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 3/3/9311: تاریخ    40جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

بحثهای طالق به عنوان منضبط کردن و قانونمند کردن پدیده طالق در قرآن کریم است و هدفش کاهش آمار 

 تواند داشته باشد. است. بسياری از طالقها ریشه در بی انضباطی و بی تقوایی میطالق 

اجل یعنی سرآمد زمان، اینجا منظور پایان « فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» وقتی که زنان را طالق دادید« وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»

 .«بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ»، عده است، و آن زنان به پایان عده رسيدند

کند: زن به بلوغ عده رسيد، حاال علی القاعده به ذهن ما  این آیه شریفه از حكمی پس از پایان عده صحبت می

نَّ فَأَمْسِكُوهُ»فرماید:  اش! باز هم اینجا خدا می خانم برود به خانه آید این آقا برنگشت االن هم که عده تمام شد، می

امساک زنان مطلقه، نگه داشتن زنان مطلقه به روشی پسندیده یعنی آن زن مطلقه را نگه دار به یک روش  «بِمَعْرُوفٍ

« فَأَمْسِكُوهُنَّ»پسندیده. ممكن است سوال کنيد عده تمام شده است، چطوری او را نگه دارد؟ با عقد مجدد. یعنی این 

با عقد است. یعنی عده تمام شده است و « فَأَمْسِكُوهُنَّ»به آن خواهم رسيد، این  بنا به دليلی که در آیه بعد داریم و من

فرماید هنوز دیر نشده است یكبار  اش. خدا می طرف در دوران عده رجوع نكرده و این خانم مطلقه است باید برود خانه

ها کنيد به معروف. البته دقت کنيد: در جایی که و یا آنها را ر« أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»اش دار!  دیگر عقد کن و نگه

با « فَأَمْسِكُوهُنَّ»رجوع در دوران عده است همين که آقا اراده کند و نيت اصالح داشته باشد، کافی است اما اینجا چون 

وَلَا » اگر خواستيد خانم را نگه دارید، حواستان باشدعقد مجدد است اینجا به بله گفتن آن خانم هم بستگی دارد. 

یک وقت ممكن است یک آقایی خدای نكرده با نيت ضرر زدن، به قصد اعتداء یعنی تجاوز، « تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

و هر کس « وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ»مرتبه به زندگی با خودش برگرداند.  خواهد او را دو به قصد تضييع حقوق این خانم، می

 قبال این مسئله.  قطعا به خودش ظلم کرده است یعنی باید جوابگو باشد در« فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» آن کار را انجام دهد

این مسخره گرفتن آیات خدا است. آیات خدا را مسخره نگيرید، آیات خدا را بازی  :«وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا»

: نعمت «وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» ید چنين رفتاری انجام دهيد.نگيرید، شوخی نگيرید. آیات خدا جدی است. حق ندار

« وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ»، «بِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهوَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَا» خدا را برای خودتان، یاد کنيد. کدام نعمت را؟

این کتاب و حكمتی که نازل کرد و به وسيله این کتاب و حكمت شما را توصيه  نعمت خدا« نِعْمَتَ اللَّهِ»تفسير 

؛ رعایت «وَاتَّقُوا اللَّهَ»از نعمت اهلل، کتاب و حكمت است، . منظور «وَاتَّقُوا اللَّهَ» شود می« وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ»خروجی .کرد

 که نعمت خدا است رعایت کنيد. دستورات کتاب و حكمت است. یعنی موعظه کتاب و حكمت را

داند، رفتارت را  خدا به همه چيز عالم است. یعنی نيت تو را می« أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ»و بدانيد « وَاعْلَمُوا»

فریب دهد.  تواند شود فریب داد. انسان شاید بتواند طرف مقابلش را فریب دهد ولی خدا را که نمی داند. خدا را نمی می

این آیه خبر داد از اینكه بعد از پایان عده هنوز توصيه خدا به  جواب آن خدایی را باید بدهی که به همه چيز عالم است.

