخلف بعدی

رسد به کجا؟ می بعد«. كَبیرًا عَلِیًّا كانَ اللَّهَ إِنَّ سَبیالً عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فاَل أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ»

یعنی این خوف نشوز به جایی رسیده که  1«بَیْنِهِما شِقاقَ خِْفتُمْ نْإِ وَ»رسد به می بعد

، نه با «فَعِظُوهُنَّ »تواند این قضیه را حل کند. نه با نمی این شوهر ،با خود زن

این  ،آوردمی ، هر بالیی سر این زن«اْضرِبُوهُنَّ»، نه با «اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ»

 بَیْنِهِما شِقاقَ خِْفتُمْ إِنْ وَ» شود؟ مرحله دوم:می رش چهخوف نشوز موجود است. آخ

خود که نتوانستید اصالح کنید، یک حکمی از اهل زن و یک  «أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا

 ،پاشدمی داردحکمی از اهل مرد بیایند و این اختالف بزرگ را که شیرازه زندگی را 

 إِْصالحًا یُریدا إِنْ»این را برطرف کند. ها، رفبا آبگوشت شور درست کردن و این ح

 برگردیم. «.خَبیرًا عَلیمًا كانَ اللَّهَ إِنَّ بَیْنَهُما اللَّهُ یُوَفِّقِ

کنیم چون وقت زیادی نداریم. می بحث 2«النِّساءِ  عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»ما قبل از 

اند و برخالف آنچه فرموده کهقوامیت رجال بر نساء خود آیه را توجه کنید. اول 

یعنی پاسدار. مردها پاسدار « قوام»مطلب طور دیگر است.  ،فرمایندمی اند ونوشته

آقایی که  رد دفاع کند، این آقا قدرت ندارد. اینزنان هستند، چون پاسدار قدرت دا

پاسدار یا نه؟ بله. پس برای حفظ جانش اوست ، حاال این پاسدار قوام بر پاسدار دارد

 بعدًا ،این نکته را اشاره کردمشود دیگر، پاسدارند. می اینطور ؟استاز این آقا بزرگتر 

 کنم.می عرض تفصیل

 مِنْ  أَْنفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»

ن چیست؟ مقابل مقابل آ«. اللَّهُ حَفِظَ بِما ْلغَیْبِلِ حافِظاتٌ  قانِتاتٌ  فَالصَّالِحاتُ أَمْوالِهِمْ

است. یعنی زنی که صالحه نیست، « الطالحات غیر قانتات غیر حافظات للغیب» آن

کند نه اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی. می قانته نیست، نه خدا را عبادت

ی شوهر وقت ،که صالحات هستند و قانتات هستندهایی این زن« حافظات للغیب»

                                                           

 .35همان، آیه . 1

 .34. همان، آیه 2
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چه کسانی هستند؟ مقابل این  آنکنند. مقابل می ناموس شوهر را حفظ ،نیست

یک کسی را  روند.می جای دیگر ،رودمی هستند که وقتی شوهر از در بیرونها ناشزه

نقل کردند و نگفتند کجا است که این زن تازه شوهر کرده، معلوم شد در عرض دو 

 رفت، این زنمی . یعنی شوهر که از خانه بیرونسال با دوازده مرد رابطه داشته است

غیب نیست. لل... مشغول بوده است. این حافظ رفت یک روز اینجا، یک روز آنجا ومی

فردا برود مسئله گوش کند که تخلف  مثالًیا ممکن است  مثالًاین آبگوشت شور کرده 

 از امر شوهر است؟ 

این قدم اول. قدم اول در جوابگویی « یْبِ لِْلغَ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ»پس 

 اند که...زنند و زدهمی آیه مبارکه از این افترائاتی که

 پس بنابراین... «.فَالصَّالِحاتُ»شود برای می که خبر« حافِظاتٌ قانِتاتٌ» -

 ها.غیر این« نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ »در مقابلش  .فهمممی -

 ها هستند.این کند. صالحات چه کسانی هستند؟می تفسیرصالحات را دارد  -

فرمایید. صالحات کسانی هستند که می کنید. شما دارید تأییدنمی ایرادشما که  -

دو « حافظات للغیب»و این « اللَّهُ حَفِظَ بِما»هستند « حافظات للغیب»و « قانتات»

