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 52/01/0311: تاریخ   68جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

  .کردیمدر جلسه گذشته بررسی ( را 222 تا 222سياق سی و هشتم ) آیات درونی اتصال

عده بعد از ازدواج صحبت کرد و مشخص کرد در دوران عده، حق رجوع برای آقا وجود از اصل وجوب  222آیه 

 دارد.

 دهد: آقایی خانمش را طالق داد و در دوران عده رجوع کرد. دوباره بعد از به این سوال جواب می 222آیه 

آقا بخواهد ادامه پيدا کند؟  تواند هر چند باری که مدتی او را طالق داد و در دوران عده رجوع کرد. آیا این قضيه می

الطَّلَاقُ »مرتب همسرش را طالق دهد و در دوران عده رجوع کند؟ این قضيه هميشگی است یا محدودیت دارد؟ 

طالق دهد و رجوع کند، این دو بار است. بعد از هر دو بار طالق، اختيار دارد:  222اینکه کسی بتواند طبق آیه  «مَرَّتَانِ

یا همسرش را با یک احسانی، با یک کرامتی « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» همسرش را به معروف نگه دارد« عْرُوفٍفَإِمْسَاكٌ بِمَ»

شود که بار  برود. بعد از دوبار طالق، حق حفظ زندگی یا رها کردن همسر وجود دارد. از اینجا معلوم می رها کند که او

اختيار ندارد زندگی را نگه دارد، باید طالق به نهایت خودش برسد. در سومی وجود ندارد و طالق سومی داده شد، دیگر 

بر مرد حالل نيست چيزی از مهریه را که به خانمش  «وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» فرماید: می ادامه

واهد زنش را طالق دهد باید مهریه او را تمام و خ پرداخت کرده، بخواهد از او پس بگيرد. دقت کنيد: مردی که می

: از آنچه به «وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»کمال به او بپردازد و چيزی از مهریه او را نباید کسر کند. 

است که مرد اراده کرده و طالق  دهيد، دادید، حالل نيست چيزی را بگيرید. این برای طالقی زنانتان که طالقش می

 داده، عده دارد و در دوران عده حق رجوع با مرد است.

ا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ»

فرماید اگر واقعا  میفرماید یک استثناء وجود دارد:  : می«﴾222﴿ ا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَفَلَ

خواهد طالق  زوجين ترسيدند یا شما ترسيدید که زوجين نتوانند حدود الهی را رعایت کنند. اینجا این آقا نيست که می

الهی  حدودشود، باعث تضييع  ن به این نتيجه رسيدند ادامه زندگی برای آنها باعث به گناه افتادن آنها میدهد، طرفي

ایت خدا نيست. ضاش مورد ر ای رسيده ادامه شود. واقعا این زندگی به نقطه شود، باعث عدم رعایت حقوق متقابل می می

در اینصورت بر مرد و زن گناهی نيست که آن خانم، بخشی از « افْتَدَتْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا» :اگر چنين چيزی بود

که به عنوان مهریه به او داده شده یا کل آنچه را که به او داده شده، به عنوان فدیه داده شود یعنی « افْتَدَتْ بِهِ»آن را 

 دقت کنيد: در عوض طالق بدهد.

صحبت از طالق رجعی  «وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»تا  222از آیه ما دو نوع طالق داریم: 

 را طالق دهد. حداکثر هم دو بار حق طالق دارداست. طالق رجعی، نوعی از طالق است که مرد اراده کرده همسرش 

دهد. در طالق  در ادامه آیات توضيح می که ميتواند به همسرش رجوع کند در این دوران عده و بار سوم رجوع ندارد که
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حق مرد رجعی هيچ مقدار از مهریه را مرد حق ندارد از همسرش بگيرد باید تمام و کمال داده باشد و اگر نداده، بدهد. 

 رجوع و حق طالق دارد.