 با اینكه عده تمام شد اما برگشتن به زندگی با عقد جدید مورد توصيه خداست.  زندگی است.و حفظ نگه داشتن 
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فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ »وقتی زنان را طالق دادید و عده تمام شد « النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّوَإِذَا طَلَّقْتُمُ »

فَبَلَغْنَ »گوید، آیه قبلی به مردان گفت شما اگر خانم را طالق دادی و  می این روی سكه را  232در آیه  «أَزْوَاجَهُنَّ

توانی  می یعنی امكان ازدواج دوباره با خانم مطلقه را جایز دانست، گفت شما « مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّأَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِ

گویند با این مردی که تو را طالق  می آیند، اوليای او، فاميل او، و  می با او ازدواج بكنی، حاال خانواده خانم مطلقه وسط 

شان نشوید از اینكه دو مرتبه به   خواهند مانع او بشوند مانع می دگی مشترک نشو. عدّه ات تمام شد، دوباره وارد زن  داد، 

هنوز از نظر خدا یک زوجيتی محترم هست، هنوز یک رشته باریكی باقی است، مانع نكاح  آیند،شان، در نكاح همسران

که بين آن دو تا رضایت طرفينی برقرار بشود، چرا در این وقتی « إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»شان نشوید،   اینها با ازواج

نگفتم رجوع است، با اینكه خيلی از تفاسير گفتند رجوع، من به  ازدواج دوباره است؟« فَأَمْسِكُوهُنَّ»آیه قبلی گفتم، این 

وَإِذَا »یک عبارت است  232و  233عين همان است، ابتدای آیه  «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»گویم، در اینجا، این  می قرینه این آیه 

« فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»، این عين همان است، اینجا بعد از «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»، «طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

فَلَا »، از این «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»فرماید:  می  «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»، اینجا بعد از «فَأَمْسِكُوهُنَّ»فرمود: 

عدّه   عدّه تمام نشده باشد و صحبت از رجوع در دوران   عدّه تمام شده است، چون اگر   شود که  می فهميده  «تَعْضُلُوهُنَّ

از قبول زوجيت برای همسرش. چون این در خانه اوست،  تواند مانع این زوجه بشود نمی عدّه که کسی   باشد، در دوران 

مرد نيت اصالح داشت، « إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»ببينيد اینجا تراضی است، در حاليكه در رجوع، رضایت طرفين نبود، بلكه 

شان نشوید،   انععدّه تمام شد، طرفين باید راضی باشند بالمعروف. اگر راضی بودند، م  کافی بود، ولی اینجا که دیگر 

گوید، پایه  می این یک پندی است برای کسانی از شما که ایمان به خدا و روز قيامت داشته باشيد، « ...ذَلِکَ یُوعَظُ بِهِ »

. یک جامعه دینی، که ایمان به خدا و تحقق احكام، اجرای احكام الهی در جامعه دینی، ایمان به خدا و قيامت است

قيامت در آن جامعه ضعيف است، طبيعی است که عمل به احكام در این جامعه ضعيف خواهد بود، برای شما پاکيزه تر 

بال تشبيه این مثال را بزنم، اگر یک فرشی نجس شد،  .تر تر، پاکطاهر« أَطْهَرُ»تر،  مزکی« أَزْکَى»تر است، و طاهر

نجاست است، یک قسمت تطهير است، آن ازاله تزکيه است، بعدش که  پاکش کنی، یک قسمت ازاله اصل خواهی می 

هم « أَزْکَى»یعنی هم لوث گناه در آن نيست، « ذَلِكُمْ أَزْکَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ»کشی، این تطهير است،  می شما سه مرتبه آب 

دانيد  می دانيد،  نمی داند شما  می خدا « وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»اید: فرم می « أَطْهَرُ»پاک است، اثر گناه در آن نيست، 

-3گذارد از نظر نصيحت؟ ببينيد در پایان این آیه، می ها سنگ تمام  چرا اینقدر خداوند در پایان هر کدام از این آیه

