فصل ھفتم
ازدواج
حکم ازدواج:
ازدواج از مؤکدترين سنتھای پيامبران است .خداوند متعال میفرمايد :
ک َو َج َعلنَا لَ ُھم أز َواجا ً َو ُذ ِريﱠةً (
سلنَا ُر ُ
سالً ِمن قَبلِ َ
) َولَقَد أر َ
)رعد (38 :
»و ما پيش از تو پيامبرانی را فرستادهايم و زنان و فرزندانی بديشان دادهايم«.
ترک ازدواج بدون عذر مکروه است؛ به دليل ح,ديث ان,س ب,ن مال,ک ) :ج,اء ثالث,ة رھ,ط
إلی بيوت أزواج النبی rيسألون ع,ن عب,ادة النب,ی ،rفلم,ا أخب,روا ک,أنھم تقالوھ,ا ،فق,الوا ،و
أين نحن من رسول ﷲ rقد غفرله ما تقدم من ذنبه و م,ا ت,أخر ،فق,ال أح,دھم  :أم,ا أن,ا ،فأن,ا
أصلی الليل أبدا ،و قال اآلخر  :أنا أصوم الدھر و الأفطر ،و ق,ال اآلخ,ر  :أن,ا أعت,زل النس,اء
فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول ﷲ rفق,ال  :أن,تم ال,ذين قل,تم ک,ذا و ک,ذا؟ أم,ا وﷲ إن,ی ألخش,اکم
 ،Sو أتقاکم له ،و لکنی أص,وم و أفط,ر و أص,لی و أرق,د ،و أت,زوج النس,اء فم,ن رغ,ب ع,ن
س,نتی فل,يس من,,ی(]» [949س,ه نف,,ر ب,ه خان,,ه يک,ی از ھمس,,ران پي,امبر rآمدن,,د ت,ا از عب,,ادت او
سؤال کنند .وقتی که از عبادتش آگاه شدند انگار آنرا کم دانستند و گفتن,د  :م,ا کج,ا و پي,امبرr
کجا؟! خداوند گناھان گذش,ته و آين,ده او را بخش,يده اس,ت ،پ,س يک,ی از آنھ,ا گف,ت  :م,ن تم,ام
شب را نماز میخوانم ،ديگری گفت  :من ھم تمام سال را روزه میگيرم ،و افطار نم,یکنم،
س,,ومی گف,,ت  :م,,ن ھ,,م از زن,,ان کن,,ارهگيری ک,,رده و ت,,ا أب,,د ازدواج نم,,یکنم .پي,,امبر rآم,,د و
فرم,,ود  :ش,,ما بودي,,د ک,,ه چن,,ين و چن,,ان گفتي,,د؟ قس,,م ب,,ه خ,,دا م,,ن از ھم,,ه ش,,ما بيش,,تر از خ,,دا
میترسم و ازھمه شما با تق,واترم ،ول,ی ب,ا وج,ود اي,ن روزه میگي,رم و افط,ار م,یکنم ،نم,از
میخوانم و میخوابم و با زنان ازدواج م,یکنم؛ پ,س کس,ی ک,ه از س,نت م,ن روی گردان,د از
من نيست«.
کسی که توانايی ازدواج دارد و با ترک آن از ارتکاب گناه میترسد ،ب,ر او واج,ب اس,ت
ازدواج کند.
»چون زنا و ھر آنچه به آن منجر شود و مقدمه آن باشد حرام است ،پس اگر کس,ی ت,رس
ارتکاب اين کار حرام را داشته باشد ،بر او واجب اس,ت ک,ه آن,را از خ,ود دور کن,د اگ,ر اي,ن
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حالت جز با ازدواج برطرف نشود ،ازدواج بر او واجب میشود«.

کس,,ی ک,,ه ب,,ه ازدواج رغب,,ت دارد ل,,يکن توان,,ايی آن را ن,,دارد ،باي,,د روزه بگي,,رد ب,,ه دلي,,ل
حديث اين مس,عود ک,ه گف,ت  :پي,امبر rب,ه م,ا فرم,ود ) :ي,ا معش,ر الش,باب م,ن اس,تطاع م,نکم
الباءة فلتزوج ،فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ،و من لم يستطع فعليه بالص,وم ،فإن,ه ل,ه
وجاء(]»[951ای جماعت جوانان ھر کس از شما توان,ايی ازدواج را دارد ازدواج کن,د؛ زي,را
ازدواج بھتر چشم را )از ح,رام( میپوش,اند و بھت,ر ف,رج را )از ح,رام( محافظ,ت میکن,د ،و
کس,,ی ک,,ه نتوانس,,ت )ازدواج کن,,د( باي,,د روزه بگي,,رد؛ چ,,ون روزه ش,,ھوت جنس,,ی او را ک,,م
میکند«.
فھرست
چه زنانی برا ی ازدواج بھتر ھستند:
کسی که میخواھ,د ازدواج کن,د ،باي,د ت,الش کن,د زن,ی را انتخ,اب نماي,د ک,ه دارای ص,فات
زير باشد :
 -1ديندار باشد :به دلي,ل ح,ديث اب,وھريره از پي,امبر rک,ه فرم,ود ) :ت,نکح الم,رأة ألرب,ع :
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لمالھا ،و لحسبھا و لجمالھا ،و لدينھا ،فاظفر بذات الدين تربت يداک(
»زن بخ,اطر چھ,ار چي,,ز ب,رای ازدواج انتخ,,اب میش,ود  :م,ال و دارائ,,ی ،اص,ل و نس,,ب،
زيبائی و ديانت؛ پس زن ديندار را انتخاب کن ،دستھايت خاکآلوده شود«.
 -2دوشيزه )بکر( باشد ،مگر اينکه برايش در انتخاب بيوه مص,لحتی وج,ود داش,ته باش,د؛
به دليل حديث جابر بن عبدﷲ ) :تزوجت امرأة فی عھد رس,ول ﷲ rفلقي,ت النب,ی ،rفق,ال ي,ا
جابر ،تزوجت؟ قلت  :نعم ،قال  :بکر أم ثيب؟ قل,ت  :ثي,ب ،ق,ال  :فھ,ال بک,را تالعبھ,ا؟ قل,ت
يا رس,ول ﷲ إن ل,ی أخ,وات ،فخش,يت أن ت,دخل بين,ی و بي,نھن ،ق,ال  :ف,ذاک إذن ،إن الم,رأة
ت,,نکح عل,,ی دينھ,,ا و مالھ,,ا و جمالھ,,ا ،فعلي,,ک ب,,ذات ال,,دين ترب,,ت ي,,داک(]» [953در زم,,ان
پي,,امبر rب,,ا زن,,ی ازدواج ک,,ردم ،پ,,س از آن ب,,ا پي,,امبر rمالق,,ات ک,,ردم ،فرم,,ود ای ج,,ابر ،آي,,ا
ازدواج کردهای ،گفتم  :بل,ه ،فرم,ود  :دوش,يزه ي,ا بي,وه؟ گف,تم بي,وه ،فرم,ود  :چ,را ب,ا دخت,ری
ازدواج نکردی تا با او بازی کنی؟ گف,تم ای رس,ول خ,دا! م,ن چن,د خ,واھر دارم و ب,يم داش,تم
که )اگر دوشيزه باشد با سن کم خود( ب,ين م,ن و آن,ان ج,دای بيان,دازد ،پي,امبر rفرم,ود  :پ,س

اينطور! .زن به خاطر دين ،مال و زيبايیاش برای ازدواج انتخاب میش,ود ،پ,س دين,دار را
انتخاب کن ،دستھايت خاکآلوده شود«.
 -3زياد بچه زا باشد :به دليل حديث انس که پيامبر rفرمود :
)تزوج,,وا ال,,ودود الول,,ود ف,,إنی مکم,,اثر بک,,م األم,,م(]» [954ب,,ا زن,,ان محب,,تگر و بچ,,هزا
ازدواج کنيد؛ چون من در ميان امتھا به کثرت شما افتخار میکنم«.
فھرست
چه مردانی برای ازدواج بھتر ھستند؟
ھمانطور که مرد حق دارد زنی را انتخاب کن,د ک,ه دارای ص,فات م,ذکور باش,د ،ب,ر ول,ی
زن نيز واجب است که مردی صالح ب,رای ازدواج او انتخ,اب نماي,د ب,ه دلي,ل ح,ديث ابوح,اتم
مزنی ) :إذا جاءکم من ترض,ون دين,ه و خلق,ه ف,أنکحوه ،إال تفعل,وا تک,ن فتن,ة ف,ی األرض و
فس,,اد کبي,,ر(]» [955ھرگ,,اه کس,,ی )ب,,رای خواس,,تگاری( ن,,زد ش,,ما آم,,د ک,,ه از دي,,ن و اخالق,,ش
راضی بوديد )دخترتان را( به ازدواج او درآوري,د؛ چ,ون اگ,ر اي,ن ک,ار را نکني,د ،در زم,ين
فتنه و فساد بزرگی روی خواھد داد«.
اشکالی ندارد کس,ی ازدواج ب,ا دخت,ر ي,ا خ,واھرش را ب,ه اھ,ل خي,ر پيش,نھاد کن,د؛ ب,ه دلي,ل
حديث ابن عمر ) :أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفص,ة بن,ت عم,ر م,ن خن,يس ب,ن حذاف,ة
الس,,ھمی ،و ک,,ان م,,ن أص,,حاب رس,,ول ﷲ rفت,,وفی بالمدين,,ة فق,,ال عم,,ر ب,,ن الخط,,اب  :أتي,,ت
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة ،فقال  :سأنظر فی أمری فلبثت ليالی ،ث,م لقين,ی فق,ال
 :ق,,د ب,,دا ل,,ی أن الأت,,زوج ي,,ومی ھ,,ذا .ق,,ال عم,,ر  :فلقي,,ت أب,,ابکر الص,,ديق .فقل,,ت  :ان ش,,ئت
زوجتک حفصة بنت عمر ،فصمت أبوبکرکف فلم يرجع إلی ش,يئا ،و کن,ت أوج,د علي,ه من,ی
علی عثمان ،فلبثت ليالی ،ثم خطبھا رسول ﷲ rفأنحکتھا إياه ،فلقينی أبوبکر فقال  :لعلک
وج,دت عل,ی ح,ين عرض,ت عل,,ی حفص,ة فل,م أرج,ع إلي,ک ش,يئا؟ ق,ال عم,ر  :قل,ت نع,م  :ق,,ال
أبوبکر  :فإنه ل,م يمنعن,ی أن أرج,ع إلي,ک فيم,ا عرض,ت عل,ی إال أن,ی کن,ت علم,ت أن رس,ول
ﷲ rقد ذکرھا ،لم أکن ألفشی سر رسول ﷲ ،rو ل,و ترکھ,ا رس,ول ﷲ rقبلتھ,ا(]» [956وقت,ی
که خنيس بن حذافه سھمی ھمسر حفص,ه بن,ت عم,ر – يک,ی از اص,حاب پي,امبر - rدر مدين,ه
فوت کرد و حفصه بي,وه مان,د عم,ر ب,ن خط,اب گف,ت  :ن,زد عثم,ان ب,ن عف,ان رف,تم و پيش,نھاد
ازدواج حفص,ه را ب,,ه او دادم ،عثم,,ان گف,,ت درب,,اره آن فک,,ر م,,یکنم ،چن,,د ش,,ب منتظ,,ر مان,,دم
سپس م,را دي,د و گف,ت  :ب,ه اي,ن نتيج,ه رس,يدهام ک,ه فع,الً ازدواج نک,نم ،عم,ر گف,ت  :اب,وبکر
ص,,ديق را دي,,دم ب,,ه او گف,,تم اگ,,ر بخ,,واھی حفص,,ه بن,,ت عم,,ر را ب,,ه ازدواج ت,,و درم,,یآورم.
ابوبکر ساکت شد و ھيچ جوابی به م,ن ن,داد ،از اب,وبکر بيش,تر عص,بانی ش,دم ت,ا از عثم,ان،
چند شبی منتظر مان,دم ت,ا اينک,ه پي,امبر rاز او خواس,تگاری ک,رد ،پ,س حفص,ه را ب,ه ازدواج
پي,,امبر rدرآوردم .بع,,د از آن اب,,وبکر م,,را دي,,د و گف,,ت  :ش,,ايد بخ,,اطر رد پيش,,نھاد ازدواج ب,,ا

حفصه از من عصبانی شدهای؟ عمر گفت  :بله ،ابوبکر گفت  :به اي,ن دلي,ل پيش,نھاد ش,ما را
رد کردم چون میدانس,تم پي,امبر rدرب,اره او )حفص,ه( س,خن گفت,ه اس,ت و م,ن نخواس,تم راز
پيامبر  rرا فاش کنم و اگر پيامبر rاز او صرفنظر میکرد ،من آنرا قبول میکردم«.
فھرست
نگاه به زنی که قصد خواستگاری او را دارد جايز است:
اگر کسی قصد خواستگاری زنی را داشته باشد ،میتواند قبل از آنکه به خواس,تگاری او
برود و او را نگاه کند ،به دليل حديث محمد بن مسلمه که گفت  :از زنی خواس,تگاری ک,ردم
و میخواستم مخفيانه او را نگاه کنم ت,ا اينک,ه او را در ب,اغ خرم,ايش دي,دم ،ب,ه م,ن گفت,ه ش,د
آيا در ح,الی ک,ه ي,ار و ھم,راه پي,امبر rھس,تی اي,ن ک,ار را انج,ام میدھ,ی؟ گف,ت  :از پي,امبرr
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شنيدهام که میفرمود ) :إذا ألقی ﷲ فی قلب امری خطبة امرأة ،فالبأس أن ينظر إليھ,ا(
»اگر خداوند خواستگاری زنی را به قلب کسی القا کرد ،باکی نيست که به او نگاه کند«.
از مغي,,ر ب,,ن ش,,عبه رواي,,ت اس,,ت  :ن,,زد پي,,امبر  rرف,,تم و ب,,ا او درب,,اره زن,,ی ک,,ه قص,,د
خواستگاريش داشتم صحبت کردم ،پيامبر rفرمود ) :إذھب فانظر إليھا ،فإنه أج,در أن ي,ؤدم
بينکما(]» [958برو او را نگاه کن چون اين امر رابطه بين شما را پايدارتر میکند«.
خواستگاری:
خواستگاری يعنی درخواست ازدواج از زن به روشی ک,ه در مي,ان م,ردم مرس,وم اس,ت.
پس اگر توافق حاصل شد اي,ن تواف,ق تنھ,ا وع,دهای ب,رای ازدواج اس,ت و ب,س ،و ب,ا آن ھ,يچ
چيزی از زن برای مرد حالل نمیشود ،بلکه تا زمان عقد بصورت نامحرم باقی میماند.
ب,,رای ھ,,يچ مس,,لمانی ج,,ايز نيس,,ت ک,,ه از زن خواس,,تگاری ش,,ده توس,,ط ب,,رادرش )ش,,خص
ديگری( خواستگاری کند؛ به دليل ح,ديث اب,ن عم,ر)رض( ) :نھ,ی النب,ی rأن يبي,ع بعض,کم
علی بيع بعض ،و اليخطب الرج,ل عل,ی خطب,ة أخي,ه حت,ی يت,رک الخاط,ب قبل,ه ،أو ي,أذن ل,ه
الخاطب(]» .[959پيامبر rاز اينکه بعضی از شما بر معامل,ه ديگ,ری وارد ش,ود ،و ي,ا اين,ه از
زن,,ی خواس,,تگاری کن,,د ک,,ه ق,,بالً ب,,رادرش )ش,,خص ديگ,,ری( از او خواس,,تگاری ک,,رده ،نھ,,ی
کرده است مگر اينکه خواستگار اول منصرف شود يا به او اجازه دھد«.
ھمچنين جايز نيست از زنی خواستگاری ش,ود ک,ه در ع,ده ط,الق رجع,ی اس,ت؛ چ,را ک,ه
چنين زنی ھنوز ھمسر شخصی ديگر است ھمانطور ک,ه ج,ايز نيس,ت ب,ه ص,راحت از زن,ی
خواستگاری شود که در عده طالق بائنه يا عده وفات است ،ولی اگر با اشاره و کناي,ه از او
خواستگاری شود اشکالی ندارد به دليل فرموده خداوند متعال :
س ُکم(
اح َعلَي ُکم فِي َما َع ﱠرضتُم بِ ِه ِمن ِخطبَ ِة ال ﱢن َ
) َوالَ ُجنَ َ
سا ِء أو أکنَنتُم فِی أنفُ ِ
)بقره (235 :

»و گناھی بر شما )مردان( نيست که به طور کنايه اززنانی )که شوھرانشان
فوت کردهاند و در عده به سر میبرند( خواستگاری کنيد و يا در دل خود
تصميم بر اين کار را بگيريد«.
فھرست
عقد ازدواج:
عقد ازدواج دو رکن دارد  :ايجاب و قبول ،و صحت آن مشروط به موارد زير است:
 -1اجازه ولی:
از عايشه روايت است که پيامبر rفرمود ) :أيم,ا ام,رأة ال ينکحھ,ا ال,ولی فنکاحھ,ا باط,ل،
فنکاحھ,,ا باط,,ل ،فنکاحھ,,ا باط,,ل ،ف,,إن أص,,ابھا فلھ,,ا مھرھ,,ا بم,,ا أص,,اب منھ,,ا ،ف,,إن اش,,تجروا
فالسلطان ولی من ال ول,ی ل,ه(]» [960ھ,ر زن,ی ک,ه ول,ی او را ازدواج ندھ,د ازدواج,ش باط,ل
است ،ازدواجش باطل است ،ازدواجش باط,ل اس,ت ،پ,س اگ,ر ش,وھرش ب,ا او نزديک,ی ک,رد
باي,د مھري,هاش را ب,,ه س,بب نزديک,ی ب,,ا او پرداخ,ت کن,د ،و اگ,,ر ب,ا ھ,م مش,,اجره کردن,د ح,,اکم
سرپرست کسی است که سرپرست ندارد«.
 -2حضور شاھدان :
از عائش,,ه رواي,,ت اس,,ت ک,,ه پي,,امبر rفرم,,ود ) :النک,,اح إال ب,,ولی و ش,,اھدی ع,,دل(
»ازدواج بدون ولی و دو شاھد عادل صحيح نيست«.
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وجوب اجازه خواستن از زن قبل از ازدواج:
ھمانطوريکه ازدواج بدون ولی جايز نيست ،بر ولی ني,ز واج,ب اس,ت ک,ه از زن,ان تح,ت
تکفل خود قبل از ازدواج اجازه بخواھد ،و اگر زن راضی به ازدواج نباشد ،ول,ی نمیتوان,د
او را مجبور کند ،پس اگر بدون رضايت او )ولی( او را به عق,د کس,ی درآورد ،میتوان,د آن
را فسخ کند:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :التنکح األيم حتی تستأمر ،والتنکح البکر
حت,,ی تس,,تأذن ،ق,,الوا  :ي,,ا رس,,ول ﷲ و کي,,ف إذنھ,,ا؟ ق,,ال  :أن تس,,کت(]» [962بي,,وه ت,,ا از او
دس,,تور نگرفتن,,د ازدواج داده نش,,ود ،و دوش,,يزه ھ,,م ت,,ا از او اج,,ازه گرفت,,ه نش,,ود ،ب,,ه ازدواج
کسی داده نشود .گفتند  :ای رسول خ,دا ،اج,ازه )رض,ايت( بک,ر چگون,ه اس,ت؟ فرم,ود  :اي,ن
است که ساکت بماند«.
از خنساء بنت خدام أنصاری روايت است ) :أن أباھا زوجھا و ھی ثيب ،فکرھ,ت ذل,ک،
فأتت رسول ﷲ rفرد نکاحھا(]» [963او بي,وه ب,ود و پ,درش ب,دون رض,ايت او ،او را ب,ه عق,د
کسی درآورد ،نزد پيامبر rرفت و نکاحش را باطل کرد«.