آنچه گفته شد، حدود و احکام « ﴾222﴿ مُ الظَّالِمُونَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُ»

 ، بدانند اینها ظالم هستند.الهی است، تجاوز نکنيد، هر کس از حدود الهی تجاوز کند

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ »ادامه بحث طالق رجعی است. اینجا که خدا فرمود: « فَإِنْ طَلَّقَهَا»

اگر طالق سومی داده شد، دیگر  «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا»فرماید:  حاال می «بِإِحْسَانٍ

رجوع حالل نيست مگر اینکه مرد دیگری با آن خانم مطلقه برای بار سوم ازدواج کند، بعد آن آقا، آن زن را طالق دهد 

گویند یعنی تا وقتی نباشد یک  ل میتواند با این خانم ازدواج کند. در فقه به این محلّ مرتبه شوهر قبلی میحاال دو

مردی که با این خانمی که برای بار سوم طالق داده شده، ازدواج کند، رجوع دومرتبه به این خانم بعد از طالق سوم 

تواند به این  شکل بگيرد، اگر طالق صورت گرفت، شوهر قبلی می. باید نکاح با دیگری اتفاق بيفتد و زوجيت جایز نيست

. قبال اینطوری گفته بودیم و تا اینجا درست است اما حاال با توجه به دو قرینه، یک استظهاری خانم رجوع داشته باشد

احتمال دارد شامل طالق بائن هم است. لذا به لحاظ سياق  «إِلَّا أَنْ یَخَافَا»بعد از « فَإِنْ طَلَّقَهَا»کردیم از این آیه که 

ارتباطی با « نْ ظَنَّا أَنْ یُقِيمَاإ». قرینه دوم بحث حدود اهلل است؛ «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»باشد؛ 

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِيمَا فَ»طالق رجعی ندارد. در همين پرانتزی که گفتيم مربوط به طالق بائن است، همين جا مطرح است: 

رسد که اقتضای ظاهری این آیه ناظر به دو  . با این دو قرینه به نظر می...«حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 

 این تابع فقه است. دهيم، . اما حکم در این باره نمی؛ طالق سوم و طالق بائنطالق باشد

 طالق رجعی شکل به دادید، طالق راها  خانم آمدید شما حال هر به حاال «نِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّطَلَّقْتُمُ الوَإِذَا »

 عدّه،  سرآمد آن یعنی اجل «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» داشتند، نگه را عدّه  این باالخره بود، دوم طالق یا بود اول طالق دادید،

 یا «أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» بدارید، نگه معروف به را اینها «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»: فرماید می کنيم؟ کار چه ،رسيد

 این است، شده تمام عدّه  حاال دارد، وجود رجوع و رد اجازه که عدّه  دوران خود در ببينيد. معروف به کنيد رهایشان

 بازگشت به اميد عدّه  دوران خود در حاال است، بازگشت به اميد رجعی، طالق در عدّه  های فلسفه از دهد، یکی می نشان

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ »کنی  رهایش خواهی می هم اگر. دارد وجود بازگشت به اميد هم باز است شده تمام عدّه  دارد، وجود

 در بياید پيش است ممکن که چيزهایی از بعضی بدون. شایسته طرز به معروف، به هم باز کنيد رهایشان «بِمَعْرُوفٍ

 گوید می فقه در تازه نباشد، چيزها این ،ها کشی حق ،ها خوری حق از ،ها تحقير از آزارها، از ،ها توهين از طالق، شرایط

 .بدهيد او به هم ای هدیه توانی، می اگر

 «مِنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْکُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.....وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ »

مِنَ الْکِتَابِ  وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْکُمْ» باشيد، ذاکر باید که چيست خدا نعمت مصداق اینجا باشيد، خودتان بر خدا نعمت ذاکر

 کند فرق تان، رجوع سبک تان، طالق تان، زندگی سبک باید یعنی. کرد نازل شما بر که حکمتی و کتاب همين «وَالْحِکْمَةِ

 نصيحت شما به حکمت و کتاب واسطه به خداوند «یَعِظُکُمْ بِهِ». است نشده نازل او بر حکمتی و کتاب که کسی با

 . داند می را چيز همه خدا بدانيد کنيد، پيشه الهی تقوای «...وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا » کند، می
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 در که ردی آن با کند می فرق بشود، راضی باید هماو  است، مهم هم خانم نظر عدّه،  دوران از بعد باالخره

 فرماید: می است، الزم تراضی یک اینجا اما کرد، می کفایت بود کرده اصالح اراده آقا اینکه صرف آنجا و بود عدّه  دوران