شد، نباشد، عفت این یکی غیب الوهیت، یکی غیب شوهر. شوهر نیست، با ؛غیب است

زن، مال شوهر، خانه شوهر، وضع شوهر، رفت و آمد خانه همه محفوظ است. بود و 

« اللَّهُ حَفِظَ  بِما»کند. مقابل نمی عفاف و خودداری این زن تأثیرنبود شوهر در 

که صالحات نیستند، قانتات نیستند، حافظات هایی یعنی این«. الالَّتي وَ»چیست؟ 

 این است دیگر، چون اول را ذکر فرموده است. للغیب نیستند،

 برای چه کسی است؟ کسی که بعد ناشزه« نُشُوزَهُنَّ «. »نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي وَ»

گویند نمی شود کهمی شود یا حاال ناشزه است؟ حاال دیگر. کسی که بعد ناشزهمی

 گیرد؟ همه این رانمی گویند که مشتق آینده رانمی اصولان در ناشزه. مگر آقای

گویند نمی ،امروز نمازش را خوانده ،ست فردا نماز نخواندگویند. کسی که بنامی

گویند؟ امروز یک کسی عادل است، فردا احتمال دارد از عدالت می تارک الصالة،

 عادل است دیگر. اآلنبا او نماز نخوانیم؟  اآلنخارج شود، 

دهیم یا قطع داریم چنین می احتمال دًابعمتلبس به خیر است و  اآلنکسی که 

ناشزه است؟  اآلنشود به هر نشوزی، می ناشزه بعدًاشود، حاال چطور است؟ زنی که 

یک نشوز و تخلفی است که این در  :هم ناشزه باشد، نشوز دو نشوز است اآلننه. اگر 

ود شمی کند، یک نشوزی است که نه، آن نشوزی کهمی زندگی زناشویی ایجاد خوف
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نه  کهشود مالطفت کرد، مالیمت کرد، چشم به هم گذاشت، اینمی اغماض کرد،

ا را ندارد، هموعظه دارد، نه پشت به او کردن در رختخواب دارد، نه کتک دارد، این

-یک نوعی گناهی که فاحش است تجاوزگر است، این زن  چون دو نوع گناه است؛

از نظر عقیده،  کند.می تجاوزناشویی کند که بر امر زندگی زمی کاری -معاذ اهلل

باشد و  زندگی از هم پاشیدنباعث اخالق، ناموس، مال، از هر نظری که کار این زن 

گویند. اما اگر می ، این را نشوز مخیفزندمی وضع عفاف و سالمت زندگی را بر هم

ه کند، الزم بودمی یک تخلفکی از رأی شوهر اآلنکند، این زن می اآلنکاری را 

زند، نه عفت می زند، نه ناموس را به هممی موافقت کند، ولی این نه خانه را به هم

زند، این دیگر می زند، نه حال را به هممی زند، نه مال را به هممی را به هم

خواهد. قرآن چیز نمی این چیزها را« اْضرِبُوهُنَّ وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ»

ارتباط ارتباط است. کالً بیگویند بیمی هاآنآن مطلبی که  اصالً گوید. می دیگر

ترسد می است، بر خالف موازین حیوانی و انسانی و اسالمی است که کسی که انسان

از حاال چه کن. این نشوز کند از حاال بزن، از حاال امر کن، از حاال نهی کن،  بعدًا

 نیست.ها حرف

گوید. حاال دو نوع می حال را داردمربوط به نشوز «. نُشُوزَهُنَّ  فُونَتَخا الالَّتي وَ»

نشوز ممکن است زن داشته باشد؛ یک نشوز مخیف است و یک نشوز غیر مخیف. 

باید  دائمًاپس  ،کند. اگر نشوز غیر مخیف باشدمی اینجا نشوز مخیف را دارد بحث

که کوچک است هایی مرد. آن پشت مرد به زن و پشت زن به دائمًاکاری باشد، کتک

. و برای زندگی زناشویی خطر ندارد تا چه رسد زندگی خارجی، قابل اغماض است

فعل هم نیست. نشوز مصدر است. ضرب « نُشُوزَهُنَّ«. »نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي وَ»نه 

ضرب است یا اینکه اگر حاال حاصل شود  ،مصدر است. این ضرب که مصدر است

« نُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ الالَّتي وَ»هست ولی حاال بگوییم ضرب؟ پس  بعدًا ،نیستحاال 