از ابن عباس روايت اس,ت ) :أن جاري,ة بک,راً أت,ت النب,ی rف,ذکرت ل,ه أن أباھ,ا زوجھ,ا و
ھی کارھة ،فخيرھا النبی» [964](rدختری )بکر( ن,زد پي,امبر rآم,د وب,ه او گف,ت ک,ه  :پ,درش
ب,,دون رض,,ايتش ،او را ب,,ه عق,,د کس,,ی درآورده اس,,ت ،پي,,امبر rاو را )در فس,,خ عق,,د( اختي,,ار
داد«.
فھرست
خطبه ازدواج:
مستحب است قبل از عقد خطب,های خوان,ده ش,ود ،اي,ن خطب,ه خطب,ه حاج,ت ن,ام دارد ،لف,ظ
خطبه اين است :
)إن الحمد ،Sنحمده ،و نستعينه ،و نس,تغفره ،و نع,وذ ب,ا Sم,ن ش,رور أنفس,نا و س,يئات
أعمالن,,ا ،م,,ن يھ,,ده ﷲ فالمض,,ل ل,,ه ،و م,,ن يض,,لل ف,,ال ھ,,ادی ل,,ه ،و أش,,ھد أن ال إال ﷲ وح,,ده
الشريک له و أشھد أن محمدا عبده و رسوله( »براستی حمد و سپاس تنھ,ا الي,ق خ,دا اس,ت
او را شکر میگوييم و از او درخواست کمک و آمرزش میکنيم ،و پن,اه میب,ريم ب,ه خ,دا از
ش,,رور نفس,,ھايمان واز ب,,ديھای اعمالم,,ان ،ھ,,ر ک,,س ک,,ه خ,,دا او را ھ,,دايت کن,,د ھ,,يچ ک,,س
نمیتواند او را گمراه کند و ھر کس که خداون,د او را گم,راه نماي,د ھ,يچ ک,س نمیتوان,د او را
ھدايت دھد و ش,ھادت م,یدھم ک,ه ھ,يچ معب,ود ب,ر حق,ی بج,ز ﷲ نيس,ت ک,ه تنھ,ا و بیش,ريک
است ،و شھادت میدھم که محمد بنده و فرستاده او است«.
سلِ ُمون ( )آل
) يَأْ أ ﱡي َھاْ الﱠ ِذيْنَ آ َمنُ ْو ْا اتﱠقُوا ﷲَ َح ﱠ
ق تُقَاْ ِت ِه َوالَتَ ُم ْوتُنﱠ إِالﱠ َو أَ ْنتُ ْم ُم ْ
عمران (102 :
»ای کسانی که ايمان آوردهايد آنچنانکه بايد از خدا بترسيد و نميريد مگر آنکه
مسلمان باشيد«.
ی َخلَقَ ُ
س ،اتﱠقُ ْو ْا َربﱠ ُ
ق ِم ْن َھاْ َز ْو َج َھاْ َو
س ﱠوا ِح َد ٍة ﱠو َخلَ َ
ک ُم الﱠ ِذ ْ
) يَأْ أ ﱡي َھا النﱠاْ ُ
کم ِمنْ نﱠ ْف ٍ
بَ ﱠ
ﷲ
سا َءلُ ْونَ ِب ِه َو ْ
ﷲ الﱠ ِذ ْ
ی تَ َ
ث ِم ِ◌ ْن ُھ َماْ ِر َجاالً َکثِيراً ﱠو نِ َ
األر َحاْ َم إِنّ َ
سا ًء ﱠواتﱠقُ ْو ْا َ
َکاْنَ َعلَ ْي ُ
ک ْم َرقِ ْيبَا ً ( )نساء (1 :
»ای مردمان از )خشم( پروردگارتان بپرھيزيد ،پروردگاری که شما رااز يک
انسان بيافريد و )سپس( ھمسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و
زنان فراوانی منتشر ساخت .و از )خشم( خدايی بپرھيزيد که ھمديگر را بدو
سوگند میدھيد ،و بپرھيزيد از اينکه پيوند خويشاوندی را گسيخته داريد )وصله
رحم را ھم ناديده گيرد( ،زيرا بيگمان خداوند مراقب شما است«.
ک ْم أَ ْع َماْلَ ُ
صلِح لَ ُ
ک ْم َو
س ِد ْيداً يُ ْ
) َيأْ أَ ﱡي َھا الﱠ ِذيْنَ آ َمنُ ْو ْا اتﱠقُوا ﷲَ َو قُ ْولُ ْو ْا قَ ْوالً َ
ک ْم ُذنُو َب ُ
يَ ْغفِ ْرلَ ُ
سو َلهُ فَقَ ْد فَاْ َز فَ ْوزاً َع ِظ ْيما ً ( )احزاب (70 :
کم َو َمن ﱡي ِط َع ﷲَ َو َر ُ

»ای مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد .در نتيجه خدا )توفيق
خيرتان میدھد و( اعمالتان را بايسته میکند و گناھانتان را میبخشايد .اصالً
ھر کس از خدا و پيامبرش فرمانبرداری کند ،قطعا ً به پيروزی و کاميابی
بزرگی دست میيابد«.
أم,,ا بع,,د  :ف,,إن أص,,دق الح,,ديث کت,,اب ﷲ ،و خي,,ر الھ,,دی ،ھ ,دی محم,,د rو ش,,ر األم,,ور
مح,دثاتھا ،و ک,ل محدث,ة بدع,ة ،و ک,ل بدع,ة ض,اللة و ک,ل ض,اللة ف,ی الن,ار(]» [965ام,ا بع,د :
راستترين سخن کت,اب خ,دا ،و بھت,رين روش ،روش محم,د rاس,ت ،و ب,دترين ام,ور ن,وآوری
در دين است ،و ھر تازه پيدا ش,دهای در دي,ن ب,دعت و ھ,ر ب,دعتی گمراھ,ی ،و ھ,ر گمراھ,ی
در آتش است«.
فھرست
تبريک گفتن ازدواج مستحب است:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rوقتی تبريک میگفت میفرم,ود ) :ب,ارک ﷲ لک,م و
ب,ارک عل,,يکم ،و جم,,ع بينکم,ا ف,,ی خي,,ر(]» [966خداون,د خودت,,ان و ازدواجت,,ان را پربرک,,ت و
اجتماعتان را پرخير کند«.
مھريه:
خداوند متعال میفرمايد :
کلُوهُ َھنِيئا ً
کم عَن ش ٍَی ِمنهُ َنفسا ً فَ ُ
ص ُدقَاتِ ِھنﱠ نِحلَةً ،فَإن ِطبنَ لَ ُ
سا َء َ
) َو آتُو النﱢ َ
َم ِريئا ً ( )نساء (4 :
»و مھريهھای زنان را به عنوان ھديهای خالصانه و فريضهای خدايانه
بپردازيد .پس اگر با رضايت خاطر چيزی از مھريه خود را به شما بخشيدند،
آن را )دريافت داريد و( حالل و گوارا مصرف کنيد«.
پس مھريه حق,ی اس,ت ک,ه زن ب,ر م,رد دارد ،و )زن( مال,ک آن اس,ت و ب,رای ھ,يچ کس,ی
حالل نيست - ،پدر باشد يا غير پدر – چيزی از آنرا ب,رای خ,ود ب,ردارد مگ,ر اينک,ه زن ب,ر
اينکار راضی باشد.
در ش,,,ريعت ح,,,داقل و ح,,,داکثری ب,,,رای مھري,,,ه در نظ,,,ر گرفت,,,ه نش,,,ده ول,,,ی ک,,,م ب,,,ودن و
زيادهروی نکردن در آن مورد تشويق قرار گرفته است تا ازدواج به آسانی امکانپذير باشد
وجوانان به خاطر مھريه و مخارج زياد آن از ازدواج روی نگردانند :
خداوند متعال میفرمايد :

وج َو آتَيتُم إحدَاھُنﱠ قِن َ
طاراً فَالَت ُ
َأخ ُذوا ِمنهُ
وج َم َکانَ َز ٍ
) َو إن أ َردتُ ُم اس ِتبدَا َل َز ٍ
شَيئا ً ( )نساء (20 :
»و اگر خواستيد ھمسری را به جای ھمسری برگزينيد ھر چند مال فراوانی ھم
مھريه يکی از آنھا کرده باشيد ،برای شما درست نيست که چيزی از آن مال را
دريافت داريد«.
از انس بن مالک tرواي,ت اس,ت ) :أن عب,دالرحمن ب,ن ع,وف ج,اء إل,ی رس,ول ﷲ rو ب,ه
أثر صفرة فسأله رسول ﷲ rفأخبره أنه تزوج امرأة من األنصار ،قال :کم سقت لھ,ا؟ ق,ال :
زنة نواة من ذھب ،قال رسول ﷲ rأولم ولو بشاة(]» [967عبدالرحمن بن عوف ن,زد پي,امبرr
آمد در حاليکه آثار زردی )زعف,ران ي,ا حن,ا( ب,ر او دي,ده میش,د ،پي,امبر rاز ح,ال او پرس,يد،
)عب,,دالرحمن ب,,ن ع,,وف( در پاس,,خ گف,,ت ک,,ه ب,,ا زن,,ی از انص,,ار ازدواج ک,,رده اس,,ت .پي,,امبرr
فرم,,ود  :چق,,در مھري,,ه ب,,رايش ق,,رار دادهای؟ گف,,ت ب,,ه ان,,دازه وزن ي,,ک ھس,,ته خرم,,ا ط,,ال،
پيامبر rفرمود  :وليمه بده اگرچه گوسفندی باشد«.
از سھل بن سعد روايت است ) :إنی لفی القوم عند رسول ﷲ rإذ قامت امرأة فقالت  :ي,ا
رسول ﷲ إنھا قد وھبت نفس,ا ل,ک ،ف,ر فيھ,ا رأي,ک ،فل,م يجبھ,ا ش,يئا ،ث,م قام,ت فقال,ت  :ي,ا
رسول ﷲ إنھا قد وھبت نفسھا لک فر فيھا رأيک ،فلم يجبھا ش,يئا ،ث,م قام,ت الثالث,ة فقال,ت
 :يا رسول ﷲ إنھ,ا ق,د وھب,ت نفس,ھا لک,ف ف,ر فيھ,ا رأي,ک ،فق,ام رج,ل فق,ال ي,ا رس,ول ﷲ،
أنکحنيھ,ا ،ق,ال  :ھ,,ل عن,دک م,ن ش,,ی؟ ق,ال  :ال ،ق,ال  :اذھ,,ب فاطل,ب ول,و خاتم,,ا م,ن حدي,,د،
فذھب وطلب ،ثم جاء فقال  :ما وجدت شيئا والخاتما من حديد ،قال  :ھ,ل مع,ک م,ن الق,رآن
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شیء؟ قال معی سورة کذا و سورة کذا ،قال  :اذھب أنکحتکھ,ا بم,ا مع,ک م,ن الق,رآن(
»بھمراه جماعتی در خدمت پيامبر rبودم که ناگھان زن,ی بلن,د ش,د و گف,ت  :ای رس,ول خ,دا!
خودم را به شما بخشيدم ،نظرت را در اين باره بگو ،پي,امبر rج,وابی ب,ه او ن,داد ،ب,ار ديگ,ر
آن زن بلند شد و گفت  :ای رسول خدا! خودم رابه شما بخشيدم ،نظ,ر ش,ما چيس,ت؟ پي,امبرr
جوابی به اونداد .سپس آن زن برای بار سوم بلند شد و گف,ت  :ای رس,ول خ,دا! خ,ودم را ب,ه
ش,,ما بخش,,يدم ،نظ,,ر خ,,ود را در اي,,ن ب,,اره بگ,,و ،در اي,,ن ھنگ,,ام م,,ردی بلن,,د ش,,د و گف,,ت  :ای
رسول خدا او را به ازدواج من درآور ،پيامبر rبه آن مرد فرمود  :آي,ا چي,زی داری )ک,ه ب,ه
عن,,وان مھري,,ه ب,,ه او ب,,دھی(؟ گف,,ت  :ن,,ه ،پي,,امبر rفرم,,ود  :ب,,رو و چي,,زی پي,,دا ک,,ن اگرچ,,ه
انگش,تری از آھ,ن باش,د ،آن م,رد رف,ت و ب,ه جس,تجو پرداخ,ت س,پس برگش,ت و گف,ت  :ھ,يچ
چيزی نيافتم حتی أنگشتری آھنی ،پيامبر rفرمود  :آي,ا از ق,رآن چي,زی حف,ظ داری؟ آن م,رد
گفت  :سورة فالن و فالن را حفظ دارم ،پيامبر rفرمود  :برو با )مھريه( قرآن,ی ک,ه از حف,ظ
داری او را به ازدواج تو درآوردم«.
میتوان مھريه را بطور نقد يا نقد و قسط يا تمام قسط عند المطالب,ه پرداخ,ت ک,رد ،ب,رای
مرد جايز اس,ت قب,ل از آنک,ه مھري,های پرداخ,ت کن,د ب,ا ھمس,رش آمي,زش نماي,د ،اگ,ر مق,دار
مھريه معين نشده ،مھرالمثل و اگر معين شده باشد پرداخت مقدار تعيين شده بر م,رد واج,ب
است ،و از عدم وفا به شروط عقد جداً خودداری نمايد ،چون پي,امبر rفرم,وده اس,ت ) :أح,ق

ما أوفيتم من الشروط ،أن توفوا ب,ه م,ا اس,تحللتم ب,ه الف,روج(]» [969س,زاوارترين ش,روطی
که بايد به آن وفا کنيد شروط نکاح است«.
اگر بعد از عقد نکاح و قبل از رابطه زناشويی مرد بميرد تم,ام مھري,ه ب,رای زن محف,وظ
میماند :
از علقمه روايت است ) :أتی عبدﷲ فی أمرأة تزوجھا رجل ث,م م,ات عنھ,ا ،و ل,م يف,رض
لھا صداقا ،و لم يکن دخل بھا ،قال  :فاختلفوا إليه ،فقال  :أری لھا مث,ل مھ,ر نس,ائھا و لھ,ا
الميراث و عليھا العدة فشھد معقل ب,ن س,نان أش,جعی أن النب,ی rقض,ی فيب,روع بن,ت واش,ق
بمث,,ل م,,ا قض,,ی(]» .[970از عب,,دﷲ درب,,اره زن,,ی ک,,ه م,,ردی ب,,ا او ب,,دون تعي,,ين مھري,,ه ازدواج
کرده و قبل از آنکه با او رابطه زناشويی برقرار کند فوت کرده ،سؤال شد) ،علقم,ه( گف,ت:
درباره او اخ,تالف کردن,د ،عب,دﷲ گف,ت  :ب,ه نظ,ر م,ن مھرالمث,ل ب,ه او تعل,ق میگي,رد ،ارث
میب,,رد و باي,,د ع,,ده را بگذارن,,د ،معق,,ل ب,,ن س,,نان اش,,جعی در ھمانج,,ا گ,,واھی داد ک,,ه پي,,امبرr
درباره بروع بنت واشق مانند عبدﷲ حکم کرده است«.
فھرست
چه وقت مستحب است عروس به خانه شوھر برود؟
از عايشه روايت است ) :تزوجنی رسول ﷲ rفی شوال ،و بنی بی فی شوال ،فأی نساء
رس,,ول ﷲ rک,,ان أحظ,,ی عن,,ده من,,ی؟! و کان,,ت تس,,حب أن ي,,دخل نس,,اؤھا ف,,ی ش,,وال(
»پيامبر rمرا در م,اه ش,وال عق,د ک,رد و در ش,وال ب,ه خان,هاش ب,رده ش,دم ،ک,داميک از زن,ان
پيامبر rاز من نزد او بھرهمندتر )از لحاظ محبت پيامبر (rبودن,د؟« .و عايش,ه دوس,ت داش,ت
که زنان فاميلش در ماه شوال به خانه بخت برده شوند.
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فھرست
آنچه ھنگام زفاف مستحب است )*(:

مس,,تحب اس,,ت دام,,اد ب,,ا ھمس,,رش مالطف,,ت کن,,د م,,ثالً ب,,ه او ش,,ربت و ش,,يرينی و مانن,,د آن
بدھد؛ به دلي,ل ح,ديث اس,ماء بن,ت يزي,د ) :إن,ی قين,ت عائش,ة لرس,ول ﷲ ،rث,م جئت,ه فدعوت,ه
لجلوتھا ،فجاء فجلس إلی جنبھا ،فأتی بعس لبن ،فشرب ثم ناولھ,ا النب,ی rفخفض,ت رأس,ھا
و استحيت ،قالت أسماء  :فانتھرتھا و قلت لھا ،خذی من يد النبی rقال,ت  :فأخ,ذت فش,ربت
ش,,يئا(]» [972عايش,,ه را ب,,رای پي,,امبر rم,,زين ک,,ردم ،س,,پس ن,,زد پي,,امبر rرف,,تم ،و او را ب,,رای
دخول بر عائشه دعوت کردم ،آمد و کنار نشس,ت ،س,پس ظرف,ی ب,زرگ از ش,ير آورده ش,د،
پي,,امبر rاز آن خ,,ورد و ب,,ه عائش,,ه داد ،عائش,,ه س,,رش را پ,,ايين ان,,داخت و ش,,رم ک,,رد ،اس,,ماء
گويد  :بر سر او داد زدم و گفتم ظرف شير را از دس,ت پي,امبر rبگي,ر .اس,ماء گوي,د :عائش,ه
شير را گرفت وکمی از آن را خورد«.