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ » هستيد، حاضر اینجا که عاقالنی آی دلسوزان، آی خانم، خانواده حاال «نِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّوَإِذَا طَلَّقْتُمُ ال»

 با باشند داشته نکاح که نشویدها  خانم این مانع نشوید، آنها مانع «ضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِأَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَا

« بِالْمَعْرُوفِ» ،طرفين که وقتی« ضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِإِذَا تَرَا» بودند داده طالق را اینها که همسرانی همان شان، همسران

 مومن کسی اگر که است وعظی این «یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...ذَلِکَ یُوعَظُ » نشوید، مانع اینجا شما رسيدند، رضایت به

 است، تر طاهر است، این تر پاکيزه این «کُمْ أَزْکَى لَکُمْ وَأَطْهَرُذَلِ» خورد، می او درد به وعظ این باشد، قيامت و خدا به

 . دانيد نمی شما داند، می خدا «لَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَوَاللَّهُ یَعْ»

 االن گرفت، صورت جدایی چيز، همه شد تمام داد، طالق آقا بگوید بگوید، اینطور آیه این در کسی بود ممکن

 حق اش خانواده حاال کنم، ازدواج خانم این با خواهم می گوید می است برگشته است داده طالق که آقایی آن دوباره

هم  اینجا بود، «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» هم آنجا که قبلی، آیه به کنيم عطف را این وقتی نکن؟ یا بکن بگویند اینجا دارند

إِذَا طَلَّقْتُمُ » تعبير همان با دقيقاً هم اینجا «نِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّوَإِذَا طَلَّقْتُمُ ال» تعبير همان با درست «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»

 گزینه تا دو آقا، آن برای حق تا دو است معلوم که «أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ... فَأَمْسِکُوهُنَّ»: فرمود آنجا «نِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّال

 اولویت امساك که چند هر باشد، او یها گزینه و حقوق جزو تواند می سازی رها هم است، او حق امساك هم دارد، وجود

 کند، یعنی می مطرح دارد را دیگرانش طرف آن است حکم همان است آیه همان گوید، می دیگران به دارد جا این دارد،

 و دهد می فریب را خانم دارد است آمده آقا باالخره کنند، فکر االن است ممکن هستند، خانم این دلسوز که دیگرانی آن

 رسيدند رضایت به طرفين اگر فرماید می که خداست اینجا برگردد، او با زندگی به مرتبه دو این اینکه به نباشند راضی

 داشته نکاح خودشان همسر با مرتبه دو اینها اینکه از نباشيد مانع شما دیگر بکنند، زندگی هم با هستند حاضر و

 باشند.

 دارد، رضایت زن هم شرط فرق عدّه دوره در رجوع با اش قصه عدّه  پایان از بعد رجوع مسئله این بينيم می

 صيغه اجرای لزوم بر بگيرد دليلی را «نَأَنْ یَنْکِحْ» اینجا کسی نباشد بعيد اینجا. دارد وجود بينی تراضی شود، می

 این بر دليل را این کسی است ممکن است، شده تمام اجل دیگر «بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» چون مجدد، صيغه اجرای لزوم مجدد،

 شير ،رضاع مسئله طالق بحث فروعات از دیگر یکی است، حاال معلوم آیه مطلب کليّت آن حاال الی آخر. و بگيرد مطلب

 دهند می شير را شان فرزندان کامل، سال دو مادران کالً «ادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِوَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَ» شود می دادن

 سال دو این در است. کامل سال 2 را، شيردهی دوره کند تمام بخواهد که مادری آن بر «رَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَلِمَنْ أَ»

 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» دهد، می شير را دهنده طالق آقای فرزند آن و است شده داده طالق که این خانمی کامل

 داده شير را او فرزند مطلقه خانم این و است او فرزند فرزند، این حال این ولد، هر به که آقایی آن «وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

طبق  «بِالْمَعْرُوفِ» است پدر این عهده بر خانم آن پوشاك و خوراك یعنی «وَتُرِزْقُ وَکِسْ» سال، دو این در است،

 مکلف وسعش از بيش هيچکس «کَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَالَا تُ» البته هست. شانش باالخره که حق آنچه طبق عرفش،

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا »اینکه  چه کرد، توانش مکلف از فراتر کسوتی و به رزق را آقا این شود نمی نيست.