برانداز ولی نشوز خانمان ،ترسید از نشوزی که این زن دارد. نشوز داردمی یعنی شما

است، نشوزی که وضع عقیدتی و یا اخالقی و یا عرضی، عفافی و یا مالی را کامالً 

 ،کندمی انه و احیانًا نسبت به خارج هم افتضاح ایجادبرد، در داخل خمی سؤالزیر 

است. ها یک حسابی در مورد طالق اینجاگوید طالق ندهید. می چه کار باید کرد؟

 خواهد بگیرد طالقمی زیباتریبهتر و یک زن  مثالًافتد، می اشخاص تا یک اتفاقی

 شود.نمی دهد،می
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کنید. مگر عقد دائم از  سؤالکل فقها  کنم، شما ازمی را از برادران سؤالمن این 

 تواند به هم بزند یا نه؟می عقود الزمه نیست؟ الزمه است. در عقد الزم یک طرف

 تواند، چرا در عقد نکاحنمی تواند، در مضاربهنمی تواند. چرا در بیع و اجارهنمی

وقت تواند؟ چرا در عقد نکاح که این دوتا با هم عقد الزم کردند، شوهر هر می

خواهد دیگر. قرآن می جوابکه ی است سؤالبخواهد بتواند طالق بدهد؟ چرا؟ این 

کند که طالق اینطور نیست که فقط این زن نشوز کوچکی می این مطلب را تأیید

باید موعظه کرد، ادبش  -معاذ اهلل-نشوز زنا هم داشت  ،نخیردارد یا نشوز بزرگ، 

جدا  اصالًسب آیه مبارکه سوره نور بدون طالق توبه کند. اگر توبه نکرد بر حکه کرد 

 که این استمرارًا است. 1«اْلمُؤْمِنینَ عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ  وَ»است، 

ترسید که این نشوز می پس زن به هر وضعی از اوضاع رسید، حتی نشوز دارد و

، ترسید این نشوز استمرار پیدا کندمی زندگی را از هم بپاشد، هنوز نپاشیده است،

د. یکن عالجندگی را از هم بپاشد و خوف بر وضع عالی و زندگی زناشویی دارد، ز

 توانید کسی کهنمی ،تانخود ،توانیدمی خود اگر «فَعِظُوهُنَّ»سه پایه دارد:  عالج

تواند. چون بعضی از شوهرها سوادی ندارند معرفتی هم ندارند، باید معرفتی می

، اول، کافی نشد« فَعِظُوهُنَّ »ر معرفتی اداره کنند. داشته باشند که بتوانند زن را از نظ

را در اینجا « فی»ها بعضی«. عن المضاجع»، نه «اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ» :دوم

زن با مرد باید رو به هم باشند  معموالً ،خوابیدمی گرفتند. یعنی با این زن که« عن»

 دهد.می نثویت زن شکستگوید به زن پشت کنید. این به وضع امی دیگر،

اگر  ه باشد کجا است.تواند غلبه داشتمی یکی از جاهایی که بسیار زنشما ببینید 

 در خیلی از موارد مخصوصًا نیست،محروم کند که  ، مرد رامخصوصًا زن جوانزن، 

که چنین و چنان است از جریان عمل را مردی  ،اگر زن جوان زیبای چنین و چنان

. این مگرها است رودگوید مگر چنین، مرد زیر بار این مگر میمی ،جنسی محروم کند

 اآلنکند، فلذا می هاآندهد و تابع می قرارها درست زیر بار زنمردها را این که 

د یا با هم بروند، خانم جلوی آقا . آقا باید جلو باشاست خانم جلوی آقا بینیممی

ایند. این چیست؟ این خانم از لحاظ خانم هر چه بفرمایند، خانم هر طور بفرم است.

یان زناشویی فوق نیست، از لحاظ غیر فوق است. آن غیر فوق است که از نظر لذت جر

 باید تابع مرد باشد.

                                                           

 .3نور، آیه . 1
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کجا؟ در قله فرماندهی در رختخواب.  زن است،در آنجایی که در قله فرماندهی 

ه جنسی باشد، در رختخواب که در قله فرماندهی است که اگر در قله جمال و جاذب

به این زن پشت کن. بله، با تو « اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ  وَ»گوید: می به این مرد

آدم نیستی. تو این نشوزی که داری نشوز که ، تو کنمنمی به تو احتراماما  ،خوابیدم

شوی. فایده نکرد، اگر زن از این قله هم استفاده نشد که  اصالحمخیف است باید 

است؟ ما در مقابل ها زنبرای « اْضرِبُوهُنَّ وَ»دیگر. مگر « اْضرِبُوهُنَّ وَ»د اصالح شو

شود. هم زن می مرد هم ناشز 1«إِعْراضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِها مِنْ خافَْت امْرَأَةٌ إِنِ وَ»داریم که 