 «تَعْلَمُونَوَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا »-3« ذَلِكُمْ أَزْکَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ»-2« کَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِذَلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ »

بينيد در پایان آیه خدا یک خرج اساسی  می یعنی برای این حكم سه تا چاشنی گذاشته است. در اکثر این آیات شما 

های دیگر قرآن، در سوره  کند که این حكم رعایت بشود. این همه در سوره بقره، در سوره نساء، در سوره می اعتقادی 

های  کنی، در دادگاه می روی نگاه  می ها، به مسئله طالق پرداخته است، باز شما  طالق، خدا به طور ویژه با ریزه کاری

امعه امنيت داشته باشد، گفتيم اگر یادتان باشد ما از کجا رسيدیم خواهد ج می اسالمی، کسی کاری با اینها ندارد. خدا 

به بحث احكام گویی، ما در بحث قتال بودیم، حج و قتال، قبلش چی بود، قصاص و روزه، بعد قتال و حج، بعد رسيدیم 

کند، بستر امنيت  می است، دارد آن را قانونی « رُحَماءُ بَينَهُم»ها. گفتيم خدا دنبال تامين آن  به این احكام گویی

خواند،  نمی گيرد، اگر یک آقایی، یک خانمی، خدایی نكرده نماز  می کند، یک امت چه جوری پا  می اجتماعی را فراهم 

 دهد. می کند، دارد پيكر جامعه را خراش  نمی گناهكار است پيش خدا باید جواب بدهد، اما اگر احكام طالق را رعایت 
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هایی که طالق داده شدند و صاحب  مطلقه هستند، یعنی خانم« وَالْوَالِدَاتُ»رد که این در آیه شواهدی وجود دا 

عدّه است، مدت   شان باشد، تا پایان به دنيا آمدن، این در   فرزند هستند. چكار باید بكنيم با این فرزند، اگر فرزند در شكم

نفقه اش واجب است، احترامش واجب است، بعد که بچه شان زندگی کند،   عدّه اوست، باید در خانه آقای  حمل، دوران 

شد، تكليف « فَارِقُوهُنََّ»بشود، حاال « فَارِقُوهُنََّ»توانند طالق را نهایی کنند، دیگر  می به دنيا آمد، در طالق، اگر بخواهند 

شان را دو سال   های دهند بچه می ها، شير  مادر« يْنِالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَ»َ فرماید: می این بچه چيست؟ 

تر است، یعنی باید اینجوری باشد دیگر، طبيعی اش همين است، دو سال این از خود امر باال« یُرْضِعْنَ»گوید  می کامل، 

 ،«یُتِمَّ الرَّضَاعَةَحَوْلَيْنِ ...»شود، جدا کرد،  نمی دهد، طبيعی است در این دو سال بچه را از مادر  می مادرش شيرش 

رزق این والدات بر « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ»بر کسی که فرزند مال اوست، یعنی بر آن پدر، « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ»

به او بدهی، یعنی آن پدری که این مادر را طالق داده است، باید رزق او را به او بدهی، نفقه او را باید « الْمَوْلُودِ لَهُ»

ها، همه یعنی « بِالْمَعْرُوفِ»به حسب معروف، « بِالْمَعْرُوفِ»خيال نكن فقط خوراکی است، لباس هم هست، « وَکِسْوَتُهُنَّ»

لَا تُكَلَّفُ »شود. البته با این قيد که  می هایی دارد که در احكام بيان  طبق قوانين عرف و عقل و شرع، حاال ریزه کاری

توانم مثالً غذای او را در حد چلو  با این قيد که هر کس به اندازه وسعش مكلف است، حاال من نمی« وُسْعَهَا نَفْسٌ إِلَّا

نباید ضرر  کباب بدهم، یا لباس او را مثالً در حد حریر تامين بكنم، خب در حد وسع خودم باید این کار را انجام بدهم،

حاال چون ولدی از آن آقا « لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»که مستلزم ضرر نباشد، به او بخورد، باالخره باید به نحوی تامين بشود 

چه اینكه آقا هم نباید به او ضرر بخورد، یک حد وسط متعارف معقول و « وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»دارد، ضرر به او بخورد. 