الْمَوْلُودِ » هيچ اینکه و نشود ضرر متحمل داشتن، ولد خاطر به والده ای هيچ که است، این کلی چه اینکه قانون «بِوَلَدِهِ

 از آقا باالخره فاصله، این در حاال بروید، جلو چارچوب این در یعنی نشود. ضرر متحمل ولد خاطر به پدری، یعنی «لَهُ
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 وارث تواند نمی یعنی دو سال. این پایان تا است عهده اش به تکليف همان وارث« عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَوَ» رفت دنيا

عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ وَ» نخير، نيستم. ایشان تکليف دار عهده من االن شد. دیگر تمام مرد، پدرم و بود پدرم خب بگوید

 این کند، نه ضرر نه او که راهی دیدند یک سنجيدند، هم با را مسائل این نشستند، طرفين اگر «فَإِنْ أَرَادَا». حاال «ذَلِکَ

 شير مادرش را بچه این طرفينی، تراضی روی از واقع در که «فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ» گرفتند تصميم ندارد، وجود کند، ضرر

رسيدند به اینکه راهی ندارد،  طرفين اگر گيرد، می شکل تراضی خود خودبه اینجا ببينيد طرفينی. تراضی یک اگر ندهد،

شوند یا هر دو یا یک طرف؛ لذا تراضی و تشاور اقتضاء کرد که رها  یعنی بخواهند این کار را بکنند، متحمل ضرر می

« اوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَفَإِنْ أَرَادَا فِ»يم. تاز خير شيردهی این مادر هم گذش کنند، بگویند اصالً

 گناهی بر آن دو نيست که این فصال انجام شود.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ»

پس اگر اراده کردید که برای فرزندانتان استرضاء بکنيد، یعنی کسی را به عنوان اینکه به او شير « ﴾222﴿ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وقتی که تسليماً آنچه را « رُوفِمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْإِذَا سَلَّمْتُ»گناهی بر شما نيست، « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ»دهد در نظر بگيرید؛ 

دهيد بدهيد، یعنی واقعاً در پرداختن حق اجرت رضاءَ تسليماً، با کمال ميل اجرت رضائت را بدهيد.  که بالمعروف می

از یک جهت مکمل  این تکه پایانی« ﴾222﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»و تقوای الهی پيشه کنيد، « وَاتَّقُوا اللَّهَ»

گوید این بچه را چه کار کنم؟ چه کسی  است، حاال فصاالً انجام شد، بچه از مادرش گرفته شد االن پدر می« فِصَالًا»آن 

فرماید: گناهی ندارد که شما استرضاء کنيد، یعنی یک دایه برای او اجير کنيد، این دایه فرزند شما  به او شير بدهد؟ می

او  را، آن حق اجرت شيردهی را با کمال ميل به« مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ»طش این است که باید آن را شير بدهد، فقط شر

اما و اگر نداشته باشيد؛ این یک مطلب است. بعد کليت این حکم شامل حال خود آن  تسليم کنيد، یعنی اینجا دیگر

دهيد به یک مادری تا به او شير بدهد؛ خب بحث رزق و  میتواند بشود، که اگر شما دارید فرزندت را  زنان مطلقه هم می

است اما  خواهيد مادرش شير بدهد که تکليف دهد و شما هم می کسوت به عنوان اینکه مادرش است که دارد شير می

از هم تواند شامل حال او هم بشود. ب سر جایش است که اجرت شيردهی اوست. کليت این می« مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ»

خواهم  تواند این هم باشد. می تصميم در این حوزه را باید به فقه سپرد، اما آنچه که اقتضای قطعه پایانی آیه است می

تواند شامل حال همان مادری که  بگویم کليت قطعه پایانی آیه که لزوم پرداخت اجرت بابت شيردهی است، این می

فصال اتفاق افتاد، دیگر برای دایه بعدی رزق و کسوت الزم نيست اما این  طالق داده شده هم باشد، فقط اگر از آن مادر

 .«مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ»

 جمع بندی:

اصل احکام طالق رجعی بيان شد. درست است یک پرانتزی باز شد برای طالق بائن اما طبق آنچه که در دور 

 رجعی بود و آن در حد یک استثناء مطرح شد.اول و در همين دور هم تأکيد کردیم، بحث اصلی بحث طالق 

 مسئله رجوع در طالق رجعی بعد از طالق سوم مطرح شد.