يکی ديگر از سنتھای زفاف اين است که دام,اد دس,تش را روی پيش,انی ھمس,رش ق,رار
دھد و بس,م ﷲ بگوي,د و از خ,دا طل,ب برک,ت کن,د و دع,ايی را ک,ه در ح,ديث زي,ر آم,ده اس,ت
بخواند :
پيامبر rفرمود :
)إذا تزوج أحدکم امرأة ،أو اشتری خادما ،فليأخ,ذ بناص,يتھا ،وليس,م ﷲ عزوج,ل و لي,دع
بالبرک,,ة ،و ليق,,ل  :اللھ,,م إن,,ی أس,,ألک م,,ن خيرھ,,ا وخي,,ر م,,ا جبلتھ,,ا علي,,ه ،و أع,,وذ ب,,ک م,,ن
شرھا و شر ما جبلتھا عليه(]» .[973ھرگاه يکی از ش,ما زن,ی را ب,ه ازدواج خ,ود درآورد ي,ا
خ ,ادمی را خري,,د ،دس,,ت ب,,ر پيش,,انیاش بگ,,ذارد و بس,,م ﷲ بگوي,,د و ب,,رای او از خ,,دا طل,,ب
برکت کند ،و بگويد ) :اللھم إنی أسألک من خيرھا و خيرما جبلتھا عليه ،و أع,وذ ب,ک م,ن
شرھا و شرما جبلتھا عليه( يعنی  :خداون,دا! خي,ر او و خي,ر آنچ,ه در او آفري,دهای را از ت,و
میخواھم و به تو از شر او و شر آنچه در او آفريدهای پناه میبرم«.
سنت است دو رکعت نماز با ھم بخوانند چون اين کار از سلف نقل شده و دو اث,ر در اي,ن
باره آمده است :
 -1از ابوس,,عيد م,,والی ابوأس,,يد رواي,,ت اس,,ت ) :تزوج,,ت و أن,,ا ممل,,وک ف,,دعوت نف,,را م,,ن
أصحاب النبی rفيھم ابن مسعود و أبوذر وحذيفة ،قال  :و أقيمت الص,الة ،ق,ال  :ف,ذھب أب,و
ذر ليتقدم ،فقالوا  :إليک قال  :أو کذلک؟ قالوا  :نعم ،قال  :فتقدمت بھم و أنا عبد ممل,وک،
و علم,,ونی ،فق,,الوا  :إذا دخ,,ل علي,,ک أھل,,ک فص,,ل رکعت,,ين ،ث,,م س,,ل ﷲ م,,ن خي,,ر م,,ا دخ,,ل
عليک ،و تعوذ به م,ن ش,ره ث,م ش,انک و ش,أن أھل,ک(]» [974در حاليک,ه ب,رده ب,ودم ازدواج
کردم ،جماعتی از اصحاب پيامبر rرا دعوت نمودم ک,ه در مي,ان آن,ان اب,ن مس,عود ،اب,وذر و
حذيف,,ه حض,,ور داش,,تند) ،ابوس,,عيد( گوي,,د  :ب,,رای نم,,از اقام,,ه گفت,,ه ش,,د ،اب,,وذر جل,,و رف,,ت ت,,ا
پيشنماز شود) .به من( گفتند  :تو امام,ت ک,ن) ،ابوس,عيد( گف,ت  :م,ن امام,ت ک,نم؟ گفتن,د بل,ه،
گفت  :در حالی که برده بودم امام شدم ،آنان به من ياد دادند و گفتند  :ھرگاه ھمسرت بر ت,و
وارد شد ،دو رکعت نماز بخوان سپس از خداوند خير آنچه به خانه تو وارد شده را بخ,واه و
از شر او به خداوند پناه ببر سپس به کار خود و خانوادهات مشغول شو«.
 -2از ش,,قيق رواي,,ت اس,,ت ک,,ه م,,ردی بن,,ام اب,,و حري,,ز آم,,د و گف,,ت  :م,,ن ب,,ا دخت,,ری ج,,وان
ازدواج کردهام و میترسم که کين,ه م,را ب,ه دل بگي,رد ،عب,دﷲ ب,ن مس,عود گف,ت ) :إن اإلل,ف
من ﷲ والف,رک م,ن الش,يطان يري,د أن يک,ره إل,يکم م,ا أح,ل ﷲ لک,م ،ف,إذا أتت,ک فأمرھ,ا أن
تص,,لی وراءک رکعت,,ين( »الف,,ت از خداون,,د و کين,,ه از ش,,يطان اس,,ت ک,,ه میخواھ,,د آنچ,,ه ک,,ه
خداوند برای شمال حالل کرده را بد جلوه دھد ،پس ھرگ,اه ھمس,رت ن,زد ت,و آم,د ب,ه او بگ,و
که پشت سرت دو رکعت نماز بخواند« ،در روايتی ديگر از ابن مسعود آمده اس,ت  :و بگ,و
) :اللھم بارک لی فی أھلی و بارک لھم فی ،اللھم اجم,ع بينن,ا م,ا جمع,ت بخي,ر و ف,رق بينن,ا
إذا فرقت إلی خير(]» [975خداوندا! اھل وعيالم را برايم مبارک گردان و مرا ني,ز ب,رای آنھ,ا
مبارک گردان .خداوندا! تا آنگاه که در باھم بودن م,ا خي,ر ھس,ت ،م,ا را ب,ا ھ,م جم,ع ک,ن ،و
ھرگاه در جدايیمان خير باشد بين ما جدايی بيافکن«.

سنت است که در ھنگام آميزش بگويد ) :بسم ﷲ اللھ,م جنبن,ا الش,يطان و جن,ب الش,يطان
م,,ا رزقتن ,ا( »ب,,ه ن,,ام خ,,دا ،خداون,,دا! ش,,يطان را از م,,ا و از آنچ,,ه ب,,ه م,,ا عط,,ا میکن,,ی دور
بگ,,ردان« ،پي,,امبر rفرم,,ود ) :ف,,إن قض,,ی بينھم,,ا ول,,د ل,,ن يض,,ره الش,,يطان أب,,دا(]» [976اگ,,ر
کودکی از آن دو متولد شود ،شيطان ھرگز به او ضرر نمیرساند«.
م,,رد میتوان,,د در مح,,ل نس,,ل ،و از ھ,,ر طرف,,ی ک,,ه بخواھ,,د ،از جل,,و ي,,ا از پش,,ت )فق,,ط در
محل نسل( ،با ھمسرش آميزش کند .خداوند متعال میفرمايد :
سا ُؤ ُکم َح ٌ
کم فَأتُوا َحرثَ ُ
رث لَ ُ
شئتُم ( )بقره(223 :
) نِ َ
کم أنﱠی ِ
»زنان شما محل بذرافشانی شما ھستند پس از ھر راھی که میخواھيد به آن
محل درآييد«.
)و زناش,,ويی نمائي,,د ب,,ه ش,,رط آنک,,ه از موض,,ع نس,,ل تج,,اوز نکني,,د( يعن,,ی ھ,,ر ط,,ور ک,,ه
خواستيد از جلو يا از عقب )به شرطی که در محل نسل باشد(.
از جابر tروايت است ) :کانت اليھ,ود تق,ول ،أذا أت,ی الرج,ل امرأت,ه م,ن دبرھ,ا ف,ی قبلھ,ا
سا ُؤ ُکم َح ٌ
کم فَأتُوا َحرثَ ُ
رث لَ ُ
ش,ئتُم ]» ([977يھ,ود میگفتن,د
کان الولد أحول فنزلت  ) :نِ َ
کم أنﱠ,ی ِ
 :اگر مردی از پشت در محل نس,ل ب,ا ھمس,رش جم,اع کن,د ،بچ,ه اح,ول )چ,پ چش,م( خواھ,د
سا ُؤ ُکم َح ٌ
کم فَأتُوا َح,رثَ ُ
رث لَ ُ
ش,ئتُم ( »زن,ان ش,ما مح,ل
شد ،پس اين آيه نازل شد  ) :نِ َ
کم أنﱠ,ی ِ
بذرافش,,انی ش,,ما ھس,,تند پ,,س از ھ,,ر راھ,,ی ک,,ه میخواھي,,د ب,,ه آن درآئي,,د )ب,,ه ش,,رط آنک,,ه از
موضع نسل تجاوز نکنيد(«.
از ابن عباس روايت است ) :کان ھذا الحی من األنصار و ھم أھل وثن مع ھذا الح,ی م,ن
يھود و ھم أھل کتاب و کانوا يرون لھ,م فض,ال عل,يھم ف,ی العل,م ،فک,انوا يقت,دون بکثي,ر م,ن
فعلھم ،و کان من أمر أھل الکتاب أن اليأتوا النس,اء إال عل,ی ح,رف ،و ذل,ک أس,تر م,اتکون
المرأة ،فکان ھذا الحی من األنصار قد أخذوا بذلک من فعلھم ،و کان ھ,ذا الح,ی م,ن ق,ريش
يشرحون النساء شرحا منک,را ،و يتل,ذذون م,نھن مق,بالت وم,دبرات و مس,تلقيات ،فلم,ا ق,دم
المھاجرون المدينة ،تزوج رجل منھم ام,رأة م,ن األنص,ار ف,ذھب يص,نع بھ,ا ذل,ک ،فأنکرت,ه
عليه و قالت  :إنما کن,ا ن,ؤتی عل,ی ح,رف ،فاص,نع ذل,ک و إال ف,اجتنبی ،حت,ی ش,ری أمرھ,ا.
سا ُؤ ُکم َح ٌ
ک,م فَ,أتُوا َح,رثَ ُ
,رث لَ ُ
ش,ئتُم ( أی
فبلغ ذلک رسول ﷲ rفأنزل ﷲ ع ّزوج ّل ) نِ َ
کم أنﱠ,ی ِ
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»اي,,ن قبيل,,ه انص,,ار ک,,ه
مق,,بالت و م,,دبرات و مس,,تلقيات ،يعن,,ی ب,,ذلک موض,,ع الول,,د(
بتپرست بودند با اين قبيله يھود که اھل کت,اب بودن,د در ي,ک ج,ا زن,دگی میکردن,د ،انص,ار
آنان را در علم بر خودشان برت,ر میدانس,تند ،و در کارھايش,ان بھآنھ,ا اقت,دا میکردن,د ،يک,ی
از کارھای اھل کتاب اين بود که ب,ا ھمسرانش,ان از پھل,و جم,اع میکردن,د ک,ه در اي,ن حال,ت
زن پوش,,يدهتر اس,,ت و اي,,ن قبل,,ه از انص,,ار در اي,,ن ک,,ار از آنھ,,ا تقلي,,د میکردن,,د ول,,ی ق,,ريش
زنانشان را در ھنگام نزديکی بيش از حد پھن میکردن,د و از جل,و و عق,ب و پھل,و )فق,ط در
محل نسل( از آنھا لذت میبردند .وقت,ی مھ,اجرين ب,ه مدين,ه آمدن,د م,ردی از آن,ان ب,ا زن,ی از
انص,,ار ازدواج ک,,رد و خواس,,ت اي,,ن ک,,ار )پھ,,ن ک,,ردن( را ب,,ا او انج,,ام دھ,,د ،زن اي,,ن ک,,ار او

ناپسند دانست و گفت  :رسم م,ا ب,ر اي,ن اس,ت ک,ه از پھل,و نزديک,ی ش,ود ،ت,و ھ,م اي,ن ک,ار را
بکن ،در غير اين صورت از من کناره گير .اين جريان بزرگ شد تا اينکه ب,ه پي,امبر tرس,د
سا ُؤ ُکم َح ٌ
کم فَأتُوا َحرثَ ُ
رث لَ ُ
شئتُم ( زن,ان
و خداوند عزوجل اين آيه را نازل کرد  ) :نِ َ
کم أنﱠی ِ
شما محل بذرافشانی شما ھستند پس از ھر راھی که میخواھيد )از جل,و و عق,ب و پھل,و ک,ه
منظور محل نسل است( به آنان درآييد«.
برای مرد حرام است که در غير محل نسل با ھمسرش جماع کند؛ چون پيامبر rفرم,ود :
)م,,ن أت,,ی حائض,,ا أو ام,,رأة ف,,ی دبرھ,,ا أو کاھن,,ا فص,,دقه بم,,ا يق,,ول ،فق,,د کف,,ر بم,,ا أن,,زل عل,,ی
محمد(]» [979ھر کسی با حائضی يا با زنی در غير محل نسل جماع کند يا نزد کاھنی ب,رود
و او را تصديق نمايد ،به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزيده است«.
ب,,ر زن و م,,رد شايس,,ته اس,,ت ک,,ه ھدفش,,ان از ازدواج پاک,,دامنی باش,,د ت,,ا خ,,ود را از آنچ,,ه
خداوند حرام فرموده محافظت کنند ،در اينصورت آمي,زش ص,دقه برايش,ان نوش,ته میش,ود؛
به دليل حديث ابوذر) : tأن ناسا من أصحاب النبی rقالوا للنبی : rيا رس,ول ﷲ ،ذھ,ب أھ,ل
الدثورباألجور ،يصلون کما نصلی ،و يصومون کم,ا نص,وم ،و يتص,دقون بفض,ول أم,والھم،
قال  :أوليس قد جعل ﷲ لکم ما تصدقون؟ إن بکل تسبيحة صدقة ،و بکل تکبيرة ص,دقة ،و
بکل تھليلة صدقة ،و بکل تحميدة صدقة ،و أمر بالمعروف صدقة ،ونھی عن منکر ص,دقة،
و فی بضع أحدکم صدقة ،قالوا يا رسول ﷲ أياتی أحدنا شھوته و يکون له فيھا أج,ر؟! ق,ال
 :أرأي,,,تم لووض,,,عھا ف,,,ی ح,,,رام أک,,,ان عليھ,,,ا وزر؟ فک,,,ذلک إذا وض,,,عھا ف,,,ی الح,,,ال ک,,,ان ل,,,ه
أجر(]» [980گروھی از اصحاب پيامبر rبه پي,امبر گفتن,د ،ای رس,ول خ,دا! ثروتمن,دان اج,ر و
پاداش فراوان,ی درياف,ت میکنن,د؛ چراک,ه آن,ان مانن,د م,ا نم,از میخوانن,د ،روزه میگيرن,د ،و
)اضافه بر آن( از ام,وال اضافيش,ان ص,دقه میدھن,د .پي,امبر rفرم,ود  :آي,ا خداون,د چي,زی را
برای شما قرار نداده که با آن صدقه بدھيد؟ ھر سبحان ﷲ ،ﷲ أکبر ،ال إله إال ﷲ و الحم,د|
ک,,ه میگويي,,د ب,,رای ش,,ما ص,,دقه محس,,وب میش,,ود ،ام,,ر ب,,ه مع,,روف و نھ,,ی از منک,,ر ص,,دقه
است ،و در نزديکی با ھمسرانتان صدقه ھست ،گفتند  :ای رسول خدا! يکی از م,ا ش,ھوتش
را برآورده میکند برايش اجر و پاداش ھم ھست؟ فرمود  :مگر ندانست که اگر آن,را از راه
حرام برآورده کند ،گناھکار میشود؟ پ,س ب,ه ھم,ين ترتي,ب اگ,ر در راه ح,الل آن,را ب,رآورده
کند ،اجر و پاداش دريافت مینمايد«.
فھرست
وجوب وليمه:
بع,,د از دخ,,ول )ب,,ردن ھمس,,ر ب,,ه خان,,ه( دادن وليم,,ه الزم اس,,ت؛ چ,,ون ھمچنانک,,ه گفت,,ه ش,,د
پيامبر rعبدالرحمن بن عوف رابه آن امر فرمود ،و به دليل حديث بري,ده ب,ن حص,يب ) :لم,ا
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خطب علی فاطمة رضی ﷲ عنھا قال  :قال رس,ول ﷲ : rإن,ه الب,د للع,رس م,ن وليم,ة(
»وقتی که علی از فاطمه رضی ﷲ عنھا خواستگاری کرد ،پيامبر rفرمود  :ب,رای عروس,ی
وليمه الزم است.

موارد زير بايد در دادن وليمه مدنظر قرار گيرند :
 -1وليمه سه روز بعد از دخول باشد؛ چ,ون اي,ن ک,ار از پي,امبر rنق,ل ش,ده اس,ت ،از ان,س
روايت است ) :تزوج النبی rصفية ،و جعل عتقھا صداقھا ،و جعل الوليمة ثالث,ة أي,ام(
»پيامبر rصفيه را ب,ه ازدواج خ,ود درآورد و مھري,ه او را آزادیاش ،تعي,ين نم,ود ،و وليم,ه
را بعد از سه روز داد.
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 -2باي,,د اف,,راد ص,,الح اع,,م از فقي,,ر و ثروتمن,,د را ب,,ه وليم,,ه دع,,وت کن,,د ،ب,,ه دلي,,ل فرم,,وده
پيامبر) : rالتصاحب إال مؤمنا ،واليأکل طعامک إال تق,ی(]» [983تنھ,ا ب,ا م,ؤمن دوس,تی ک,ن و
کسی بجز انسان متقی از غذای شما نخورد«.
 -3يک گوسفند و در صورت توانايی بيش از آن وليمه دھد ،ب,ه دلي,ل فرم,وده پي,امبر rب,ه
عبدالرحمن بن عوف )أولم ولو بشاة(]» [984وليمه بده اگرچه گوسفندی باشد«.
و از انس روايت است ) :ما رأيت رسول ﷲ rأولم علی امرأة م,ا أول,م عل,ی زين,ب ،فإن,ه
ذب,,ح ش,,اة(]» [985ندي,,دهام ک,,ه پي,,امبر rب,,ه ان,,دازهای ک,,ه ب,,رای زين,,ب وليم,,ه داده ،ب,,رای س,,اير
زنانش بدھد ،او برای زينب يک گوسفند ذبح کرد«.
جايز است که وليمه را از ھ,ر غ,ذايی ک,ه در ت,وان دارد بدھ,د ھ,ر چن,د گوش,ت نباش,د؛ ب,ه
دليل حديث انس ) :أقام النبی rبين خيبروالمدينة ثالثا ً بينی عليه بصفية بنت حي,ی ،ف,دعوت
المسلمين إلی وليمته ،فما کان فيھا من خبز و ال لحم ،أمر باألنطاع فألقی فيھ,ا م,ن التم,ر و
األقط و السمن ،فانت وليمته(]» [986پيامبر rسه روز بين خيبر و مدينه ب,ه خ,اطر ازدواج ب,ا
صفيه بنت حيی اقامت کرد ،من مس,لمانان را ب,ه وليم,ه او دع,وت ک,ردم ک,ه در آن وليم,ه ن,ه
نانی بود و نه گوش,تی ،پي,امبر rدس,تور داد ت,ا س,فرهای چرم,ی پھ,ن کنن,د و روی آن خرم,ا و
کشک و کره قرار دھند ،اين بود وليمه او«.
جايز نيس,ت تنھ,ا ثروتمن,دان را ب,دون فق,را ب,ه وليم,ه دع,وت کن,د؛ ب,ه دلي,ل ف,روده پي,امبرr
)ش,,ر الطع,,ام طع,,ام الوليم,,ة ،يمنعھ,,ا م,,ن يأتيھ,,ا ،و ي,,دعی إليھ,,ا م,,ن يأباھ,,ا ،و م,,ن ل,,م يج,,ب
الدعوة فقد عصی ﷲ و رسوله(]» [987بدترين عذا ،غذای وليمهای اس,ت ک,ه فق,رای نيازمن,د
از آن منع و ثروتمندان بینياز به آن دعوت شوند ،وکس,ی ک,ه دع,وت وليم,ه را اجاب,ت نکن,د
به راستی نافرمانی خدا و رسول او را کرده است«.
کسی که به وليمه دعوت میشود واجب است در آن حاضر شود؛ به دليل حديثی که ق,بالً
بيان شد و به دليل فرموده پيامبر) : rإذا دعی أحدکم إلی الوليمة فليأتھا(]» [988اگ,ر يک,ی از
ش,,ما ب,,ه وليم,,ه دع,,وت ش,,د ،باي,,د ب,,رای آن بياي,,د« .و اگ,,ر روزه باش,,د ب,,از ھ,,م الزم اس,,ت ک,,ه
دعوت را اجابت کند به دليل فرموده پيامبر) : rإذا دع,ی أح,دکم إل,ی طع,ام فليج,ب ،ف,إن ک,ان
مفطرا فليطعم ،و إن ک,ان ص,ائما فليص,ل  :يعن,ی ال,دعاء(]» [989ھرگ,اه يک,ی از ش,ما دع,وت
شد ،دعوت را اجابت کن,د ،پ,س اگ,ر روزه نب,ود غ,ذا بخ,وردواگر روزه ب,ود )ب,رای ص,احب
وليم,,ه( دع,,ا کن,,د« .و اگ,,ر روزهاش روزه س,,نت ب,,ود میتوان,,د افط,,ار کن,,د ب,,ويژه اگ,,ر دع,,وت