ر فرموده، راجع به زن خداوند طوری تعبی اشود، منتهمی هم مرد ناشز ،شودمی ناشزه

 باید عرض کنیم. بعدًاراجع به مرد طور دیگر که 

 وَ  بِاْلمَعْرُوفِ یَْأمُرُونَ بَعْضٍ  أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ اْلمُؤْمِناتُ وَ اْلمُؤْمِنُونَ وَ» قاعده کلی

گاه زن مرد را کند اول، دوم، سوم کتک، می گاه مرد زن را نهی 2«اْلمُْنكَرِ  عَنِ یَْنهَوْنَ

یعنی اگر اصالح نشد. اگر بنا نشد که با موعظه اصالح شود و  اول، دوم، سوم کتک؛

بنا نشد که در قله فرماندهی که رختخواب است باز اصالح شود، پا روی موعظه 

انثویت و جریان جنسی گذاشت، این دیگر حیوان قله فرماندهی آن گذاشت و پا روی 

 کتک ،ان شدهمراتب بحث دارد باید بحث کنیم. این حیوشده است، البته این 

  خواهد دیگر.می

که چهار نفر در ضمن مشاهده کنند ها چرا زانی و زانیه در حضور مسلمان

 خورد، اسبمی شالق را خر ن را باید شالق بزنند؟ای «کالمیل فی المکحلة»

زنند؟ برای اینکه آدم می خورد، چرا به این آدممی خورد، سگمی خورد، گرگمی

معلوم است، ولکن اگر  ،د و مخفی باشد حساب با خدا استنیست. اگر در خانه باش

بام بیایند، چنانچه در جایی باشد که چهار نفر مرد، نه اینکه چهار نفر از باالی پشت

 غلط است. اصالًاین 

من یک موقعی به آقای مقتدایی گفتم که شما تمام این تعزیرهایی که کردید و 

چطور؟  :را گل بگیرید. گفتها ر دادگاهها حرام است و داین ،حدهایی که کردید

گفتم: کجا در ایران شده است که چهار نفر مرد عادل در عبور ببینند که یک مردی 

 ن وباال رفت از پاسدار شما با خیال، بااست؟  «کالمیل فی المکحلة»روی زن و 

                                                           

 .128نساء، آیه  .1

 .71توبه، آیه  .2
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این درست نیست. چرا باید به این شالق زد؟ هر ها این حرفپریدن، با تهمت، با 

نار چه کار کرده شالق. این صنار گران فروخته شالق. صشود شالق زد. نمی کسی را

است. اگر یک کسی غیر ها نیست. شالق برای خرها است، برای غیر انسانها حرف

 قدرآنکند و می دارعفت عمومی را لکه قدرآنانسانیت عمل کرد، یعنی یک آدمی 

تایی روی هم افتادند، در دو خانبازار برد که در می وضع عفت عمومی را از بین

این وضع در ممالک  خواهدمی اسالم .یا.. مسجد امام یا مسجد اعظم یا در صحن

اهلل )ص( و خواهد بگوید هست، ولذا در طول بعثت رسولنمی اسالمی ایجاد نشود،

توانیم نمی اتفاق افتاد، آن را هم خیلی مثل اینکه در طول حضور ائمه یکی دوتا

اول اسالم بود دیگر. تازه اسالم آمده، تازه  کرد زمانی کهور شود بامی اور کنیم.ب

هنوز آدم نشدند و... بله در پاریس، در کجا، در ها ها را آدم کند. بعضیآمده این

روید کلیسا آن طرف است، می شود. یک جا در خیابان شما دارید راهمی کجا، آنجا

خواهد در جو می اسالم آنجا اینطوری است.تند. هس طوریآنآن طرف هم در پارک 

 عفتی نشود.و بی اسالمی چنین وقاحت

اینطور نیست که تا چیزی شد فوری ضرب. پس نه « اْضرِبُوهُنَّ  وَ »پس بنابراین این 

 وَ »زنند و نه حرف دوم است که بله می آن حرف اول است که آن آقایان نوعًا

در بعضی  چنانکه. برویدمسافرت ، مثالً« االرض اضربوهن فی»یعنی « اْضرِبُوهُنَّ

چنان کنید، بعد اگر زنا داد این  و این را چنین کنید ،روایات دارد که اگر زنی زنا داد

او که دور کردن شود. این تغریب می تقریبشود. تغریب می را تغریب کنید. اینکه بدتر

 کند.می را در عمل زنا و انحراف آزادتر او ،است تاز خانه زوجی

 