مسئله پایان عده و چگونه رفتار کردن بعد از پایان عده از امساك یا تسریح مطرح شد و نقش خانواده زن و یا 

 دلسوزان آن زن در شرایط پایان عده مطرح شد.
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 حکام شيردهی در شرایط طالق مورد گفتگو واقع شد.در نهایت مسئله شيردهی و ا

ما یک عنوان انتزاعی به این سير می توانيم بدهيم. یعنی چون سير بيان احکام است دیگر ما نمی توانيم 

هدف بیان احکام طالق رجعی بگویيم هدف چيست؟ مثالً هدف بحث شيردهی است، هدف بحث رجوع است، نه! 

 گنجاند.  تبیین احکام طالق رجعیدر ذیل عنوان  شود تمام اینها را می است.

 (432 و 432سیاق سی و نه )آیات 

کنند از شما  فرماید آن مردانی که وفات می ؛ می«هُنَّنَ أَزْوَاجُوْیُتَوَفَّ اتِیوَالَّ» فرماید: ، نمی«یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْوَالَّذِینَ »

أَرْبَعَةَ »الزم است که خود را نگه بدارند، « یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»زواجشان و ازواجی را باقی می گذارند، خيالشان راحت که ا

داند که بعد از او  رود، می روز. در حد یک اشاره است اینکه یک آقایی دارد از دنيا می 01ماه و  4حداقل   «أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

صله فردای وفات او آقای دیگری جای او را در زندگی شود، یعنی بالفا حریمش تا زمانی که خدا مشخص کرده حفظ می

دهد. البته مصالح زیادی دارد.  دهد، یک فاصله می گيرد؛ این حس خوبی برای یک مرد نيست، و خدا یک حریم می نمی

 افتد های زیادی زده شده از اینکه از نظر فيزیولوژی و جسمی چه اتفاقاتی می امروز مقاالت زیادی نوشته شده و حرف

 .های دیگر ی قبول زوج بعدی یا بحثشود برا در این مدت و خانم آماده می

دیگر « يمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّفَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِ»اما وقتی که به سرآمد این دوره رسيدند، « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»

، بر شما مؤمنين، که االن این خانم که شوهرش فوت گان! یعنی بر شما بر شما گناهی نيست، نه بر شما وفات یافته

 01ماه و  4اش این است که  شوند، این خانم وظيفة شرعی ها خيلی غيرتی می خواهد شوهر کند؛ آخر بعضی شده، می

باید در حد وجوب نيست، باید يچ حرف و حدیثی هم ندارد، یعنی کند و هروز صبر کند، بعدش هم مجاز است ازدواج 

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ »در حد توصيه اکيد به اینکه ازدواج کنيد و زندگيتان را ادامه بدهيد. 

خواهند  ، کاری که با خودشان میگيرند ها برای خودشان بر حسب معروف می در تصميمی که این خانم «بِالْمَعْرُوفِ

ها مسئول نيستيد.  دانند؛ شما راجع به تصميم این خانم انجام بدهند از ازدواج یا عدم ازدواج، هر چه خودشان صالح می

 «.﴾224﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»

 فرماید: خدا می آید که همسرانشان از دنيا رفته است. هایی به ميان می بحث خواستگاری از خانم

این بحث با توجه به سياق آیه که « أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ»

ی بر شما نيست که به ناظر به عده وفات است. یعنی در دوره عده وفات اشکال« أَجَلَهُ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَابُ»فرماید:  می

ها داشته  شود تعریض، کنایی؛ به شکل تعریضی یک خواستگاری از این خانم مصدرش می« عَرَّضْتُمْ»شکل تعریضی، 

 .ازدواج با آنها را داشته باشيد همچنين که گناهی نيست بر شما که در دلتان نيت« أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ»باشيد. 