کننده اصرار ورزد؛ به دليل فرموده پيامبر) : rإذا دعی أح,دکم إل,ی طع,ام فليج,ب ،ف,إن ش,اء
طع,,م ،و إن ش,,اء ت,,رک(]» [990ھرگ,اه يک,,ی از ش,,ما دع,,وت ش,,د ،دع,,وت را اجاب,,ت کن,,د ،اگ,,ر
خواست بخورد و اگر نخواست نخورد«.
فھرست
برای کسی که در دعوت حاضر می شود دو چيز برايش مستحب است:
 -1بعد از خوردن غذا با دعاھای زير که از پيامبر rثابت شده برای ميزبان دعا کند :
أل,,ف – )اللھ,,م اغف,,رلھم ،و ارحمھ,,م ،وب,,ارک لھ,,م فيم,,ا رزق,,تھم(]» [991خداون,,دا! آن,,ان را
بيامرز ،و بر آنان رحم کن و در آنچه روزيشان دادهای برکت ده«.
ب – )اللھم أطعم من أطعمنی واسق م,ن س,قانی(]» [992خدون,دا! ب,ه کس,ی ک,ه غ,ذايم داد،
غذا بده و کسی که مرا سيراب کرد ،سيراب کن«.
ج – )أک,,ل طع,,امکم األب,,رار ،وص,,لت عل,,يکم المالئک,,ة ،و أفط,,ر عن,,دکم الص,,ائمون(
»نيکوکاران غذايتان را بخورند و مالئکه ب,ر ش,ما ص,لوات بفرس,تند و روزهداران ن,زد ش,ما
افطار کنند«.
][993

 -2دعای خير و برکت برای صاحب وليمه و ھمس,رش ھم,انطور ک,ه در تبري,ک ازدواج
ذکر شد.
اجابت دعوت مراسمی که بامعصيت ھمراه اس,ت ج,ايز نيس,ت مگ,ر اينک,ه قص,د انک,ار و
از بين بردن آن را داشته باشد ک,ه در اينص,ورت اگ,ر نتوان,د آن,را از ب,ين بب,رد ب,ر او واج,ب
است که برگردد .در اين باره احاديثی به شرح زير آمده است :
از علی رواي,ت اس,ت ) :ص,نعت طعام,ا ف,دعوت رس,ول ﷲ rفج,اء ف,رأی ف,ی البي,ت تص,اوير
فرجع فقلت  :يا رسول ﷲ ،ما أرجعک بأبی أنت و أمی؟ قال  :إن فی البيت سترا في,ه تص,اوير،
و إن المالئک,,ة الت,,دخل بيت,,ا في,,ه تص,,اوير(]» .[994غ,,ذايی را درس,,ت ک,,ردم و پي,,امبر rرا دع,,وت
نمودم ،پيامبر آمد و چن,د عکس,ی را در خان,ه دي,د و برگش,ت .گف,تم ای رس,ول خ,دا! پ,در وم,ادرم
فدايت باد چه چي,زی باع,ث ش,د ک,ه برگ,ردی؟ فرم,ود  :در خان,ه پردهھ,ای عک,سداری)*( ب,ود و
مالئکه به خانهای که در آن عکس باشد داخل نمیشوند«.
سلف صالح ھم به اين روش عمل کردهاند :
از ابومسعود – عقبه بن عمرو – روايت است ) :أن رجال صنع ل,ه طعام,ا ،ف,دعاه فق,ال :
أفی البيت صورة؟ قال  :نعم فأبی أن يدخل حتی کسر الصورة ،ثم دخ,ل(]» [995م,ردی ب,رای
او )ابومس,,عود( غ,,ذايی درس,,ت ک,,رد و او را دع,,وت ک,,رد ،گف,,ت آي,,ا در خان,,ه عکس,,ی وج,,ود

دارد؟ گف,,ت  :بل,,ه ،ابومس,,عود از وارد ش,,دن ب,,ه آن خان,,ه خ,,ودداری ک,,رد ت,,ا اينک,,ه آن م,,رد
عکسھا را از بين برد سپس داخل شد«.
بخاری گويد]) : [996و دعا ابن عمر أبا أيوب ،ف,ردی ف,ی البي,ت س,ترا عل,ی الج,دار ،فق,ال
ابن عمر  :غلبنا عليه النساء .فقال  :من کنت أخشی عليه فلم أک,ن أخش,ی عل,يکم ،ف,وﷲ ال
أطعم لکم طعاما ،فرجع( »اب,ن عم,ر ابواي,وب را دع,وت ک,رد ،پ,ردهای را روی دي,وار خان,ه
ديد .ابن عمر گفت زنان در اين مورد بر م,ا غلب,ه کردن,د ،ابواي,وب گف,ت  :آنق,در از او )ﷲ(
میترسم که از تو نمیترسم ،قسم به خدا غذای شما را نمیخورم و برگشت«.
برای شخص جايز است که به زنان اجازه دھد تا مراسم عروس,ی را فق,ط ب,ا زدن دف و
خواندن آواز مباحی که در آن وصف زيبايی زن و ذکر فسق و فجور نباش,د اع,الم کنن,د .در
اين باره اح,اديثی آم,ده از جمل,ه  :پي,امبر rفرم,ود ) :أعلن,وا النک,اح(]» [997ازدواج را اع,الم
کنيد« .و در حديثی ديگ,ر میفرماي,د ) :فص,ل م,ا ب,ين الح,الل و الح,رام ال,دف و الص,وت ف,ی
النکاح(]» [998تفاوت ميان حالل و حرام در ازدواج دف و آواز است«.
از خالد بن ذکوان رواي,ت اس,ت  :ربي,ع بن,ت مع,وذ ب,ن عف,راء گف,ت ) :ج,اء النب,ی rي,دخل
حين بنی علی ،فجلس علی ف,راش کمجلس,ک من,ی ،فجعل,ت جويري,ات لن,ا يض,ربن بال,دف و
يندبن من قتل من آبائی يوم بدر ،إذ قالت إحداھن  :و فينا نبی يعلم ما ف,ی غ,د .فق,ال  :دع,ی
ھذه و قولی بالذی کنت تقولين(]» [999وقتی که به خانه داماد برده شدم پيامبر rنزد من آم,د،
و روی فراشی نشست ھمچون نشستن تو از من .دختر بچهھای ما دف میزدن,د و خوبيھ,ای
پدرانشان را که روز بدر کشته شده بودند يادآور میشدند ،در اي,ن ح,ال يک,ی از آنھ,ا گف,ت :
در ميان ما پيامبری است که از آينده خبر دارد ،پيامبر rفرمود ک اين س,خن را ت,رک ک,ن و
آنچه را که قبالً میگفتی بگو«.
ھرگاه مردی )متأھل( با دوشيزهای ازدواج کرد ،سنت است که ھفت شب نزد او بمان,د و
بع,,د از آن ب,,ه نوب,,ت ن,,زد زن,,ان ديگ,,رش ب,,رود .ول,,ی اگ,,ر زن بي,,وهای را بع,,د از ازدواج ب,,ا
دختری باکره به نکاح خود درآورد سه شب نزد او بماند ،و س,پس ب,ه نوب,ت ن,زد آنھ,ا ب,رود.
ابوقالبه اين چنين از انس روايت کرده و گفته است  :میتوانم بگ,ويم ان,س اي,ن ح,ديث را ب,ه
پيامبر rنسبت میداد]) .[1000يعنی اين حديث مرفوع است(.
بر مرد واجب است که با ھمسرش به خوبی معاشرت کند و او را در آنچه خداوند ب,رای
او حالل کرده ھمراھی کند بويژه وقتی که جوان باشد .در اين باره چندين حديث آم,ده از آن
جمله :
پي,امبر rفرم,,ود ) :خي,,رکم ،خي,,رکم ألھل,,ه ،و أن,ا خي,,رکم ألھل,,ی(]» [1001بھت,,رين ش,,ما کس,,ی
است که با خانوادهاش خوشرفتارتر باشد و من بھترين شما برای خانوادهام ھستم«.

در ح,,ديثی ديگ,,ر میفرماي,,د ) :أکم,,ل الم,,ؤمنين إيمان,,ا أحس,,نھم خلق,,ا ،و خي,,ارکم خي,,ارکم
لنس,,ائھم(]» [1002ک,,املترين مؤمن,,ان از لح,,اظ ايم,,ان خ,,وش اخالقت,,رين آن,,ان اس,,ت و بھت,,رين
شما کسانی ھستند که با ھمسرانشان خوش رفتارتر باشند«.
و در ح,,ديثی ديگ,,ر میفرماي,,د ) :اليف,,رک م,,ؤمن مؤمن,,ة إن ک,,ره منھ,,ا خلق,,ا رض,,ی منھ,,ا
آخر(]» [1003ھيچ مرد مؤمنی نبايد کين,ه زن م,ؤمنی را ب,ه دل بگي,رد؛ چ,ون اگ,ر رفت,اری از
او را نپسندد ،رفتاری ديگری از اورا میپسندد«.
در خطب,,ه حج,,ة ال,,وداع میفرماي,,د ) :أال واستوص,,وا بالنس,,اء خي,,را ،ف,,إنھن ع,,وان عن,,دکم
ليس تملکون منھن شيئا غير ذلک ،إال أن يأتين بفاحش,ة مبين,ة ،ف,إن فعل,ن ف,اھجروھن ف,ی
المضاجع و اض,ربوھن ض,ربا غي,ر مب,رح ،ف,إن أطع,نکم فالتبغ,وا عل,يھن س,بيال ،أال إن لک,م
علی نسائکم حقا ،و لنسائکم عليکم حق,ا ،فأم,ا حقک,م عل,ی نس,ائکم ف,ال ي,وطن فرش,کم م,ن
تکرھ,,ون ،و الي,,أذن ف,,ی بي,,وتکم لم,,ن تکرھ,,ون ،أال وحقھ,,ن عل,,يکم أن تحس,,نوا إل,,يھن ف,,ی
کسوتھن و طعامھن(]».[1004آگ,اه باش,يد يک,ديگر را ب,ه رفت,ار خ,وب ب,ا زن,ان س,فارش کني,د؛
چون آنان نزد شما گرفتارند ،و شما غير از در اختيار داشتنشان مالک چيز ديگری از آن,ان
نيستيد مگر اينک,ه مرتک,ب منک,ری آش,کار ش,وند ،پ,س در اينص,ورت بسترھايش,ان را ت,رک
کنيد و آنان را طوری بزنيد که به آنھا آسيب نرسد ،پس اگراز شما اطاع,ت کردن,د راھ,ی را
برای )تنبيه( ايشان نجوييد ،بدانيد که ھمسرانتان بر شما حقی دارند و شما نيز بر آن,ان حق,ی
داريد ،اما حق شما بر ھمسرانتان اين است ک,ه کس,ی را ک,ه دوس,ت نداري,د ب,ه ح,ريم و خان,ه
شما راه ندھند .آگاه باشيد که حق آنان بر شما اين است که به خوبی پوش,اک و غ,ذا را ب,رای
آنان تھيه کنيد«.
بر مرد واجب است که در خوراک و مسکن و لباس و بيتوت,ه و ديگ,ر رفتارھ,ای م,ادی
بين زنانش عدالت برقرار کند .پس اگر به يک,ی از آنھ,ا ب,يش از ديگ,ران توج,ه کن,د تھدي,دی
که در حديث زير ذکر شده است ،شامل حال او میشود :
)م,,ن کان,,ت ل,,ه امرأت,,ان يمي,,ل م,,ع أح,,دھما عل,,ی األخ,,ری ،ج,,ائ ي,,وم القيام,,ة وأح,,د ش,,قيه
ساقط(]» [1005ھر کس دو زن داش,ته باش,د و ب,ين آنھ,ا ع,دالت برق,رار نکن,د ،روز قيام,ت در
حالی به پيشگاه خداوند حاضر میشود که يکی از پھلوھايش ساقط )افتاده( است«.
ولی تمايل قلبی بيشتر به يکی از آنان اشکال ندارد؛ چون ميل و گ,رايش قلب,ی غي,رارادی
است ،لذا خداوند متعال میفرمايد :
يل فَتَ َذ ُروھَا
) َولَن تَستَ ِطي ُعوا أن تَع ِدلُوا بَينَ النﱢ َ
سا ِء َولَو َحرصتُم فَالَ تَ ِميلُوا ُک ﱠل ال َم ِ
َکال ُم َعلﱠ َق ِة ( )نساء (129 :
»شما نمیتوانيد )ازنظر محبت قلبی( ميان زنان دادگری )کامل( برقرار کنيد
ھرچند ھم )در اين راه به خود زحمت دھيد و( ھمه کوشش و توان خود را به
کار بريد؛ ولی بطور کلی دوری نکنيد بدانگونه که او را به صورت زن

معلقهای درآوريد )که بالتکليف بوده بطوريکه نه شوھر دارد و نه بیشوھر به
شمار آيد(«.
پي,,,امبر rدر ام,,,ور م,,,ادی ب,,,ين ھمس,,,رانش ب,,,ه ع,,,دالت رفت,,,ار میک,,,رد و ب,,,ين آن,,,ان ف,,,رق
نمیگذاشت ولی با وجود اين عائشه محبوبترين آنان ،نزدش بود :
از عمرو بن عاص روايت است ) :أن النبی rبعثه علی جيش ذات السالسل فأتيته فقل,ت
 :أی الناس أحب إليک؟ قال  :عائشة ،فقلت من الرجال؟ قال أبوھا ،قلت  :ثم من؟ ق,ال  :ث,م
عمر بن الخطاب ،فعد رجاال(]» [1006پيامبر rمرا به فرماندھی لشکر ذات السالس,ل برگزي,د،
ن,,زد پي,,امبر rرف,,تم و گف,,تم محب,,وبترين م,,ردم ن,,زد ش,,ما کيس,,ت؟ فرم,,ود عايش,,ه ،گف,,تم از مي,,ان
مردان چه کسی؟ فرمود  :پدرش ،گفتم بعد از او چه کسی؟ فرمود  :عم,ر ب,ن خط,اب و چن,د
مرد ديگر را ھم نام برد«.
فھرست
مرد آزاد با چند زن میتواند ازدواج کند؟
ازدواج با بيش از چھار زن حالل نيست به دليل فرموده خداوند متعال :
ک ُحوا َما َ
اب لَ ُ
سا ِء َمثنَی َو ثُالَ َث َو ُربَاع ( )نساء (3 :
کم ِمنَ النﱢ َ
ط َ
) فَان ِ
»سپس از زنانی که )بر شما حاللند( دوست داريد با دو يا سه يا چھار تا
ازدواج کنيد«.
پيامبر rبه غيالن بن سلمه که زمان اسالم آوردنش ده زن داش,ت فرم,ود ) :أمس,ک أربع,ا
و فارق سائرھن(]» [1007چھار زن را برای خود نگه دار و بقيه را رھا کن«.
از ق,يس ب,,ن ح,,ارث رواي,ت اس,,ت  :وقت,,ی ک,ه اس,,الم آوردم ھش,,ت زن داش,تم .ن,,زد پي,,امبرr
رفتم و جريان را برايش تعريف کردم ،فرمود ) :إختر م,نھن أربع,ا(]» [1008چھ,ار زن را از
بين آنھا برای خود اختيار کن«.
فھرست
زنانی که ازدواج با آنان حرام است:
خداوند متعال میفرمايد :
شةً َو َم ْقتا ً َو
سلَفَ إِنﱠهُ َکانَ فَا ِح َ
سا ِء إِالﱠ َما قَ ْد َ
ک ُحوا َمانَ َک َح آبَا ُؤ ُک ْم ِمنْ ال ﱢن َ
) َوالَ تَن ِ
ک ْم َو َخاالَتُ ُ
ک ْم َو َع ﱠماتُ ُ
ک ْم َو أَ َخ َواتُ ُ
ک ْم َو بَ َناتُ ُ
ک ْم أ ُ ﱠم َھاتُ ُ
س ِبيالًُ .ح ﱠر َمتْ َعلَ ْي ُ
ک ْم َو
سا َء َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ک ْم َو أ َخ َواتُ ُ
ض ْعنَ ُ
ت َو أ ﱠم َھاتُ ُ
ضا َع ِة َو
بَنَاتُ
ک ْم ِمنْ ﱢ
الر َ
ک ْم الالَتِی أ ْر َ
األخ َو بَ َناتُ األ ْخ ِ
ِ
سائِ ُ
سائِ ُ
ک ْم الالَتِی د ََخ ْلتُ ْم بِ ِھنﱠ فَإِنْ
ک ْم َو َربَائِبُ ُک ْم الالَتِی فِی ُح ُجو ِر ُک ْم ِمنْ نِ َ
أ ُ ﱠم َھاتُ نِ َ

صالَ ِب ُ
اح َعلَ ْي ُک ْم َو َحالَئِ ُل أَ ْبنَائِ ُ
لَ ْم تَ ُ
ک ْم َو أَنْ
ک ْم الﱠ ِذينَ ِمنْ أَ ْ
کونُوا د ََخ ْلتُ ْم بِ ِھنﱠ فَالَ ُجنَ َ
ص َناتُ ِمنْ
سلَفَ إِنﱠ ﷲَ َکانَ َغفُوراً َر ِحيماًَ .وا ْل ُم ْح َ
ت َْج َمعوا بَيْنَ األُ ْختَ ْي ِن إِالﱠ َما قَ ْد َ
ک ْم َما َو َرا َء َذلِ ُ
ک ْم َوأَ ِح ﱠل لَ ُ
َاب ﷲِ َعلَ ْي ُ
سا ِء إِالﱠ َما َملَ َکتْ أَ ْي َمانُ ُ
ک ْم أَنْ تَ ْبتَ ُغوا
ک ْم ِکت َ
النﱢ َ
بِأَ ْم َوالِ ُ
سافِ ِحينَ ( )نساء (24-22 :
صنِينَ َغ ْي َر ُم َ
ک ْم ُم ْح ِ
»با زنانی ازدواج نکنيد که پدران شما با آنھا ازدواج کردهاند؛ چرا که اين کار عمل
بسيار زشت و مبغوض و روش بسيار نادرستی است؛ مگر آنچه گذشته است)و در
زمان جاھليت بوده است که مورد عفو خدا قرار میگيرد( .خداوند بر شما حرام
نموده است ازدواج با مادرانتان ،دخترانتان ،خواھرانتان ،عمهھايتان ،و خالهھايتان،
برادرزادگانتان ،خواھرزادگانتان ،مادرانی که به شما شير دادهاند ،خواھران
رضاعیاتان ،مادران ھمسرانتان ،دختران ھمسرانتان از مردان ديگر که تحت
کفات و رعايت شما پرورش يافته و با مادرانشان ھمبستر شدهايد ،ولی اگر با
مادرانشان ھمبستر نشده باشيد ،گناھی )در ازدواج با چنين دخترانی( بر شما نيست،
ھمسران پسران صلبی خود و )باألخره اينکه( دو خواھر را با ھم جمع آوريد ،مگر
اينکه آنچه گذشته است )که با ترک يکی از آن دو خواھر ،قلم عفو بر اين کار که
در زمان جاھليت واقع شده است ،کشيده خواھد شد( بیگمان خداوند بسی آمرزنده
است )و گذشته راناديده میگيرد و( مھربان است .و زنان شوھردار )بر شما حرام
شدهاند( مگر زنانی که )آنان را در جنگ دينی مسلمانان با کافران( اسير کرده
باشيد ،که )در اين صورت نکاح شوھران کافرشان با اسارت لغو میگردد و بعد از
زدوده شدن رحم ايشان( برای شما حالل میباشند .اين را خداوند بر شما واجب
گردانده است )پس آنچه را که او بر شما حرام نموده است حرام بداريد و آنرا
مراعات داريد( برای شما ازدواج با زنان ديگری جز اينان )يعنی جز زنان مؤمن
حرام( حالل گشته است و میتوانيد با اموال خود )از راه شرعی( زنانی را جويا
شويد و با ايشان ازدواج کنيد )بدان شرط که منظورتان زنا و دستبازی نباشد( و
پاکدامن و از زنا خويشتندار باشيد«.
خداوند متعال در اين آيه زنانی را ذکر کرده که ازدواج با آنھا حرام اس,ت ،و ب,ا تأم,ل در
آن در میيابيم که تحريم دو نوع است :
 -1تحريم ابدی ،که در آن ازدواج مرد با زن برای ھميشه ممنوع است.
 -2تحريم موقت ،که در آن تا زمانی ک,ه زن در وض,عيت خاص,ی ق,رار دارد ،ازدواج ب,ا
او ممنوع است ولی بمحض اينکه اين وضعيت تغيير کرد ،تحريم از ب,ين م,یرود و ازدواج
با او حالل میشود.
اس,,,باب تح,,,ريم اب,,,دی عبارتن,,,د از  :نس,,,ب ،خويش,,,اوندی ناش,,,ی از ازدواج )مص,,,اھره(،
شيرخوارگی.
أ -زنانی که به سبب نسب حرام شدهاند عبارتند از :