 ]سؤال[ -

گناه است. اگر کسی یک گناهی  ،اعتراف به گناه اصالًحق ندارند فشار بیاورند.  -

اهلل )ص( رفت خدمت رسول هوقتی غامدیکرده است اعتراف به آن گناه است و لذا 

قدر این -معاذ اهلل-اهلل رسولیعنی «. ارجعی و استغفری»فرمود: « زنیتإنی »گفت 

با اهلل رسولنزد  هآمد هرار او نفهمید؟ او خودش آمده بود. خود غامدیکودن بود، از اق

یعنی به او . «ارجعی و استغفری»: ، پیغمبر فرمود«زنیتنی إ» :گویدمی حماقت خود

 ،بیایی و حد بخوری کهبرگرد استغفار کن. یعنی راه تطهیر تو این نیست  داد.نمی راه

کافی است آن هم با قرائن و شواهد، نه  آیا اگر علم حاکم شرع ولی...دفعه دوم 

کنند، اگر حاکم شرع می زن و مردی زنا ،حضور. تازه اگر حاکم شهر حضور دارد
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زنند، طبق می هشتاد تازیانه خوابانند ومیرا  شرع خود حاکم ،بگویدبرود جای دیگر 

 .بیایدباید  چهار شاهد 1«شُهَداء   بِأَرْبَعَةِ عَلَیْهِ جاؤُ ال لَوْ»نص آیه نور که 

گوید علم پیدا کردم که فالن کس طبق فالن، فالن زنا، علم کافی می کسی که

لی معصوم است دیگر. آیا دفعه اوّ دو بُعدی علم داشت؛ یکی اینکهاست؟ پیغمبر که 

کنند با شالق می ها احضاراین، احضار نکرده بود، بودپیغمبر این زن را نیاورده  ...که

یا » :خود این زن آمده بود و گفته بود ند! پیغمبر که احضار نکرده،گیرمی سیمی اقرار

شما با قرائن غیر بتّیه  !قدر کودن بود؟علم پیدا نکرد؟ این پیغمبر« رسول اهلل انی زنیت

قدر کودن بود که با این -معاذ اهلل-کنید، پیغمبر می کنید و حد جاریمی علم پیدا

 آن وقت شما علم را در حدود حجت ا نکرد،اول، با اقرار دوم علم پیداقرار 

 !؟دانیدمی

مرحله اول است که باید در مورد آن « فَعِظُوهُنَّ  نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ»این 

مرحله دوم است. آقایان به الفرقان مفصل « اْلمَضاجِعِ  فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ »صحبت شود، 

مرد و زن ندارد. اگر زن دید مرد « اْضرِبُوهُنَّ  وَ » کنیم.می فکرمراجعه بفرمایید باز هم 

 کند، دزدیمی کند، هروئین مصرفمی آورد قمارمیدچار انحراف است، پول در

 ترسد.می ترسد؟نمی آیا زن از نشوز این مرد کند و غیره،می

 

 ]سؤال[ -

باید  ،قدرت داشته باشدنخیر، در آیه نشوز مرد اینطوری است که زن هم اگر  -

 را نکند. حاالها او بزند که سرخ شود تا دیگر این غلط گوشسیلی به مرد را بزند. 

 بِاْلمَعْرُوفِ  یَْأمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ  بَعْضُهُمْ اْلمُؤْمِناتُ  وَ اْلمُؤْمِنُونَ وَ»گوید: می .خوانیممی

قدرت  نوعًاها زنا چون را، منته مؤمنمؤمنه را، مؤمنه  مؤمن 2«اْلمُْنكَرِ عَنِ  یَْنهَوْنَ  وَ

 أَنْ  عَلَیْهِما جُناحَ فَال» فرموده:بلکه ، «ماْضرِبُوه وَ»خدا نفرموده است  صریح ،ندارند

جناح است. گناه است که زن یک  کنندمی خیالبعضی  چون 3«صُْلحًا بَیْنَهُما یُْصلِحا

این صلح  «.ناحَ فاَل جُ »گوید می خواهد او را تأدیب کند.می که دست به مرد دراز کند

مقتضی این سه مرحله است و این سه مرحله را خداوند صریحًا نگفته به چند 

                                                           

 .13نور، آیه . 1

 .71توبه، آیه  2

 .128نساء، آیه  3
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کند. می جهت؛ یکی اینکه زیاد به زن رو ندهد، چون به زن رو بدهد سوء استفاده

 یکی اینکه زن قدرت ندارد.

 

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْاْل إِیمَانِ وَ مَعَاارِفِمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

 

 «. کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