هر چی بر عهده « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ» حين آقا مُرد، شان مورد توافق باشد. خب حاال آمدیم و همين  معروفی بين

 شود، مسئوليت دارند آن حقوق را برای آن خانم تامين کنند. می آن آقا بوده است، به عهده وارث 

هر دو تصميم « اوُرٍفِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَ»اگر دو نفر، زن و شوهر با همدیگر اراده کردند که « فَإِنْ أَرَادَا»

های الزم را کرده اند. تشاور یعنی یک  گرفتند، بچه را از شير بگيرند، منتها مقيد به اینكه هر دو با هم مشورت

خواهد، نه، یک مصلحت سنجی، یک مشورت طرفينی، تراضی  می خواهد، همين طوری که دلمان  می اندیشی  مصلحت

تا « أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»گناهی بر آن دو تا نيست، پس اگر « ا جُنَاحَ عَلَيْهِمَافَلَ»حاصل شد که بچه را از شير بگيرند، 

. فصال ایجاد شده است؛ «تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»تواند پيش برود، غير این تراضی و تشاور طرفينی،  می « حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ»

بعد از اینكه بچه را از مادر جدا کردی، « وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَکُمْ»د، یک گزینه دیگر، اینكه دیگری شير بده

وَإِنْ أَرَدْتُمْ »فرماید  می خواهيم بدهيم یكی دیگر شير بدهد،  می فصال حاصل شده است با تراضی و تشاور، حاال بچه را 

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ »گناهی بر شما نيست، « أَوْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»ن ده بگيرید برای فرزندتاشير« أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

توانی برای فرار از آن  نمی دهيد، بالمعروف تسليم بكنيد، یعنی اینجا هم باز شما  می به شرطی آنچه را که « بِالْمَعْرُوفِ

دارد « مَا آتَيْتُمْ»گر که بخواهی بدهی، شرطش این است، یک رزق و کسوت، بچه را از مادر بگيری، به هر کس دی

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ »و بدانيد « وَاعْلَمُوا»باید تسليم بشود. و درباره احكام مذکور تقوای الهی را پيشه کنيد، « بِالْمَعْرُوفِ»

عدّه بودیم، یكی از ملحقات،   عدّه و ملحقات بحث    کنيد، بينا است. ما در جریان می خدا به آنچه که شما عمل  «بَصِيرٌ

عدّه بود، یعنی یک مالحظه ای، هنوز یک رابطه ای بين   عدّه نبود، ولی از یک نظر ملحق به   دهی بود، که دوران شير

عدّه زنی   ه، عدّ  خورد، یكی از ملحقات دیگر  می طرفين نگه داشته است، باالخره پدر و مادر یک بچه است که دارد شير 

 عدّه فقط برای طالق نيست.   است که شوهرش وفات کرده است، 
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گذارند،  می کنند، و همسرانی بر جای  می کسانی از شما که وفات « وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا»

در واقع خود را منتظر نگه « یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»زواج باید چهار ماه و ده روز آن ا« یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عدّه بعد از   شود تربص دوران  می دارند، در چهار ماه و ده روز نباید اقدام به زوجيت، ازدواج با کس دیگری بكنند، این 

عدّه زنی که شوهرش   شان رسيد، وقتی   پس وقتی به اجل« جَلَهُنَّفَإِذَا بَلَغْنَ أَ»وفات. چهار ماه و ده روز باید صبر کنند. 