مادران ،دختران ،خواھران ،عمهھا ،خالهھا ،دختران برادر و دختران خواھر.
ب -زنانی که به سبب مصاھره حرام شدهاند عبارتند از :
 -1م,,ادر ھمس,,ر ،و در تح,,ريم او آمي,,زش ب,,ا دخت,,رش ش,,رط نيس,,ت بلک,,ه ب,,ه مح,,ض عق,,د
دخترش حرام میشود.
 -2دختر زنی که با او آميزش کرده است پس اگر مردی مادر را عقد کرد بدون اينکه ب,ا
او آمي,,زش کن,,د ،دخت,,رش ب,,رای او ح,,الل اس,,ت ،ب,,ه دلي,,ل فرم,,وده خداون,,د متع,,ال  ) :فَ,,إن لَ,,م
اح َعلَي ُ
تَ ُ
کم ( »ولی اگر با مادرانشان ھمبستر نشده باشيد گن,اھی )در
کونُوا د ََخلتُم بِ ِھنﱠ فَالَ ُجنَ َ
ازدواج با چنين دخترانی( بر شما نيست«.
 -3ھمسر پسر که به محض عقد حرام میشود.
 -4ھمسر پدر ،بر پسر حرام است که با ھمسر پدرش ازدواج کند و اين تحريم به مح,ض
اينکه پدرش او را عقد کرد حاصل میشود.
ج -تحريم به سبب شيرخوارگی :
ک ْم َو أَ َخَ ,واتُ ُ
ضْ ,عنَ ُ
خداوند متعال میفرمايد َ ) :و أ ُ ﱠم َھ,اتُ ُ
ض,ا َع ِة ( »و
ک ْم ِم,نْ ال ﱢر َ
ک ْم الالَتِ,ی أَ ْر َ
مادرانی که به شما شير دادهاند و خواھران رضاعیتان«.
ض,,ا َعةُ ت َُح  ,ﱢر ُم َم,,ات ﱠُح ِ◌ر ُم ال َ ,والَ َدةُ ]» ([1009ش,,يرخوارگی ح,,رام
و پي,,امبر rمیفرماي,,د  ) :ال ﱠر َ
میکند آنچه را که نسب حرام میکند«.
بنابراين شيردھنده مادر )رضاعی( است ،در نتيجه تمام کسانی ک,ه از جان,ب م,ادر نس,بی
بر پسر حرام شدهاند ،از طرف مادر رضاعی بر شيرخوار نيز حرام میشوند.
پس شيرخوار نمیتواند با افراد زير ازدواج کند :
 -1زن شيردھنده) ،مادر رض,اعی(  -2م,ادرزن ش,يردھنده  -3مادرش,وھر ش,يردھنده -4
خ,,واھرزن ش,,يردھنده  -5خواھرش,,وھر ش,,يردھنده  -6دخت,,ران پس,,ر و دخت,,ر ش,,يردھنده -7
خواھرشيری.
فھرست
مقدار شيری که با خوردن آن تحريم ثابت میشود :
از عايشه روايت است که پيامبر rفرمود ) :التحرم المصة و المصتان(]» [1010ب,ا ي,ک ي,ا
دو بار مکيدن تحريم ثابت نمیشود«.

از ام فضل روايت است که پيامبر rفرمود ) :التحرم الرض,عة أوالرض,عتان ،أوالمص,ة أو
المص,تان(]» [1011ب,,ا ي,ک ي,,ا دو ب,ار ش,,يرخوردن)*( و ي,ا ي,,ک ي,ا دو ب,,ار مکي,دن تح,,ريم ثاب,,ت
نمیشود«.
از عايشه روايت است ) :کان فيما أنزل من القرآن عش,ر رض,عات معلوم,ات يح,رمن ،ث,م
نسخن ،بخمس معلومات .فتوفی رس,ول ﷲ rو ھ,ن فيم,ا يق,رأ م,ن الق,رآن(]» [1012از جمل,ه
آيات نازل شده در قرآن ،آي,ة )عش,ر رض,عات معلوم,ات يح,رمن( ب,ود» .يعن,ی  :ده ب,ار ش,ير
دادن معلوم )نکاح را( ح,رام میکن,د« .س,پس لف,ظ و حک,م اي,ن آي,ه ب,ا آي,ه )بخم,س معلوم,ات(
نسخ شد» .يعنی ک با پنج بار شيردادن معلوم«) .تالوت پنج ب,ار ش,يردادن نس,خ ش,د و حک,م
آن باقی ماند( سپس پيامبر rفوت کرد ولی )به خاطر تأخير نسخ آن( آي,ه نس,خ ش,ده از جمل,ه
آياتی بود که )ھنوز( جزو قرآن به حساب میآمد«.
شيرخوارگی بايد تا دو سالگی باشد )و بع,د از آن اعتب,ار ن,دارد( ب,ه دلي,ل فرم,وده خداون,د
متعال :
ضا َعةَ ( )بقره :
ين لِ َمن أ َرا َد أن يُتِ ﱠم ال ﱠر َ
) َوال َوالِدَاتُ يُر ِ
ين َکا ِملَ ِ
ضعنَ أوالَ َدھُنﱠ َحولَ ِ
(233
»مادران )اعم از مطلقه و غيرمطلقه( دو سال تمام فرزندان خود را شير
میدھند ،ھرگاه يکی از والدين يا ھر دوی ايشان خواستار تکميل دوران
شيرخوارگی شوند«.
از ام سلمه روايت است که پيامبر rفرمود ) :اليحرم من الرض,اع إال م,ا فت,ق األمع,اء ف,ی
الثدی و کان قبل الفط,ام(]» [1013ش,يرخوارگی موج,ب تح,ريم ازدواج نمیش,ود مگ,ر زم,انی
که ش,ير ب,ه روده ک,ودک برس,د )بطوريک,ه روده ک,ودک تنھ,ا از آن تغذي,ه کن,د( و قب,ل از دو
سالگی باشد«.
زنانی که بطور موقت حرام شدهاند:
 -1جمع بين دو خواھر )دوخواھر را در ي,ک زم,ان ب,ه ازدواج خ,ود درآوردن( ،خداون,د
متعال میفرمايد :
سلَفَ ( )نساء (23 :
) َو أن تَج َم ُعوا بَينَ األُختَي ِن إالﱠ َما قَد َ
»و اينکه دو خواھر را با ھم جمع آوريد ،مگر آنچه گذشته است« )که با ترک
يکی از آندو خواھر ،قلم عفو بر اين کار که در زمان جاھليت واقع شده است
کشيده خواھد شد(«.

 -2جم,,ع ب,,ين زن و عم,,ه ي,,ا خال,,ه او  :ب,,ه دلي,,ل ح,,ديث اب,,وھريره از پي,,امبر rک,,ه فرم,,ود :
)اليجمع بين المرأة و عمتھا وال بين المرأة و خالتھ,ا(]» [1014جم,ع ب,ين زن و عم,هاش ،زن
و خالهاش ،جايز نيست«.
 -3زنی که ھمسر مردی ديگر است و در عده او به سر میبرد  :به دليل فرموده خداون,د
سا ِء إِالﱠ َما َملَ َکت أي َم,انُ ُ
کم (» .زن,ان ش,وھردار )ب,ر ش,ما ح,رام
صنَاتُ ِمنَ النﱢ َ
متعال َ ) :وال ُمح َ
شدهاند( مگر زنانی که )آنان را در جنگ دينی مس,لمانان ب,ا ک,افران( اس,ير ک,رده باش,يد ،ک,ه
بع,,د از پ,,اک ش,,دن رح,,م ايش,,ان ،ب,,رای اس,,يرکننده ح,,الل میگردن,,د اگرچ,,ه در ازدواج کس,,ان
ديگری باشند ،به دليل حديث ابوسعيد :
)أن رسول ﷲ rبعث جيشا إلی أو طاس ،فلقی عدوا فقاتلوھم ،فظھروا عل,يھم و أص,ابوا
سبايا ،و کان ناس من أصحاب رسول ﷲ rتحرجوا م,ن غش,يانھن ،م,ن أج,ل أزواجھ,ن م,ن
المش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رکين ،ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,أنزل ﷲ عزوج,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ل ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ی ذل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ک
س,,,,ا ِء إِالﱠ َم,,,,ا َملَ َک,,,,ت أي َم,,,,انُ ُ
کم ( أی فھ,,,,ن لک,,,,م ح,,,,الل إذا انقض,,,,ت
ص,,,,نَاتُ ِم,,,,نَ النﱢ َ
) َوال ُمح َ
][1015
»پي,امبر rس,پاھی را ب,,ه او ط,اس فرس,تاد ،و ب,ا دش,,من روب,رو ش,دند و ب,ا آنھ,,ا
ع,دتھن(
جنگيدند ،و بر آنھا چيره شدند ،و چن,دين زن را ب,ه اس,ارت درآوردن,د ،گروھ,ی از اص,حاب
پيامبر rبه خاطر شوھران مشرکشان نزديکی با آنان را ناپسند دانس,تند ،خداون,د عزوج,ل در
س,ا ِء إِالﱠ َم,ا َملَ َک,ت أي َم,انُ ُ
کم (» .ھرگ,اه
ص,نَاتُ ِم,نَ النﱢ َ
اين باره اين آيه را نازل کرد َ ) :وال ُمح َ
عده آنان به پايان رسيد برای شما حاللاند«.
 -4زنی که سه بار طالق داده شده ،ازدواج او ب,ا ش,وھر اول,ش ج,ايز نيس,ت ،مگ,ر اينک,ه
مرد ديگری بطور صحيح او را ب,ه ازدواج خ,ود درآورده س,پس او را ط,الق دھ,د ،ب,ه دلي,ل
ک َح َزوج,ا ً َغيَ ,رهُ ،فَ,إن َ
فرموده خداوند متعال  ) :فَإن َ
طلﱠقَ َھ,ا
طلﱠقَ َھا فَالَتَ ِح ﱡل لَهُ ِمن بَع ُد َحتﱠ,ی تَ,ن ِ
اج َعا إن َ
ظنﱠا أن يُقِي َما ُحدُو َد ﷲ ِ◌ ( »پس اگر )بعد از طالق و رج,وع
اح َعلَي ِھ َما أن يَتَ َر َ
فَالَ ُجنَ َ
بار ديگر ھم( او را طالق داد از آن ب,ه بع,د زن ب,رای او ح,الل نخواھ,د ب,ود ،مگ,ر اينک,ه ب,ا
شوھری ديگر ازدواج کند) ،و با او آميزش جنس,ی نماي,د و ازدواج واقع,ی و ج,دی ص,ورت
گيرد نه موقتی و فريبکارانه( دراينصورت اگر )شوھر دوم( او را طالق داد ،گناھی ب,ر آن
دو )زن و ش,,وھر اول( نخواھ,,د ب,,ود ک,,ه )ب,,ه ک,,انون زن,,دگی زناش,,ويی( برگردن,,د )و زن ب,,ا
شوھر اول ازدواج نمايد( در صورتيکه اميدوار باش,ند ک,ه میتوانن,د ح,دود الھ,ی را )محت,رم
بشمارند و( پابرجا دارند«.
 -5ازدواج با زنان زناکار  :برای ھيچ زن و مردی جايز نيست که با م,رد و زن زناک,ار
ازدواج کند ،مگر اينکه توبه کنند؛ به دليل فرموده خداوند متعال :
ک َو
ک ُح َھا إالﱠ َزا ٍن أو ُمش ِر ٌ
ک ُح إالﱠ َزانِيَةً أَو ُمش ِر َکةً َو ال ﱠزانِيَةُ الَينَ ِ
)ال ﱠزانِی الَيَن ِ
ک َعلَی ال ُمؤ ِمنِينَ ( )نور (3 :
ُح ّر َم َذلِ َ
»مرد زناکار )پيش از دست کشيدن از کار پليد زنا و توبه کردن از آلوده
دامانی( حق ندارد جز با زن زناکار )فاحشهای که از عمل زشت فاحشهگری

دست نکشيده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد( و يا با زن مشرک )و کافری
که ھنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد( ازدواج کند ،ھمانگونه ھم زن زناکار
)پيش از دست کشيدن از کار پليد زنا و توبه از آلودهدامانی( حق ندارد جز با
مرد زناپيشه )ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلودهدامانی( و يا با مرد
مشرک )و کافری که ھنوز شرک و کفر را رھا نکرده باشد( ازدواج کند ،چنين
ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است«.
از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است ) :أن مرثد بن أبی مرثد الغنوی ک,ان
يحمل األساری بمکة ،و کان بمکة بغ,ی يق,ال لھ,ا عن,اق ،و کان,ت ص,ديقته ،ق,ال  :جئ,ت إل,ی
ک ُح َھ,ا إالﱠ
النبی rفقلت  :يا رسول ﷲ أنکح عناقا؟ قال  :فسکت عنی فنزلت َ ) :وال ﱠزانِيَةُ الَيَن ِ
ک ( فدعانی فقرأھ,ا عل,ی وق,ال  :التنکحھ,ا(]» [1016مرث,د ب,ن اب,ی مرث,د غن,وی
َزا ٍن أو ُمشر ٌ
اسيران را به مک,ه حم,ل میک,رد ،در مک,ه زن زناک,اری ب,ه ن,ام عن,اق ک,ه دوس,ت مرث,د ب,ود
زندگی میکرد ،مرثد گفت  :نزد رس,ول ﷲ rرف,تم و گف,تم  :ای رس,ول خ,دا! آي,ا عن,اق را ب,ه
ازدواج خود درآورم؟ مرثد گويد  :پيامبر در جواب من ساکت ماند ،سپس اي,ن آي,ه ن,ازل ش,د
ک ( مرا صدا زد و آيه را برايم خوان,د ،و فرم,ود  :ب,ا
ک ُح َھا إالﱠ َزا ٍن أو ُمشر ٌ
َ ) :وال ﱠزانِيَةُ الَينَ ِ
او ازدواج نکن«.
فھرست
ازدواجھای فاسد:
 -1نکاح شغار:
نکاح شغار عبارت است از اينکه کسی دختر يا خواھر خ,ود و ي,ا دخت,ری ک,ه سرپرس,تی
اورا که به عھده دارد به ازدواج کسی ديگ,ر درآورد ب,ه ش,رط اينک,ه او ھ,م دخت,ر ،خ,واھر،
خواھرزاده و ...خود را به ازدواج او يا پسرش يا برادرزادهاش درآورد.
ابن عقد به اين ص,ورت فاس,د اس,ت خ,واه مھري,ه ب,رای آن ذک,ر ش,ده باش,د ي,ا خي,ر ،چ,ون
پيامبر rاز اين کار نھی کرده و مس,لمانان را از آن برح,ذر داش,ته اس,ت .وخداون,د متع,ال ھ,م
فرموده است :
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَ َھا ُکم عَنهُ فَانتَ ُھوا ( )حشر (7 :
) َو َما آتَا ُک ُم ال ﱠر ُ
»چيزھايی را که پيامبر برای شما )از احکام الھی( آورده ،اجرا کنيد و از
چيزھايی که شما را از آن بازداشته است ،دست بکشيد«.
و در صحيحين از ابن عمر روايت است ) :أن النب,ی rنھ,ی ع,ن الش,غار(]» [1017پي,امبرr
از نکاح شغار نھی کرد«.
در صحيح مسلم از ابوھريره روايت است که پيامبر rاز نکاح شغار نھ,ی ک,رد .و فرم,ود
شغار اي,ن اس,ت ک,ه م,ردی ،ب,ه م,ردی ديگ,ر بگوي,د ) :زوجن,ی ابنت,ک و أزوج,ک ابتن,ی ،أو

زوجن,,ی أخت,,ک و أزوج,,ک أخت,,ی(]» [1018دخت,,ر را ب,,ه ازدواج م,,ن در بي,,اور ،ت,,ا م,,ن )در
مقابل( ،دخترم را به ازدواج تو درآورم ،يا خواھرت را به ازدواج م,ن در بي,اور ت,ا م,ن ھ,م
)در مقابل( خواھرم را به ازدواج تو درآورم«.
در حديثی ديگر فرمودند ) :الشغار فی اإلسالم(]» [1019در اسالم شغار نيست«.
لذا ،اين احاديث صحيح داللت میکند بر اين که نکاح شغار ح,رام ،فاس,د و مخ,الف ش,رع
و قانون خداوند است و پيامبر rبين نکاح شغاری که در آن مھريه ذک,ر ش,ده باش,د و نک,احی
که اسمی از مھريه به ميان نيامده باشد تفاوتی قايل نشده است.
اما آنچه در حديث ابن عمر درب,اره تفس,ير نک,اح ش,غار آم,ده مبن,ی ب,ر اينک,ه نک,اح ش,غار
عبارت است از اينکه مردی دخترش را به ازدواج ديگری درآورد به شرطی ک,ه او ھ,م در
مقاب,,ل دخت,,ر خ,,ود را ب,,ه ازدواج او درآورد ب,,دون اينک,,ه مھري,,های در ک,,ار باش,,د .اھ,,ل عل,,م
گفتهاند که در حديث ابن عمر اي,ن تعري,ف )درب,ارة ش,غار( از ک,الم ن,افع اس,ت ،ن,ه پي,امبر،r
چراکه پيامبر rدر حديث ابوھريره که قبالً ذکر ش,د ش,غار را تفس,ير ک,رده و فرم,وده اس,ت :
»شغار نکاحی اس,ت ک,ه م,ردی دخت,ر ي,ا خ,واھرش را ب,ه ازدواج ديگ,ری درآورد ب,ه ش,رط
آنکه او ھم در مقابل دختر يا خواھرشرا به ازدواج درآورد« و نفرموده ک,ه ب,ين آنھ,ا مھري,ه
نباشد و اين داللت میکند بر اينک,ه ذک,ر ي,ا ع,دم ذک,ر مھري,ه ھ,يچ ت,أثيری در حک,م اي,ن ن,وع
ازدواج ندارد وآنچه باعث فساد آن میشود ب,ه ش,رط گ,رفتن مبادل,ه )دو زن( اس,ت ک,ه فس,اد
زيادی را به دنبال دارد؛ چون اين ن,وع ازدواج منج,ر ب,ه مجب,ور ک,ردن زن,ان ب,ه ازدواج ب,ا
کس,,انی میش,,ود ک,,ه راض,,ی نيس,,تند ،و در واق,,ع در اي,,ن ن,,وع ازدواج مص,,لحت اولي,,اء ب,,ر
مصلحت زنان ترجيح داده میشود و اين کاری ناپس,ند و ظلم,ی ب,ر زن,ان اس,ت .يک,ی ديگ,ر
از اث,,رات ن,,امطلوب آن ،مح,,روم ک,,ردن زن,,ان از مھرالمثلش,,ان اس,,ت ھم,,انطور ک,,ه در مي,,ان
انجام دھندگان اين عقد ناپسند وجود دارد مگر کسی ک,ه خ,دا بخواھ,د )و او را از اي,ن منک,ر
محافظت کند( و بسياری از اين نوع ازدواجھا به جنگ و دشمنی بع,د از ازدواج میانجامن,د
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و اين از عقوبات زودرس مخالفت با شرع است.
فھرست
 -2نکاح محلل:
نکاحی است که مرد زنی را ک,ه س,ه طالق,ه ش,ده پ,س از س,پری ش,دن ع,دهاش ب,ه ازدواج
خود درآورد ،سپس او را طالق داده تا برای شوھر اولش حالل شود.
اين نوع ازدواج گناھی کبيره و عملی زشت است ،و به ھيچ صورت جايز نمیباشد ،چ,ه
ھنگام عقد يا قبل از آن ،اين ش,رط را ک,رده باش,ند ،و ي,ا اينک,ه يک,ی از آنھ,ا در دل ني,ت اي,ن
کار را داشته باشد ،در ھر صورت انجام دھنده آن ملعون است.