کنيد. یعنی خدا شما را می شناسد که  داند که شما آنها را یاد می این را خدا می« أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ هُعَلِمَ اللَّ»

گيرید  کنيد، با خودتان در ذهنتان می پرورانيد، یا تصميم می شما اگر یک خانمی همسرش فوت کرد، شما او را یاد می

نظر داشته  ای حرفی را به او برسانيد که مثالً در صميم با یک کنایهکه با او ازدواج بکنيد، ممکن است براساس این ت
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عَلِمَ »فهمد، اینکه تصریح کنيد نه!  باش من برای ازدواج با شما خواهم آمد؛ او از رفتار یا حرف شما یک چيزی را می

 .«هُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّاللَّ

هم  خدا راضی نيست این است که شما بروید مواعده کنيد، یعنی رسماً با آنچه که« کِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّاوَلَ»

قرار و مدار ازدواج بگذارید، سرّی؛ حاال سرّی را فرمود که علنی را بفهميد. وقتی سرّی جایز نيست، علنی هم جایز 

شود همان تعریضی، خدا  توجه به آیه می وف باالّا اینکه قول معروف بگویيد، قول معر« نْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًاإِلَّا أَ»نيست. 

 در حد تعریض باشد.شاءاهلل چيزهای خوبی خواست،  ان

  جایز نيست. عزم بر عقد نکاح در دوره عده « کَاحِوَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ»

 زنانی که همسرانشان فوت کنند.ۀ جمع بندی: تبیین احکام عد

از آنجایی که بحث مربوط به قتال سربرآورد، و خدا مشخص کرد که باید  یک یادآوری بکنم: اگر یادتان باشد

آماده باشيد که با دستگاه استکبار )که اصالً فلسفه دین نفی نظام طبقاتی بود( مقابله کنيد، تسليم که نشوید هيچ، باید 

ید چگونه شوند و ذیل همان بحث با آنها قتال کنيد؛ ذیل بحث قتال وارد شد به اینکه خمر و ميسر حرام است و ایتام با

های مربوط به  های مربوط به خانواده، و زنان و مردان و طالق و بحث در بحث فرمود نکاح چنين است و چنان است،

بحث « مَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَأَلَمْ تَرَ إِلَى الْ»های قتال  این. حواسمان باشد ما االن دومرتبه قرار است برگردیم به بحث

نيست که بگویيم اول بحث « کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَال»دهد. نوع بيانش هم مثل  گيرد، و ادامه می مربوط به قتال را از سر می

های خانواده همه مثل داخل پرانتزی  دهد که تمام این بحث زند برای قتال و این نشان می قتال است، بلکه مثال می

ث قتال و بحث خانواده وجود دارد؟ ما اشاره کردیم هم در دور اول و هم است در بحث قتال. چه ارتباطی بين بح

ای در مقابل  خواهم ذهنيتی داشته باشيد. و آن اینکه: اگر بناست یک جامعه اشاراتی در این دور داشتيم، فقط می

اش این است متن  الزمه دستگاه استکبار بایستد و با دستگاه استکبار برخورد کند و قتال کند، تا دنيا به عدالت برسد؛

ها و امثال اینها باشد. یعنی تأمين یا تصویب قوانينی که اختالفات داخلی را  این جامعه عاری از اختالفات و پراکندگی

سازد خانواده  هایی که پيکر یک جامعه را می ترین بسترش خانواده است. سلول در این جامعه به حداقل برساند. مهم

ها در این فضا کامالً معنا دارد. چرا احکام خانواده را آورده مثل یک  برای شرایط بحرانی خانوادهاست. لذا وضع قوانين 

پرانتزی باز و بسته کرده و داخل بحث قتال قرار داده؟ بخاطر این است که آن هدف راهبری و مهم دین که تحقق 

داخلی دارد، و آن انسجام داخلی در متن  افتد، آن احتياج به انسجام عدالت جهانی است و جز با قتال اتفاق نمی

 شود. داشته باشد، آن هم محقق نمیها است. قرار باشد که حقوق و قوانينی برای تأمين انسجام داخلی وجود ن خانواده

 


