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تعدد و وحدت زوجو فرقی ندارد و قران کرمی نیز فرمودهَ ﴿:و
الربُ ُع ِِمَّا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَ ٌد فَِإ ْن کا َن لَ ُک ْم َولَ ٌد
ََلُ َّن ُّ
1
ِ
ِ ِ ٍِ
وصو َن ِِبا أ َْو َديْ ٍن﴾
فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِمَّا تَ َرْکتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصيَّة تُ ُ
یعنی اگر شوىر اوالد ندارد ربع مالش برای زن است چو
زهنا متعدد ابشند چو واحد ابشد و اگر شوىر اوالد دارد
مثن برای زهناست چو متعدد ابشند چو واحد.
خب و اما بو مناسبتی موضوع افزایش نسل آدم و حواء
مطرح شد ،این یک مطلب اترخیی ،قرانی ،حدیثی و فقهی

می ابشد ،ابید توجو داشتو ابشیم کو این یک قضیو خارجیو
است نو حقیقیو یعنی در خارج قضیو حضرت آدم و حواء
و فرزندانشان و نشر نسلشان بوجود آمده ،پس قضیةٌ
خارجیةٌ منتهی در کیفیت آن دارمی حبث می کنیم ،این حبث
بسیار مفصل می ابشد مثال در کتب اتریخ مثل "مروج
الذىب" و "روضة الصفاء" ذکر شده کو حضرت حواء در
ىر شکم یک پسر و یک دخرت بو دنیا می آورده و بعد
دخرت از این شکم اب پسر از آن شکم ازدواج می کرده کو
این در مرحلو اول مهان ازدواج برادر و خواىر می ابشد و
بعدا کو پیش برود دیگر اینطور خنواىد بود.
خب و اما وقتی بو سراغ تفسری می آئیم نوعا در این آیو
ِ
آد َم ِِب ْْلَِّق إِ ْذ قَ َّرِب قُ ْرِبانً
َن َ
شریفوَ ﴿:و اتْ ُل َعلَْيه ْم نَبَأَ ابْ َ ْ
ِ
قال
ک َ
َح ِد ِمها َو ََلْ يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َخ ِر َ
قال ََلَقْتُلَنَّ َ
فَ تُ ُقبِّ َل م ْن أ َ
إِ ََّّنا ي ت َقبَّل َّ ِ
َّقي﴾ 2حبث شده ،ىابیل و قابیل ىر
اهللُ م َن ال ُْمت َ
ََ ُ
دو قرابنی آوردند ،ىابیل گلو دار و قابیل زارع بوده لذا
ىابیل یک گوسفند خوبی آورد ولی قابیل مقداری از بوتو
گندم آورد ،از ىابیل قبول شد ولی از قابیل قبول نشد ،در
تفاسری ما کمرت ولی در بیشرت تفاسری اىل سنت گفتو شده
علت اینکو قابیل ىابیل را کشت این بوده کو مهزاد قابیل
خیلی زیبا و مهزاد ىابیل زشت بوده ،بعدا کو مهزاد ىابیل را
بو قابیل می دىند و مهزاد قابیل را بو ىابیل می دىند این
مسئلو ابعث بروز اختالف و حسد بنی آهنا شد ات حدی
کو قابیل ىابیل را کشت.
خب و اما در ذىن اشخاص نیز این مطلب ىست کو
ازدواج خواىر و برادر قبیح می ابشد البتو جموس مهینطور
بوده اند ولی در اسالم یک امر قبیحی تلقی می شود،
وقتی بو سراغ حبار األنوار می رومی رواایت زایدی ذکر شده
و در بنی آهنا صحیح السند ىم وجود دارد کو در بعضی از
آهنا ذکر شده کو خداوند متعال برای اینکو ازدواج خواىر و
برادر قبیح است دو حوری برای ىابیل و قابیل فرستاد یعنی
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چند مطلب نوشتو شده ،اول اینکو در جلسو قبل کالمی از
امام رضوان اهلل علیو نقل کردمی کو فرمودند در قتل فرقی بنی
قتل ابملباشرة و قتل ابلتسبیب نیست و مثاهلائی نیز برای این
دو مورد زدند و بعد فرمودند در قتل ابلتسبیب گاىی دیو و
ضمان ىست ولی قاتل صدق منی کند مثل موردی کو در
مسری حرکت کسی حفر بئر کرده ای چیزی انداختو کو لیز
خورده و افتاده و مرده ،ولی ما عرض کردمی این(قتل
ابلتسبیب)دو صورت دارد؛ گاىی انسان در راه عمومی
حفر بئر می کند کو در اینصورت اگر کسی بیافتد قاتل
صدق می کند و ضمان و دیو ىم ىست ولی اگر در ملک
شخصی خودش حفر بئر کرده و شخصی آمده و افتاده،
در این صورت مسلَّماً قاتل نیست و ضمان و دیو نیز وجود
ندارد.