از علی روايت است ) :لعن رسول ﷲ rالمحلل و المحلل له(]» [1021پيامبر rمحل,ل)حالل
کننده زنی که سه طالق شده( و محلل له)مردی که زن برايش ح,الل ش,ده – ش,وھر اول( را
لعنت کرده است«.
از عقبه بن عامر روايت است که پيامبر rفرمود ) :أال أخبرکم بالتيس المس,تعار؟ ق,الوا :
بلی يا رسول ﷲ ،قال  :ھو المحلل ،لعن ﷲ المحل,ل و المحل,ل ل,ه(]» [1022آي,ا ش,ما را از ب,ز
ن,,ر ب,,ه کراي,,ه گرفت,,ه ش,,ده خب,ردار ک,,نم؟ گفتن,,د بل,,ه ای رس,,ول خ,,دا ،فرم,,ود  :او محل,,ل اس,,ت،
خداوند محلل و محللله را لعنت کرده است«.
از عمر بن نافع از پدرش روايت است ) :جاء رجل إلی ابن عمر رضی ﷲ عنھما فسأله
عن رجل طلق أمرأته ثالثا ،فتزوجھ,ا أخ ل,ه م,ن غي,ر م,ؤامرة من,ه ليحلھ,ا ألخي,ه ،ھ,ل تح,ل
لألول؟ قال  :ال ،إال نکاح رغبة ،کن,ا نع,د ھ,ذا س,فاحا عل,ی عھ,د رس,ول ﷲ» [1023](rم,ردی
نزد ابن عم,ر)رض( آم,د و از او درب,اره م,ردی س,ؤال ک,رد ک,ه ھمس,رش را س,ه ب,ار ط,الق
داده است و يکی از برادران )دين,یاش( ب,دون داش,تن ھ,يچ حيل,ه و نقش,های او را ب,ه ازدواج
خ,,ود درآورده ت,,ا او را ب,,رای ب,,رادرش ح,,الل کن,,د آي,,ا )اي,,ن زن( ب,,رای )ش,,وھر( اول ح,,الل
میش,,ود؟ اب,,ن عم,,ر گف,,ت  :ن,,ه ،مگ,,ر اينک,,ه ازدواج از روی مي,,ل و رغب,,ت )و ب,,دون قص,,د
تحليل( باشد؛ چون ما در زمان رسول ﷲ rاين کار را زنا به حساب میآورديم«.
فھرست
نکاح زن به نيت طالق دادن او:
ش,,يخ س,,يد س,,ابق)ره( در کت,,اب فق,,ه الس,,نه ) (2/38میگوي,,د  :علم,,اء اتف,,اقنظر دارن,,د ب,,ر
اينک,,ه اگ,,ر م,,ردی زن,,ی را ب,,دون اينک,,ه ھنگ,,ام عقد،م,,دتی را مع,,ين کن,,د ،ب,,ه ازدواج خ,,ود
درآورد ،اگر قصد داشته باشد که بعد از مدتی يا بعد از برطرف شدن نيازش در آنجايی ک,ه
ھست ،اورا طالق دھد ،اين ازدواج صحيح است.
ولی اوزاعی با اين رأی مخالف است و آنرا نکاح متعه میداند.
شيخ رشيد رضا در تفسير »المنار« در اين باره میگويد :
»ھرچند تشديد و تأکيد علمای سلف و خلف در منع نکاح متعه ،ايجاب میکند ک,ه ازدواج
به نيت ط,الق ممن,وع باش,د ،واگرچ,ه فقھ,ا میگوين,د  :اگ,ر م,رد ھنگ,ام ازدواج ،م,دت زم,ان
خاصی را در دل نيت کرده باشد ،ولی در صيغه عقد آنرا به شرط نگي,رد ،نک,احش ص,حيح
است .ليکن پنھان کردن تعي,ين وق,ت وني,ت ط,الق ،حيل,ه و فري,ب ب,ه حس,اب میآي,د ،ل,ذا اي,ن
نوع عقد سزاوارتر به بط,الن از عق,دی اس,ت ک,ه ب,ا رض,ايت ش,وھر و زن و ول,ی او منعق,د
ش,,ده و تنھ,,ا مفس,,ده آن ،ب,,ه ب,,ازی گ,,رفتن بزرگت,,رين پيون,,د بش,,ری يعن,,ی ازدواج و ش,,ھوترانی
زنان و مردان شھوتران است ،اين نوع ازدواج بايد به طريق اولی باط,ل باش,د؛ چراک,ه اي,ن
ن,,وع ازدواج ع,,الوه ب,,ر حيل,,ه و فريبک,,اری دارای مفاس,,دی ديگ,,ر اس,,ت ،ھمچ,,ون دش,,منی و

کين,,ه و از ب,,ين رف,,تن اعتم,,اد حت,,ی ب,,ه انس,,انھای ص,,ادقی ک,,ه قص,,د ازدواج حقيق,,ی دارن,,د،
ازدواج,,ی ک,,ه ھ,,دف آن پاک,,دامنی ھ,,ر ي,,ک از زن و ش,,وھر و خل,,وص ني,,ت آنھ,,ا نس,,بت ب,,ه
يکديگر و ھمکاريشان برای تأسيس خانوادهای صالح در ميان امت اسالمی است – اھ .« -
میگ,,ويم  :اث,,ر عم,,ر ب,,ن ن,,افع از پ,,درش نظ,,ر ش,,يخ رش,,يد)ره( را تأيي,,د میکن,,د ک,,ه ) :ج,,اء
رجل إلی إبن عمر رضی ﷲ عنھما فسأله ع,ن رج,ل طل,ق امرأت,ه ثالث,ا ،فتزوجھ,ا أخ ل,ه م,ن
غير مؤامرة منه ،ليحلھا ألخيه ،ھل تحل لألول؟ قال  :ال إال نکاح رغبة ،کن,ا نع,د ھ,ذا س,فاحا
علی عھد رسول ﷲ» [1024](rمردی نزد اب,ن عم,ر)رض( آم,د و از او درب,اره م,ردی س,ؤال
کرد که ھمسرش را سه بار طالق داده است و يکی از برادران )دينیاش( بدون داشتن ھ,يچ
حيله و نقشهای او را ب,ه ازدواج خ,ود درآورده ت,ا او را ب,رای ب,رادرش ح,الل کن,د ،آي,ا )اي,ن
زن( برای شوھر )اول( حالل میشود؟ ابن عمر گفت نه  :مگر اينک,ه ازدواج از روی مي,ل
و رغب,,ت )و ب,,دون قص,,د تحلي,,ل( باش,,د ،چ,,ون م,,ا در زم,,ان رس,,ول ﷲ rاي,,ن ک,,ار را زن,,ا ب,,ه
حساب میآورديم«.
فھرست
حقوق زوجين:
خانواده رکن اساس,ی جامع,ه اس,ت ک,ه اگ,ر اص,الح ش,ود ،تم,ام جامع,ه اص,الح میش,ود و
اگر فاسد شود ،تمام جامعه فاسد میشود ،لذا اسالم توجه زي,ادی ب,ه خ,انواده ک,رده و ب,ر زن
و مرد چيزھايی را واجب نموده است که سالمت و سعادت آنھا را تأمين میکند.
بن,,ابراين اس,,الم خ,,انواده را ھمچ,,ون مؤسس,,های میدان,,د ک,,ه دو نف,,ر )زن و م,,رد( در آن
شراکت دارند و مرد مسئوليت آن را برعھده دارد :
ض َو بِ َما أن َفقُوا ِمن
سا ِء ِب َما فَ ﱠ
ض َل ﷲُ بَ َ
) ال ﱢر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َعلَی النﱢ َ
عض ُھم َعلَی َبع ٍ
ب بِ َما َحفِ َ
صالِ َحاتُ قَانِتَاتٌ َحافِ َ
ظ ﷲُ (
أم َوا ِل ِھم ،فَال ﱠ
ظاتٌ لِل َغي ِ
)نساء (34 :
»مردان بر زنان سرپرستند )و در جامعه کوچک خانواده حق رھبری دارند و
صيانت و رعايت زنان برعھده ايشان است( بدان خاطر که خداوند )برای نظام
جامعه ،مردان را بر زنان در برخی از صفات برتريھايی بخشيده است و(
بعضی را بر بعضی فضيلت داده است ،ونيز بدان خاطر که )معموالً مردان
رنج میکشيند و پول بدست میآورند و( از اموال خود )برای خانواده( خرج
میکنند .پس زنان صالح آنانی ھستند که فرمانبردار )اوامر خدا و مطيع دستور
شوھران خود( بوده واسرار )زناشويی( را نگاه میدارند؛ چراکه خداوند به
حفظ )آنھا( دستور داده است«.

اس,,الم ب,,رای ھ,,ر ي,,ک از زن وم,,رد حق,,وقی را واج,,ب ک,,رده اس,,ت ک,,ه ب,,ا رعاي,,ت آنھ,,ا،
استقرار و پايداری اين مؤسسه تضمين میشود و ھر ي,ک از زن و ش,وھر را تش,ويق ک,رده
است که وظايف خود را انجام دھند و از کوتاھيھای يکديگر چشمپوشی کنند.
فھرست
حقوق زن بر مرد:
خداوند متعال میفرمايد :
کم أز َواجا ً لِتَس ُکنُوا إلَي َھا َو َج َع َل بَينَ ُ
س ُ
ق لَ ُ
کم
) َو ِمن آ َياتِه أن َخ َل َ
کم ِمن أنفُ ِ
َم ﱠو◌َ ةً َو َرح َمةً ( )روم (21 :
»و يکی از نشانهھای )دال بر قدرت و عظمت( خدا اين است که از جنس
خودتان ھمسرانی را برای شما آفريد تا در کنار آنان بياراميد و در ميان شما و
ايشان محبت و مھربانی انداخت«.
محبت و رحمتی که بين زن و شوھر وجود دارد ،بين ھيچ دو نفر ديگری ديده نمیش,ود،
خداوند سبحان دوست دارد که اين محبت و مھرب,انی ب,ين زن,ان و ش,واھران ت,داوم پي,دا کن,د،
لذا حقوقی را برای آنان واجب کرده که رعايت آنھا محبت و مھربانی را )ت,داوم بخش,يده( و
آنرا از نابودی حفظ میکند ،خداوند متعال میفرمايد :
وف ( )بقره (228 :
) َولَ ُھنﱠ ِمث ُل الﱠ ِذی َع َلي ِھنﱠ بِال َمع ُر ِ
»و برای ھمسران )حقوق و واجباتی( است )که بايد شوھران ادا بکنند(
ھمانگونه که بر آنان )حقوق و واجباتی( است که )بايد ھمسران اداء بکنند( به
گونهای شايسته«.
اين ک,الم ب,ا وج,ود اختص,اری ک,ه دارد دربرگيرن,ده مف,اھيمی اس,ت ک,ه بي,ان آنھ,ا ني,از ب,ه
نوش,,تن کت,,اب بزرگ,,ی دارد .اي,,ن قاع,,دهای کل,,ی اس,,ت و بيانکنن,,دة اي,,ن اس,,ت ک,,ه زن در تم,,ام
حقوق با مرد مس,اوی اس,ت مگ,ر دز ي,ک م,ورد ک,ه خداون,د آن را در آي,ه ) َولِل ﱢر َج,ا ِل َعلَ,ي ِھنﱠ
َد َر َجةٌ( »و مردان را بر زنان برتری است« بيان فرموده است.
خداوند بزرگ شناخت حقوق و وظايف زنان را به عرف و عادتی که ميان مردم درب,اره
معاشرت و رفتار آنھا با يکديگر وج,ود دارد ،مح,ول ک,رده اس,ت ،و ش,يوه ع,رف ب,ين م,ردم
تابع شرايع و عقايد و آداب و عاداتشان است ،پس اين جمله ميزانی به م,رد میدھ,د ت,ا ب,ا آن
رفتارش را با ھمسرش در تمام شئون و احوال زندگی بسنجد ،پس اگراز او خواس,ت ک,اری
را انجام دھد به ياد میآورد که او نيز در مقابل ھمسرش وظايفی به عھده دارد.

از ابن عباس)رض( روايت است ) :إن,ی ألت,زين المرأت,ی کم,ا تت,زين ل,ی( »م,ن خ,ودم را
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برای ھمسرم میآرايم ھمچنانکه او خودش را برای من مزين میکند«.
مس,,لمان واقع,,ی ب,,ه حق,,وقی ک,,ه ھمس,,رش ب,,ر او دارد اعت,,راف میکن,,د؛ ھمچنانک,,ه خداون,,د
وف ( »و ب,,رای ھمس,,ران )حق,,وق و
متع,,ال میفرماي,,د َ ) :ولَ ُھ,,نﱠ ِمث ُ ,ل الﱠ ِ ,ذی َعلَ,,ي ِھنﱠ بِ,,ال َمع ُر ِ
واجباتی( است )که بايد شواھران ادا بکنند( ھمانگونه که بر آن,ان )حق,وق و واجب,اتی( اس,ت
که )ھمسران اداء بکنند( به گونهای شايسته«.
و پيامبر rمیفرمايد ) :أال إن لکم عل,ی نس,ائکم حق,ا و لنس,ائکم عل,يکم حق,ا(]» [1026آگ,اه
باشيد که ھمسرانتان بر شما حقی دارند ھمانطور که شما بر آنان حقی داريد«.
مسلمان فھميده ھميشه تالش میکند که ح,ق ھمس,رش را ادا کن,د ب,دون توج,ه ب,ه اينک,ه آي,ا
حق خودش را دريافت کرده است يا نه ،چون اسالم بر تداوم محبت و مھربانی ب,ين زوج,ين
و فرصت ندادن به شيطان برای پاشيدن بذر اختالف بين آنان حريص است.
از باب )الدين النصيحة( »دين نصيحت است« اکنون حقوق زن بر م,رد را بي,ان م,یکنيم
و پس از آن حقوق مرد بر زن را ذکر میکنيم ،به اميد اينک,ه زوج,ين از آن درس بگيرن,د و
ھمديگر را به حق و صبر وصيت کنند.
)إن لنسائکم عليکم حق,ا( »ب,ه راس,تی زن,ان ش,ما ب,ر ش,ما حق,ی دارن,د« ،حق,وق زن,ان ب,ر
مردان عبارتند از :
 -1مرد با ھمسرش به خوبی معاشرت کند به دليل فرموده خداوند متعال :
وف ( )نساء (19 :
ش ُروھُنﱠ ِبال َمع ُر ِ
) َوعَا ِ
»و با آنان )زنان( به خوبی معاشرت کنيد«.
و معاشرت خوب يعنی اينکه اگر غذا خورد به او نيز غ,ذا بدھ,د ،واگ,ر ب,رای خ,ود لب,اس
خريد ب,رای او ھ,م لب,اس بخ,رد واگ,ر زن نافرم,انی او را ک,رد ،ب,ه روش,ی ک,ه خداون,د ب,رای
تأديب زنان مقرر کرده ،او را تأديب کند ،به اين ترتيب ک,ه نخس,ت او را ب,ه روش,ی نيک,و و
بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصيحت کند ،پس اگ,ر از او اطاع,ت ک,رد چ,ه بھت,ر ،در
غير اينصورت بستر )خواب( خود را از او جدا کند ،اگر در اي,ن حال,ت از او اطاع,ت ک,رد
چه بھتر ،در غير اينصورت او را بزند ،ولی بايد از زدن بر سر و صورت و ض,ربه ش,ديد
خودداری نمايد ،به دليل فرموده خداوند متعال :
) َوالالﱠتِی ت ََخافُونَ نُش َ
ضا ِج ِع َواض ِربُوھُنﱠ فَإن
ُوزھُنﱠ فَ ِعظُوھُنﱠ َواھ َُج ُروھُنﱠ فِی ال َم َ
أ َ
طع َن ُ
سبيالً ،إِنﱠ ﷲَ َکانَ َعلِيّا ً َک ِبيراً (
کم فَالَتَب ُغوا عَليَ ِھنﱠ َ
)نساء (34 :

»و زنانی که از سرکشی و سرپيچی ايشان بيم داريد پند و اندرزشان دھيد و
)اگر مؤثر واقع نشد( از ھمبستری با آنان خودداری کنيد و بستر خويش را جدا
کنيد )و با ايشان سخن نگوييد و اگر بازھم مؤثر واقع نشد و راھی جز شدت
عمل نبود( آنانرا )تنبيه کنيد و کتک مناسبی( بزنيد ،پس اگر از شما اطاعت
کردند )ترتيب سهگانه را مراعات داريد و از اخف به أشد نرويد و جز اين(
راھی برای )تنبيه( ايشان نجوييد )و بدانيد که( بيگمان خداوند بلندمرتبه و
بزرگ است«.
و به دليل فرموده پيامبر rکه وقتی از او سؤال شد حق ھمسران ما بر م,ا چيس,ت؟ فرم,ود
) :أن تطعمھا إذا طعمت و تکسوھا إذا اکتسيت والتض,رب الوج,ه و التق,بح والتھج,ر إال ف,ی
البيت(]» [1027ھرگاه غذا خوردی به او ھم غذا بدھی ،و ھرگ,اه لب,اس خواس,تی ب,رای او ھ,م
لب,,اس ف,,راھم کن,,ی )غ,,ذا و پوش,,اکش را ف ,راھم ک,,ن( ،و ب,,ه ص,,ورت او نزن,,ی و ب,,ه او ناس,,زا
نگوئی و تنھا در خانه بسترش را ترک کن«.
از نشانهھای تکامل اخالقی و رشد ايمانی مرد اين اس,ت ک,ه ب,ا ھمس,رش رفي,ق و نرمخ,و
باشد ھمچنانکه پيامبر rمیفرمايد  ) :أکمل المؤمنين إيمانا أحسنھم خلقا ،و خي,ارکم خي,ارکم
لنسائھم ]» ([1028کاملترين مؤمنان از لحاظ ايمان ،خ,وش اخالقت,رين آنانان,د و بھت,رين ش,ما
کسانی ھستند که ب,رای ھمسرانش,ان بھترن,د« بن,ابراين احت,رام ب,ه زن نش,انه کم,ال شخص,يت
)مسلمان( است و اھانت به او نشانه پستی و فرومايگی است.
از جمله احترام به زن اينست که به پيروی از پيامبر rنسبت ب,ه او مھرب,ان باش,يم و ب,ا او
بازی و شوخی کنيم؛ چون پيامبر rباعايشه مالطفت میک,رد و ب,ا او مس,ابقه م,یداد ت,ا اينک,ه
عايشه گفت ) :سابقنی رس,ول ﷲ rفس,بقته قلبثن,ا حت,ی إذا أرھقن,ی اللح,م س,ابقنی فس,بقنی،
فقال  :ھذه بتلک(]» [1029پيامبر rبا من مسابقه داد از او پيش,ی گ,رفتم ،بع,د از م,دتی گوش,ت
بدنم زياد شد )چاق شدم() ،پيامبر( با من مسابقه داد و از من پيشی گرفت و فرمود  :اي,ن ب,ه
آن«.
پيامبر rبازی کردن بجز با ھمسر را باطل میدانست و میفرمود ) :کل ش,ی يل,و ب,ه اب,ن
آدم فھ,,و باط,,ل ،إال ثالث,,ا  :رمي,,ه ع,,ن قوس,,ه ،وتأديب,,ه لفرس,,ه ،و مالعبت,,ه أھل,,ه ،ف,,إنھن م,,ن
الحق(]» [1030ھر آنچه انسان با آن بازی کند باط,ل اس,ت مگ,ر س,ه چي,ز  :تيران,دازی ،اس,ب
سواری ،بازی با ھمسر ،چون اين سه ،واقعيتاند«.
 -2از حق,,,وق زن ب,,,ر م,,,رد اي,,,ن اس,,,ت ک,,,ه در براب,,,ر اذي,,,ت و آزار او ص,,,بر ک,,,رده و از
اشتباھاتش درگذرد به دليل فرموده پيامبر) : rاليفرک مؤمن مؤمنة إنکره منھ,ا خلق,ا رض,ی
منھا آخر(]» [1031ھيچ مرد مؤمنی نبايد کينه زن مؤمنی را به دل بگيرد ،چون اگر رفت,اری
را از او نپسندد ،رفتار ديگری را از او میپسندد«.
در ح,,ديثی ديگ,,ر میفرماي,,د ) :استوص,,وا بالنس,,اء خي,,را ،ف,,إنھن خلق,,ن م,,ن ض,,لع ،و إن
أعوج ما فی الضلع أعاله ،فإن ذھبت تقيمه کسرته ،و إن ترکته لم ي,زل أع,وج ،فاستوص,وا