بر شما گناهی نيست، درباره آنچه که این زنان درباره « ...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ »فوت کرده است تمام شد، 

به خاطر اینكه باز هم « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهن»گوید  نمی « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»گوید  می دهند بالمعروف. چرا  می خودشان انجام 

خواهند بگویند چهار ماه و ده روزت تمام  می کنند بر او،  می شوند، که احساس والیت  می عدّه ولی ای پيدا   اینجا یک 

بر شما گناهی نيست، گناهی نيست بر اینكه اگر آنها « لَيْكُمْفَلَا جُنَاحَ عَ»فرماید،  می شد، درست، حق ازدواج مثالً نداری، 

که درباره زندگی خودشان بخواهند بگيرند، بالمعروف، که پسندیده عقل و  خواهند بروند ازدواج بكنند هر تصميمی  می 

 کنيد، آگاه است. می خدا به آنچه عمل و « لَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌوَال» توانی دخالت کنی. نمی شرع باشد، جایز است، شما 

یعنی تعریض، اگر با « عَرَّضْتُمْ»یعنی خواستگاری، « خِطْبَة» ،«عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»در دوران عده شما 

بروی  ها خواستگاری کنيد اشكال ندارد، یعنی خواستگاری صریح مجاز نيست، مثالً یک ادبيات تعریضی، کنایی از خانم

به یک خانم در دوران عدة وفات بگویی همسر من می شوی؟ نه اجازه نداری! اما یک طوری تلویحی، کنایی به این 

خانم می فهمانی که نظری داری به ازدواج با او، حاال ان شاءاهلل بگذاری عده تمام شود ببينيد خدا چه می خواهد، شاید 

 .فهمد که شما یک نظری به او داریوری اشاره می دهی طرف می خدا خواست اتفاقات خوبی بعداً افتاد، یک ط

لَا جُنَاحَ »ظهور دارد در اینكه شما در دلت نيت داری با او ازدواج کنی، این اشكال ندارد « فِی أَنْفُسِكُمْ»

ایز ازدواج آن خانم جخواستگاری و ، چون احتمال دارد آدم احساس گناه کند! چون آدم می داند در دوران عده «عَلَيْكُمْ

نكند گناه است؟! مثالً فكر می کنم  ،یک وقت در دل خودش احساس کند که من نظر به آن خانم دارمنيست، 

خواهم با او ازدواج کنم! می فرماید نه گناه نيست تا وقتی در دلت است گناه نيست، حتی در حد تعریض بگویی هم  می

خدا می داند که شما آنها را یاد خواهيد کرد، خدا می داند که باالخره به « هُ أَنَّكُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّعَلِمَ اللَّ» گناه نيست.

ذهنتان خطور می کند، خدا می داند که این از اختيار شما تا یک حدی بيرون است؛ مثالً مردی است که شرایط ازدواج 

با کماالت می داند، مثالً احتمال دارد پيش خودش بگوید دارد یک خانمی است که شوهرش فوت کرده، آن خانم را 

قول  ،ولكن با آنها قرار نگذارید« ... وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا»اش تمام شد من با او ازدواج خواهم کرد، اشكال ندارد.  عده

 اشكال ندارد.فهماندن  به اوبدون تصریح یعنی کنایی، تعریضی،  .معروف طبق آیه می شود تعریض، در حد کنایه

تا وقتی که « حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه»عزم بر عقد نكاح در دوران عده نباید باشد؛ « وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ»

بدانيد خدا آنچه « ...فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ»کتاب، یعنی عدة مكتوب، عدة نوشته شده به سرآمد خودش برسد؛ 

داند،  را می« مَا فِی أَنْفُسِكُمْ»خدا « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»که در درون شماست را می داند پس از او حذر کنيد؛ 

تعریض یک حرف است، عزم یک حرف است، « سَتَذْکُرُونَهُنَّ»در این دوران نكنيد، « عُقْدَةَ النِّكَاحِ»یعنی شما عزم بر 

یعنی به وسواس نيفتيد، همين که شما تصریح نكنيد به او « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»یک حرف دیگر است؛ اما 

 همين من را راضی می کند، یعنی از طرفی یک مراقبت ایجاد می کند از طرفی یک تسهيل ایجاد می کند.

 