مسئلو دیگری کو سوال شده این است کو خامنی اب آقائی
ازدواج کرده و  21بچو از آن زن بو دنیا آمده و سپس آن
زن از دنیا رفتو و مرد اب زن دیگری ازدواج دائم کرده و بعد
مرد از دنیا رفتو درحالی کو از یک زن  21بچو و از زن
دیگر ىیچ بچو ای ندارد حاال ارث اینها چگونو است؟
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مهانطور کو خداوند متعال برای آدم حواء را فرستاد برای
فرزندانش نیز دو حوری فرستاد و بو این صورت نسل آدم
گسرتش پیدا کرد ،در برخی دیگر از رواایت ذکر شده کو
خداوند متعال یک جن برای قابیل و یک حوری برای
ىابیل فرستاد زیرا ىابیل خیلی خوب و جانشنی حضرت
آدم بوده و مهنی نیز ابعث اختالف بنی آهنا شد.
خب و اما در جلد  1شرح هنج البالغو خوئی در ذکر
حاالت پیغمربان وقتی بو آدم و حواء می رسد مهان کالم
صاحب جواىر کو خواندمی و مهان روایت را نقل می کند و
خیلی حمکم و شدید می گوید کو ازدواج خواىر و برادر
بسیار قبیح است و حتی این در بنی حیواانت نیز وجود
ندارد و ایشان نیز قائل است خداوند متعال دو حوری برای
آهنا فرستاد.
خب و اما در بنی اخباری کو برای این موضوع نقل شده
تعارض وجود دارد ،اصل این مطلب قضیةٌ واحدة است اما
اخبار خمتلفی برای آن ذکر شده ،بو این بیان کو آای خواىر
و برادر ابىم ازدواج کرده اند ای برای ىر دو حوری فرستاده
شده ای برای یکی حوری و برای دیگری جن فرستاده شده؟
استاد بزرگوار ما آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو اب توجو
بو مهو این مطالب خواستو اند کالمی را بو عنوان فصل
اخلطاب بیان کنند لذا فرمودند وقتی رواایت بو این ترتیب
تعارض دارند ابید بو کتاب اهلل مراجعو کنیم و یکی از
مرجحات ما نیز رجوع بو کتاب اهلل می ابشد ،ایشان
خواستو اب یک آیو ای از قران مطلب را حل کند لذا بو این
َّاس اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن
آیو شریفوَ :
﴿َي أَيُّ َها الن ُ
اح َدةٍ و َخلَق ِم ْنها َزوجها وب َّ ِ
س وِ
ِ
ريا
َ َ َ ْ َ َ ََ
نَّ ْف ٍ َ
ث م ْن ُه َما ِر َجاالً َكث ً
ِ
ونِساء واتَّ ُقواْ ّ َّ ِ
اهللَ َكا َن
ام إِ َّن ّ
ساءلُو َن بِه َواَل َْر َح َ
َ َ َ
اهللَ الذي تَ َ
3
َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾ استناد کرده و اینطور فرموده کو؛ اوال
خطاب "أيها الناس" خطاب بو مهو انسان ىا در مهو زماهنا
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مدیریت و خلقت بکار می رود ،اثلثاً "نفس واحدة" یعنی
خداوند متعال برای مهو انسان ىا یک ىویت و یک
ماىیت قرار داده ،رابعا "خلق منها زوجها" حرف ِ
"من" در
اینجا تبعیضیو نیست بلکو نشریو است یعنی از مهان جائی
کو خلقت انسان و آدم نشأت گرفتو خلقت حواء نیز از
مهاجنا نشأت گرفتو و مخری وجودی ىر دوی آهنا انسانیت
"وبث منهما رجاال کثريا و نساء" یعنی
می ابشد ،خامساً ّ
از مهان مخری وجودی و ماىیت انسانی کو آدم و حواء از
آن بوجود آمدند رجال و نساء کثریی در سطح زمنی بوجود
آمدند.
آیت اهلل طباطبائی در ادامو فرموده فکر نکنید در کثرت
نسل آدم شخص دیگری در بنی بوده و اینکو در بعضی از
نقل ىا گفتو شده خداوند مهسر ای ملک ای جن ای حوری
برای ىابیل و قابیل خلق کرده درست نیست بلکو مهو نسل
ىا از مهان آدم و حواء بوجود آمده اند و بعد ایشان
می فرماید اشکالی ندارد کو ما بگوئیم فرزندان آدم یعنی
خواىر و برادر اب ىم ازدواج کرده ابشند و این مطلب قبح
ذاتی ندارد بلکو در آن زمان و در شریعت آهنا قبح نداشتو
و اشکالی ىم نداشتو ولی بعدا در اداین دیگر حرام و قبیح
شده ،این کالم آیت اهلل طباطبائی و حل مسئلو مذکور از
طرف ایشان بود کو بو عرضتان رسید.
بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...
واْلمد هلل رب العاملي و صلی اهلل علی
دمحمو آله الطاهرين

و مکاهنا می ابشد ،اثنیاً کلمو "ربکم" در مورد تکوین و
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