بالنساء خيرا(])» [1032ھمديگر را نسبت به رعايت حقوق( زنان به خير سفارش کني,د ،آن,ان
از اس,,تخوان دن,,ده آفري,,ده ش,,دهاند .و کجت,,رين دن,,دهھا ب,,االترين آنھ,,ا اس,,ت،اگر بخ,,واھی آن,,را
راست کنی ،آنرا میشکنی و ار به حال خود رھا کنی ھمواره کج خواھد مان,د ،پ,س )نس,بت
به( زنان به خير سفارش کنيد« .بعضی از سلف گفتهاند » :ب,دان ک,ه خوش,رفتاری ب,ا زن,ان،
دفع اذيت از آنان نيست بلکه عبارت اس,ت از اينک,ه ب,ه پي,روی از پي,امبر rاذي,ت وآزار آن,ان
را تحمل کرده و در مقابل کمعقلی و خشم آن,ان ص,بر پيش,ه کن,يم؛ چ,ون پي,امبر rس,خنانش را
تکرار میکرد )يعنی برای اولين بار سخنان او را اج,را نمیکردن,د( و بعض,ی از آنھ,ا او را
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از روز تا شب ترک میکردند«.
 -3يک,,ی ديگ,,راز حق,,وق زن ب,,ر م,,رد اي,,ن اس,,ت ک,,ه او را از ھ,,ر چي,,زی ک,,ه ش,,رف او را
لکهدار میکند و ناموس او را میشکند و به کرامت او لطمه میزند ،محافظ کن,د و او را از
بیحجابی و آرايش )برای بيگانگان( و اختالط با مردان ن,امحرم من,ع کن,د ،ھمچنانک,ه ب,ر او
)م,,رد( واج,,ب اس,,ت ک,,ه ب,,ه ان,,دازه ک,,افی وس,,ايل و امکان,,ات عف,,ت را ب,,رايش ف,,راھم کن,,د و
مراقب,,ت ک,,افی از او ب,,ه عم,,ل آورد و اج,,ازه ندھ,,د ک,,ه از نظ,,ر اخالق,,ی و دين,,ی فاس,,د ش,,ود و
فرصت و مجال خارج شدن از اوامر خدا و رس,ول او و رويگردان,ی از ح,ق را ب,ه او ندھ,د
چون او سرپرست و مسئول زن اس,ت و وظيف,ه دارد از او نگھ,داری و مواظب,ت کن,د؛ زي,را
خداوند متعال میفرمايد :
سا ِء ( )نساء (34 :
) ال ﱢر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َعلَی النﱢ َ
»مردان سرپرست زنان ھستند«.
و پي,,امبر rم,,ی فرماي,,د ) :والرج,,ل راع ف,,ی أھل,,ه و ھ,,و مس,,ئول ع,,ن رعيت,,ه(]» [1034م,,رد
سرپرست خانواده است ونسبت به آنان سؤال میشود«.
 -4حق ديگر زن بر مرد اي,ن اس,ت ک,ه ض,روريات دي,ن راب,ه او ي,اد دھ,د ي,ا ب,ه او اج,ازه
دھد تا در مجالس عل,م حض,ور ياب,د؛ چ,ون ني,از زن ب,ه اص,الح دي,ن و تزکي,ه روح کمت,ر از
نياز او به خوردن و آشاميدن نيست ،به دليل فرموده خداوند متعال :
کم َو أھلِي ُ
س ُ
اس َو ال ِح َجا َرةُ (
کم نَاراً َو قُو ُدھَا النﱠ ُ
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قُوا أنفُ َ
)تحريم (6 :
»ای مؤمنان،خود و اھل و خانواده خويش را از آتش دوزخی برکنار داريد که
افزوزينه آن انسانھا و سنگھا است«.
ھمسر جزو اھل و خانواده است ،و حفاظت او از آتش بوسيله ايمان و عمل صالح ممک,ن
است و عم,ل ص,الح ني,از ب,ه عل,م و ش,ناخت دارد ت,ا ادای آن ب,ه ش,يوهای مطل,وب و مش,روع
ممکن باشد.

 -5حق ديگر زن بر مرد اين است که او را به برپاداشتن دين خدا و مواظب,ت ب,ر نمازھ,ا
امر کند به دليل فرموده خداوند متعال :
صالَ ِة َو اص َ
طبِر َعلَي َھا ( )طه (132 :
ک بِال ﱠ
) َو ْأمر أھلَ َ
»اھل خانواده خود را به برپايی نماز دستور بده و خود نيز بر اقامه آن ثابت و
ماندگار باش«.
 -6ح,,ق ديگ,,ر زن ب,,ر م,,رد آن اس,,ت ک,,ه ھنگ,,ام ض,,رورت و ني,,از ب,,ه او اج,,ازه دھ,,د از
خانهاش خارج شود م,ثالً اگ,ر بخواھ,د در نم,از جماع,ت حاض,ر ش,ود ي,ا ب,ه دي,دن خ,انواده و
نزديکان يا ھمسايگانش برود ب,ه ش,رطی ک,ه اورا ب,ه پوش,يدن چ,ادر و حج,اب کام,ل توص,يه
کند و او را از آرايش و بیحجابی و استفاده از عط,ر و ب,وی خ,وش )ھنگ,ام خ,ارج ش,دن از
خان,,ه( من,,ع کن,,د و از اخ,,تالط ب,,ا م,,ردان و دس,,ت دادن ب,,ا آن,,ان و نگ,,اه ک,,ردن ب,,ه )برنام,,هھای
زشت( تلويزيون و گوش دادن به آواز و موسيقی منع کند.
 -7ح,,ق ديگ,,ر زن ب,,ر م,,رد آنس,,ت ک,,ه از ف,,اش ک,,ردن اس,,رار و ب,,ازگو ک,,ردن عي,,وب او
خ,,ودداری کن,,د؛ چراک,,ه م,,رد ام,,ين ،م,,دافع و ح,,امی زن اس,,ت .و از مھمت,,رين اي,,ن اس,,رار،
اسرار زناشوئی است ،لذا پيامبر rاز افشای اين اسرار نھی فرمودهاند به دليل ح,ديث اس,ماء
بنت يزيد که گفت  :نزد پيامبر rبودم ،و گروھی از زنان و مردان کن,ار او نشس,ته بودن,د ک,ه
فرمود ) :لعل رجال يقول ما يفعل بأھله و لعل امرأة تخبر بما فعلت م,ع زوجھ,ا؟ ف,أرم الق,وم
فقلت  :إی وﷲ يا رسول ﷲ  :إنھن ليفعلن و إنھم ليفعلون .قال فال تفعلوا ،فإنم,ا ذل,ک مث,ل
الشيطان لقی شيطانة فی طريق فغشيھا والناس ينظ,رون(]» [1035ش,ايد بعض,ی از م,ردان و
زن,,ان اس,,رار زناش,,وئی خ,,ود را ب,,ازگو کنن,,د؟ م,,ردم س,,اکت ش,,دند ،گف,,تم بل,,ه ،ب,,ه خ,,دا قس,,م ای
رسول خدا! زنان اين کار را میکنند و مردان ھم اين کار را میکنن,د ،پي,امبر rفرم,ود  :اي,ن
کار را نکنيد چون اين کار مانند کار شيطانی نر است که ش,يطانی م,اده را در راه میبين,د و
در حاليکه مردم به آنھا نگاه میکنند با او آميزش میکند«.
 -8حق ديگر زن بر مرد آن است که به پي,روی از پي,امبر rدر کارھ,ا ب,ا او مش,ورت کن,د
ب,,ويژه در م,,واردی ک,,ه مرب,,وط ب,,ه او و فرزندانش,,ان میش,,ود ،چراک,,ه پي,,امبر rباھمس,,رانش
مشورت میکرد و نظر آنان را قب,ول میک,رد ،از جمل,ه مش,ورت پي,امبر rب,ا ھمس,رانش اي,ن
بود که بعد از قرارداد صلح حديبيه به اصحابش فرمود ) :قوموا ف,انحروا ث,م احلق,وا( »بلن,د
شويد ذبح کنيد و س,پس س,رھايتان را بتراش,يد« ب,ه خ,دا قس,م ت,ا س,ه ب,ار اي,ن جمل,ه را تک,رار
کرد ،کسی از آنان بلند نشد ،وقتی ديد که ھيچ کسی بلند نشد) ،پي,امبر (rن,زد ام س,لمه)رض(
رفت و رفتاری را که از مردم سر زده بود برايش تعري,ف ک,رد ،ام س,لمه گف,ت  :ای پي,امبر
خدا! اگر اين کار )ذبح و تراشيدن سر( را دوست داری بي,رون ب,رو و ت,ا ش,تر خ,ود را ذب,ح
نک,,ردهای و آرايش,,گرت را ص,,دا ن,,زدهای ک,,ه س,,رت را بتراش,,د ب,,ا ھ,,يچ ک,,س حت,,ی ي,,ک کلم,,ه
حرف نزن ،پيامبر rبي,رون رف,ت و ت,ا اي,ن عم,ل را انج,ام ن,داد ب,ا ھ,يچ ک,س از آنھ,ا ص,حبت
نکرد .وقتی که اص,حاب اي,ن وض,عيت را ديدن,د ،بلن,د ش,دند و ذب,ح کردن,د و س,ر ھم,ديگر را
تراش,,,,يدند ،بط,,,,وری ک,,,,ه نزدي,,,,ک ب,,,,ود از روی ن,,,,اراحتی )و س,,,,رعت ک,,,,ار( يک,,,,ديگر را

بکش,ند«] .[1036ب,,ه اي,,ن ص,,ورت خداون,,د نظ,,ر ام س,,لمه ھمس,,ر پي,,امبر rرا ب,,رای او ماي,,ه خي,,ر
ق,,رار داد ،ب,,رخالف ض,,ربالمثلھای ظالمان,,های ک,,ه در مي,,ان م,,ردم رواج دارد و آنھ,,ا را از
مش,ورت ب,ا زن,ان برح,,ذر میدارن,د و میگوين,د ،مش,,ورت ب,ا زن,ان اگ,ر س,,ود داش,ته باش,د ب,,ه
ويرانی يکسال واگر سود نداشته باشد به ويرانی تمام عمر منجر میشود.
 -9يکی ديگر از حقوق زن بر م,رد آن اس,ت ک,ه بع,د از عش,اء ف,وراً ن,زد او برگ,ردد وت,ا
ساعات آخر ش,ب ب,ه شبنش,ينی خ,ارج از من,زل مش,غول نش,ود؛ چ,ون اي,ن ام,ر اگ,ر موج,ب
وسوس,,ه و ش,,ک و تردي,,د در دل زن نگ,,ردد ،ح,,داقل موج,,ب تش,,ويش و اض,,طراب او ب,,رای
شوھرش میگردد .ھمچنين از جمله حق زن بر مرد اين است که در خانه دور از ھمس,رش
شب را سپری نکند اگرچه ھنگام نماز باشد تا حق او ا ادا کرده باشد .و از اين رو اس,ت ک,ه
پيامبر rطوالنی شدن ش,ب نش,ينی )در عب,ادت( عب,دﷲ بنعم,ر و دوری ازھمس,رش را ب,ر او
انکار کرد و فرمود ) :إن لزوجک عليک حقا(]» [1037ھمانا ھمسر شما بر شما حق دارد«.
 -10يکی ديگر از حقوق زن بر مرد اين است که بين او ھ,ویاش – اگ,ر ھ,وی داش,ت –
در خوردن و نوشيدن و لباس ومسکن و شبگذرانی در بستر ،عدالت برقرار کن,د و در اي,ن
زمين,,هھا مرتک,,ب ظل,,م و بیع,,دالتی نش,,ود .چ,,ون خداون,,د اي,,ن اعم,,ال را ح,,رام دانس,,ته اس,,ت،
پيامبر rمیفرمايد :
)من کان له امرأتان فمال إلی إحداھما دون األخری جاء يوم القيامة و شقه مائل(
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»اگرکسی دو زن داشته باشد و به يکی از آنھا بيش از ديگری توج,ه کن,د روز قيام,ت در
حالی میآيد که يک طرفش کج است«.
برادران مسلمان اين بود حقوق ھمسرانتان بر شما ،پ,س در ادای آنھ,ا بکوش,يد و کوت,اھی
نکني,,د؛ چراک,,ه رعاي,,ت اي,,ن حق,,وق اس,,باب خوش,,بختی زن,,دگی زناش,,وئی و آرام,,ش خ,,انوادگی
ش,,ما را ف,,راھم ک,,رده ،و مش,,کالتی را ک,,ه باع,,ث س,,لب آرام,,ش و محب,,ت و مھرب,,انی ش,,ما
میشود ،از بين میبرد ،و ب,ه زن,ان ي,ادآوری م,یکنيم ک,ه از تقص,ير و کوت,اھی شوھرانش,ان
چشمپوشی کنن,د و در مقاب,ل کوت,اھی شوھرانش,ان ،در خ,دمت ک,ردن ب,ه آنھ,ا دري,غ نورزن,د؛
چون با اين کار ،زندگی مشترک آنھا با خوب و خوشبختی تداوم پيدا میکند.
فھرست
حقوق مرد بر زن:
حق مرد بر زن بسيار بزرگ است ،پيامبر rاھميت آنرا در فرمايشات خ,ود روش,ن ک,رده
است .حاکم و غيره از حديث ابوسعيد روايت میکنند که پيامبر rفرم,ود ) :ح,ق ال,زوج عل,ی
زوجته أن لو کانت به قرح,ة فلحس,تھا م,ا أدت حق,ه(]» [1039ح,ق ش,وھر ب,ر ھمس,رش آنق,در
است که اگر زخمی بر شوھرش باشد و آنرا با زبانش پاک کند باز ھ,م ح,ق او را ادا نک,رده
اس,,تم .زن خردمن,,د و ھوش,,يار زن,,ی اس,,ت ک,,ه آنچ,,ه را خداون,,د و رس,,ول او ب,,زرگ دانس,,تهاند

ب,زرگ بدان,,د و ح,ق ش,,وھرش را ب,ه خ,,وبی ادا کن,د و در اطاع,,ت از او کوش,ش نماي,,د؛ چ,,ون
اطاع,,ت از ش,,وھر موج,,ب وارد ش,,دن ب,,ه بھش,,ت میش,,ود ،پي,,امبر rمیفرماي,,د ) :إذا ص,,لت
المرأة خمسھا ،و صامت شھرھا ،و حفظت فرجھا ،و أطاعت زوجھا ،قيل لھا ادخلی الجن,ة
م,,ن أی أبوابھ,,ا ش,,ئت(]» [1040اگ,,ر زن نمازھ,,ای پنجگان,,ه را بج,,ا آورد و روزة رمض,,ان را
بگيرد و از زنا دوری کرده و از ش,وھرش اطاع,ت کن,د ب,ه او گفت,ه میش,ود از ھ,ر دری از
درھای بھشت که میخواھی داخ,ل ش,و« .پ,س ای زن مس,لمان دق,ت ک,ن ک,ه چگون,ه پي,امبرr
اطاع,,ت از ش,,وھر را از موجب,,ات دخ,,ول ب,,ه بھش,,ت دانس,,ته و آن,,را در ردي,,ف نم,,از و روزه
ق,,رار داده اس,,ت ،پ,,س از او اطاع,,ت ک,,ن و از نافرم,,انی او بپرھي,,ز ،چ,,ون نافرم,,انی از او،
خشم خدای سبحان را به ھمراه دارد .پيامبر rمیفرمايد ) :وال,ذی نفس,ی بي,ده ،م,ا م,ن رج,ل
يدعوا امرأته إلی فراش,ه فت,أبی علي,ه إال ک,ان ال,ذی ف,ی الس,ماء س,اخطا عليھ,ا حت,ی يرض,ی
عنھا(]» .[1041قسم به ذاتی که جانم در دست او است ھر مردی که ھمس,رش را ب,ه بس,ترش
فراخوان,,د و او س,,رباز زن,,د ،ذات,,ی ک,,ه در آس,,مان اس,,ت از او ناراض,,ی میش,,ود ت,,ا وقت,,ی ک,,ه
شوھرش از او راضی شود«.
پس ای زن مسلمان بر تو واجب است که در ھر چيزی که ش,وھرت ب,ه ش,ما ام,ر میکن,د
و خ,,,الف ش,,,رع نيس,,,ت از اواطاع,,,ت کن,,,ی ،البت,,,ه ب,,,ا وج,,,ود اي,,,ن ،از اف,,,راط ورزي,,,دن در
فرمانبردای بقدری که منجر به ارتکاب معصيت شود ،دوری کن ،چون اگ,ر در مخالف,ت ب,ا
شرع از او اطاعت کنی گناھکار میشوی.
از جمل,,ه فرم,,انبرداری در معص,,يت اي,,ن اس,,ت ک,,ه م,,ثالً ھنگ,,ام آراي,,ش ب,,رای او در کن,,دن
م,وی ص,ورتت از او اطاع,,ت کن,ی چ,ون پي,,امبر rزن,ی را ک,ه م,,وی ص,ورت زن,ان ديگ,,ر را
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میکند و زنی که موی صورتش کنده میشود را ،لعنت کرده است.
ي,,ا در برداش,,تن روس,,ری ھنگ,,ام خ,,روج از خان,,ه ،از او اطاع,,ت کن,,ی؛ چراک,,ه ش,,وھرت
دوست دارد که به زيبايی شما در ميان مردم افتخ,ار کن,د ،پي,امبر rمیفرماي,د ) :ص,نفان م,ن
أمتی من أھل الن,ار ل,م أرھم,ا ،ق,وم معھ,م س,ياط کأذن,اب البق,ر يض,ربون بھ,ا الن,اس و نس,اء
کاسيات عاريات مميالت،مائالت رؤسھن کأس,نمة البخ,ت المائل,ة ،الي,دخلن الجن,ة و اليج,دن
ريحھ,,ا ،و إن ريحھ,,ا ليوج,,د م,,ن مس,,يرة ک,,ذا و ک,,ذا(]» .[1043دو دس,,ته از ام,,ت م,,ن از اھ,,ل
آتشاند که ھنوز آنھا را نديدهام ،دستهای که شالقھائی مانند دم گاو در دس,ت دارن,د و ب,ا آن
مردم را میزنند و دستهدی ديگر زنانی ھستند که در عين اينکه لباس بر ت,ن دارن,د ،عري,ان
ھستند ،از اطاعت خدا رویگردان ھستند و مردم را بر اين کار تشويق میکنند ،سرھايش,ان
را مانند کوھ,ان ش,تر خرام,ان خمي,ده میکنن,د .اي,ن گ,روه از زن,ان داخ,ل بھش,ت نمیش,وند و
ب,,وی آن ھ,,م ب,,ه مشامش,,ان نمیرس,,ند در ح,,الی ک,,ه ب,,وی آن از فاص,,له ف,,الن و ف,,الن ب,,ه مش,,ام
میرسد«.
ھمچنين بر زن حرام است که اگر ش,وھرش در زم,ان قاع,دگی ي,ا از طري,ق غيرمش,روع
قص,,د آمي,,زش جنس,,ی ب,,ا او داش,,ت ،از او اطاع,,ت کن,,د؛ چ,,ون پي,,امبر rمیفرماي,,د ) :م,,ن أت,,ی
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حائضا أو امرأة فی دبرھا ،أو کاھنا فصدقه بم,ا يق,ول فق,د کف,ر بم,ا أن,زل عل,ی محم,د(

»ھر کس در زمان قاعدگی يا از غير محل نسل با ھمسرش آميزش کند يا ن,زد ک,اھنی ب,رود
و آنچه را )کاھن( میگويد تصديق کند ،به آنچه بر محمد rنازل شده کافر شده است«.
زن ھمچن,,ين باي,,د در رف,,تن ب,,ه مي,,ان م,,ردان و اخ,,تالط و دس,,ت دادن ب,,ا آن,,ان از اطاع,,ت
شوھرش اجتناب کند ،چون خداوند متعال میفرمايد :
ب ( )احزاب (53 :
سألتُ ُموھُنﱠ َمتَاعا ً فَ ْ
سأَلُوھُنﱠ ِمن َو َرا ِء ِح َجا ٍ
) َو إَذا َ
»ھنگامی که از آنان چيزی از وسايل منزل خواستيد از پس پرده از ايشان
بخواھيد«.
و پيامبر rمیفرمايد ) :إياکم و الدخول علی النساء ،قيل ي,ا رس,ول ﷲ  :أفرأي,ت الحم,و –
و ھ,,,,,و قري,,,,,ب ال,,,,,زوج کأخي,,,,,ه و اب,,,,,ن أخي,,,,,ه و عم,,,,,ه و ابنعم,,,,,ه و نح,,,,,وھم – ق,,,,,ال :
الحموالم,,وت(]» .[1045از داخ,,ل ش,,دن ب,,ر زن,,ان بپرھيزي,,د ،گفت,,ه ش,,د ای رس,,ول خ,,دا! نظ,,رت
درباره حمو )نزديک,ان ش,وھر مانن,د ب,رادر و پس,ر ب,رادر و عم,و و پس,ر عم,و و مانن,د آنھ,ا(
چيست؟ فرمود  :حمو مرگ است«.
پس ھر چيزی را که مخالف شرع پروردگار است بر اين قياس کن ،لذا به آنچه تو را ب,ه
اطاعت از ھمسرت مجبور میکند فري,ب مخ,ور ،بطوريک,ه در گن,اه ھ,م از او پي,روی کن,ی،
چون اطاعت در معروف است ،و در نافرمانی خالق نبايد از مخلوق پيروی شود.
 -2ح,,ق ديگ,,ر ش,,وھر ب,,ر ھمس,,رش اي,,ن اس,,ت ک ,ه ن,,اموس او را حف,,ظ و از ش,,رف خ,,ود
مواظبت کند ،و از مال و فرزندان و ديگر شئونات منزل ھمسرش پاسداری نمايد .ب,ه دلي,ل
فرموده خداوند متعال :
ب بِ َما َحفِ َ
صالِ َحاتُ قَا ِنتَاتٌ َحافِ َ
ظ ﷲُ ( )نساء (34 :
) فَال ﱠ
ظاتٌ لِل َغي ِ
»پس زنان صالح آنانی ھستند که فرمانبردار )اوامر خدا و مطيع دستور
شواھران خود( بوده و اسرار )زناشويی( را نگه میدارند چراکه خداوند به
حفظ )آنھا( دستور داده است«.
و پي,,امبر rمیفرماي,,د ) :والم,,رأة راعي,,ة ف,,ی بي,,ت زوجھ,,ا و مس,,ئولة ع,,ن رعيتھ,,ا(
»وزن در خانه شوھرش نگھدار و در برابر زيردستانش مسئول است«.
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 -3حق ديگرم,رد ب,ر زن آن اس,ت ک,ه زن خ,ود را ب,رای ش,وھرش بياراي,د و ھميش,ه در
روي,,ش بخن,,دد و عب,,وس نباش,,د و خ,,ودش را ط,,وری نش,,ان ندھ,,د ک,,ه ش,,وھرش از او ب,,دش
بيايد ،طبرانی از حديث عبدﷲ بن سالم روايت کرده که پي,امبر rفرم,ود ) :خي,ر النس,اء م,ن
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تس,,,رک إذا أبص,,,رت ،و تعطي,,,ک إذا أم,,,رت ،و تحف,,,ظ غيبت,,,ک ف,,,ی نفس,,,ھا و مال,,,ک(
»بھترين زنان زنی است که وقتی به او نگاه میکنی ،ت,و را خوش,حال ووقت,ی ک,ه ب,ه او ام,ر
میکنی تو را اطاعت کند و در غياب تو حافظ خود و مال شما باشد«.

بسی جای تعجب است که زن در خان,ه خ,ود و در کن,ار ھمس,رش ب,ه خ,ودش نرس,د ،ول,ی
ھنگام خارج شدن از خانه در آراسته کردن خود مبالغه کند بطوريکه در م,ورد او اي,ن گفت,ه
ص,,ادق اس,,ت ک,,ه ) :ميم,,ون خان,,ه وآھ,,وی خياب,,ان( اس,,ت پ,,س ای بن,,ده خ,,دا! درب,,اره خ,,ود و
شوھرت از خدا بترس که شوھرت مستحقترين مردم به زينت و آرايش تو اس,ت ،و پرھي,ز
کن از اينکه خود را برای مردان نامحرم بي,ارايی؛ چ,ون اي,ن ک,ار ن,وعی بیحج,ابی و ح,رام
است.
 -4ح,,ق ديگ,,ر م,,رد ب,,ر ھمس,,رش آن اس,,ت ک,,ه در خان,,ه بمان,,د و ب,,دون اج,,ازه ش,,وھرش
خارج نشود حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد .به دليل فرموده خداوند متعال :
) َو قَرنَ فِی بُيُوتِ ُ
کنﱠ ( )احزاب (33 :
»و در خانهھايتان بمانيد«.
 -5يکی ديگر از حقوق مرد بر زن اينست ک,ه ب,دون اج,ازه ش,وھرش کس,ی را ب,ه خان,ه
راه ندھ,,د ،ب,,ه دلي,,ل فرم,,وده پي,,امبر) : rفحقک,,م عل,,يھن أال ي,,وطئن فرش,,کم م,,ن تکرھ,,ون ،و
اليأذن فی بيوتکم لمن تکرھون(]» [1048حق شما بر زنانتان اين است که ناموس,تان را حف,ظ
کنند و کسی را که دوست نداريد به خانهھايتان راه ندھند«.
 -6حق ديگر مرد بر زن آن است که از دارايی شوھرش مواظبت کند و ب,دون اج,ازه او
آن را صرف نکند ،به دليل فرموده پيامبر) : rوالتنفق امرأة شيئا من بيت زوجھ,ا ،إال ب,إذن
زوجھ,,ا ،قي,,ل و ال الطع,,ام؟ ق,,ال  :ذل,,ک أفض,,ل أموالن,,ا(]» [1049زن نباي,,د از م,,ال ش,,وھرش
مصرف کند ،مگر اينکه شوھرش به او اجازه دھد ،گفته شد حت,ی غ,ذا؟ فرم,ود  :آن بھت,رين
اموالمان است«.
بلکه ح,ق ش,وھر ب,ر ھمس,رش اي,ن اس,ت ک,ه حت,ی از م,ال شخص,ی خ,ود ھ,م ب,دون اج,ازه
شوھرش مصرف نکند .به دليل فرموده پيامبر) : rليس للمرأة أن تنتھک شيئا من مالھ,ا إال
بإذن زوجھا(]» [1050زن نمیتواند در مال خودش تصرف کند مگر به اجازه شوھرش«.
 -7حق ديگر مرد بر زن آن است که در حضور شوھرش روزه سنت نگيردمگ,ر اينک,ه
ب,,ه او اج,,ازه دھ,,د؛ ب,,ه دلي,,ل فرم,,وده پي,,امبر) : rاليح,,ل للم,,رأة أن تص,,وم و زوجھ,,ا ش,,اھد إال
بإذنه(]» [1051جايز نيست که زن در حضور شوھرش روزه بگيرد مگر به اجازه او«.
 -8حق ديگر م,رد ب,ر زن آن اس,ت ک,ه وقت,ی زن از م,ال خ,ود ب,رای خان,ه ي,ا فرزن,دانش
مصرف میکند بر شوھرش منت نگذارد چون منت نھادن اجر و پاداش را از ب,ين میب,رد،
خداوند متعال میفرمايد :
ص َدقَاتِ ُ
کم بِال َمنﱢ َو اَأل َذی (
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا الَتُب ِطلُوا َ
)بقره (264 :

»ای کسانی که ايمان آوردهايد بذل و بخششھای خود را با منت نھادن و آزار
رساندن پوچ و تباه نسازيد«.
 -9حق ديگر مرد بر زن آن است که به کم راضی شود و به آنچ,ه موج,ود اس,ت قناع,ت
کند و چيزی را که خارج از توان شوھرش است از او نخواھد ،خداوند متعال میفرمايد :
س َعتِ ِه َو َمن قُ ِد َر َعلَي ِه ِرزقُهُ فَلِيُنفِق ِم ﱠما آتَاهُ ﷲُ الَيُ َک ﱢل◌ُ ف
س َعة ِمن َ
) لِيُنفِق ُذو َ
س َيج َع ُل ﷲُ بَع َد عُس ٍر يُسراً (
ﷲُ نَفسا ً إِالﱠ َما آتَاھَا َ
)طالق (7 :
»آنان که دارا ھستند از داريی خود )برای زن شيرده به اندازه توان خود( خرج
کنند و آنان که تنگ دست ھستند از چيزی که خدا بديشان داده است ،خرج کنند.
خداوند ھيچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف نمیسازد ،خداوند
بعد از سختی و ناخوشی ،گشايش و خوشی پيش میآورد«.
 -10حق ديگ,ر م,رد ب,ر زن آنس,ت ک,ه فرزن,دانش را ب,ه خ,وبی تربي,ت کن,د و در حض,ور
شوھرش از فرزندانش ناراحت نشود و بر آنھا دعای شر نکند و آنھا را دشنام ندھد چون
اين کار باعث ناخرسندی شوھرش میشود .پيامبر rمیفرمايد ) :التؤذی امرأة زوجھ,ا ف,ی
الدنيا إال قالت زوجته من الحور الع,ين  :التؤذي,ه قاتل,ک ﷲ ،فإنم,ا ھودخي,ل عن,دک يوش,ک
أنيافرق,,ک إلين,,ا(]» [1052ھرزن,,ی ک,,ه ش,,وھرش را در دني,,ا اذي,,ت کن,,د ،ھمس,,رش از حوري,,ان
بھشتی میگويد  :خدا ترا بکشد او را اذيت نکن ،او موقتا ً نزد تو است و پس از ان,دکی ت,ورا
ترک میکند و به سوی ما میآيد«.
 -11ح,,ق ديگ,,ر م,,رد ب,,ر زن آن اس,,ت ک,,ه ب,,ا پ,,در و م,,ادر ش,,وھر و نزديک,,ان او خ,,وش
برخ,,ورد باش,,د؛ زي,,را زن,,ی ک,,ه ب,,ا پ,,در وم,,ادر و نزديک,,ان ش,,وھرش ب,,دی کن,,د در واق,,ع ب,,ه
شوھرش بدی کرده است.
 -12ح,,,ق ديگ,,,ر م,,,رد ب,,,ر زن آن اس,,,ت ک,,,ه ھرگ,,,اه ش,,,وھرش او را ب,,,ه بس,,,تر خ,,,ودش
فراخواند ،امتناع نورزد ،به دليل فرم,وده پي,امبر) : rإذا دع,ا الرج,ل امرأت,ه إل,ی فراش,ه فل,م
تأت,,ه فب,,ات غض,,بان عليھ,,ا لعنتھ,,ا المالئک,,ة حت,,ی تص,,بح(]» [1053ھرگ,,اه م,,رد از ھمس,,رش
خواس,ت ت,,ا در بس,,ترش حاض,,ر ش,,ود و ھمس,رش امتن,,اع ورزي,,د و ش,,وھرش از او خش,,مگين
شد ،مالئکه تا ص,بح او را لعن,ت میکنن,د« .و در ح,ديثی ديگ,ر میفرماي,د ) :إذا دع,ا الرج,ل
زوجته لحاجته فلتأته و إن کانت علی التنور(]» [1054ھرگاه م,رد ھمس,رش را ب,رای ني,ازش
فرا خواند ،بايد نزد او برود اگرچه بر تنور باشد )مشغول پخت و پز باشد(«.
 -13ح,ق ديگ,ر م,,رد ب,ر زن آن اس,ت ک,,ه از افش,ای اس,رار خ,,انوادگی خ,ودداری کن,,د .از
مھمترين اسراری که زنان در پوش,يده نگ,ه داش,تن آن س,ھل انگ,اری میکنن,د و آن,را ف,اش
میکنن,د اس,,رار بس,,تر و کارھ,,ايی اس,,ت ک,,ه زن و م,,رد در بس,,تر انج,,ام میدھن,,د ،در حاليک,,ه

پيامبر rاز اين کار نھی کرده است  :از اسماء بنت يزيد)رض( روايت اس,ت ک,ه گف,ت  :ن,زد
پيامبر rبودم و زنان و مردانی ھم دور او نشسته بودند پيامبر rفرمود ) :لعل رج,ال يق,ول م,ا
يفعل بأھله ،و لعل امرأة تخبر بما فعل,ت م,ع زوجھ,ا ،ف,أرم الق,وم ،فقل,ت إی و ﷲ ي,ا رس,ول
ﷲ ،إنھن ل,يفعلن و إنھ,م ليفعل,ون ،فق,ال : rف,ال تفعل,وا ،فإنم,ا مث,ل ذل,ک کمث,ل ش,يطان لق,ی
ش,يطانة ف,,ی طري,,ق فغش,,يھا و الن,,اس ينظ,,رون(]» .[1055ش,ايد در مي,,ان ش,,ما م,,ردی باش,,د ک,,ه
آنچه را با زنش انجام داده بگويد ،و يا زنی باشد که آنچه را ب,ا ش,وھرش انج,ام داده تعري,ف
کن,,د!؟ م,,ردم س,,اکت ش,,دند ،گف,,تم  :ب,,ه خ,,دا قس,,م ای رس,,ول ﷲ! زن,,ان اي,,ن ک,,ار را میکنن,,د و
مردان ھم اين کار را میکنند ،پي,امبر rفرم,ود  :اي,ن ک,ار را نکني,د چ,ون اي,ن ک,ار مانن,د ک,ار
ش,,يطان ن,,ری اس,,ت ک,,ه ش,,يطان م,,ادهای را در راه میبين,,د و در حاليک,,ه م,,ردم ب,,ه آنھ,,ا نگ,,اه
میکنند با او آميزش میکند«.
 -14حق ديگر مرد بر زن آن است که بر تداوم و گذراندن زندگی ب,ا او ح,ريص باش,د و
بیمورد از او تقاضای طالق نکند .از ثوبان tروايت است ک,ه پي,امبر rفرم,ود ) :أيم,ا ام,رأة
سألت زوجھا الطالق من غير ما بأس فحرام عليھا رائحة الجنة(]» [1056ھر زن,ی ک,ه ب,دون
سبب از شوھرش تقاضای ط,الق کن,د ،ب,وی بھش,ت ب,ر او ح,رام اس,ت« .و در ح,ديثی ديگ,ر
میفرماي,,د ) :المختلع,,ات ھ,,ن المنافق,,ات(]» [1057زن,,انی ک,,ه خل,,ع میکنن,,د )تقاض,,ای ط,,الق
میکنند( منافقاند«.
ای زن مسلمان اين بود حقوق شوھرت بر تو؛ پس الزم است که با تم,ام ت,وان در ادا آنھ,ا
تالش کنی و از کوتاھی شوھرت درحق خودت چشمپوشی کنی؛ چ,ون ب,ا اي,ن ک,ار محب,ت و
رحمت پايدار میماند و خانوادهھ,ا اص,الح میش,وند و ب,ا اص,الح خانوادهھ,ا جامع,ه اص,الح
میشود.
بر م,ادران واج,ب اس,ت بدانن,د ک,ه از جمل,ه وظ,ايف آنھ,ا اي,ن اس,ت ک,ه دخترانش,ان را ب,ه
حقوق شوھرانشان آشنا کنن,د ،و ھ,ر م,ادری باي,د قب,ل از رف,تن دخت,رش ب,ه خان,ه ش,وھر اي,ن
حقوق را به او يادآور شود؛ چون سنت زنان سلف)رض( ھمين بوده است.
عمرو بن حجر پادش,اه کن,ده از ام إي,اس بن,ت ع,وف ش,يبانی خواس,تگاری ک,رد ،وقت,ی ک,ه
زفاف فرا رسيد مادرش امامه بنت ح,ارث در تنھ,ايی او را وص,يت ک,رد و پاي,هھای زن,دگی
مشترک سعادتمند و وظايف او نسبت به شوھرش را برايش شرح داد و گف,ت  :ای دخت,رم :
اگ,,ر وص,,يت ب,,ه خ,,اطر رعاي,,ت ادب ،ت,,رک میش,,د ،آن,,را ب,,ه خ,,اطر ت,,و ت,,رک میک,,ردم ،ام,,ا
وصيت يادآور غافل و ياورعاقل است ،و اگر زن,ی پي,دا میش,د ک,ه ب,ه خ,اطر ثروتمن,د ب,ودن
پدر ومادرش و نياز آنھا به او ،از شوھر بینياز شود ،ت,واز ھم,ه زن,ان بیني,ازتر میب,ودی.
ولی بايد بدانی که زنان برای مردان و مردان برای زنان آفريده شدهاند.
ای دخت,,رم! ت,,و از محيط,,ی ک,,ه در آن متول,,د ش,,ده و پ,,رورش يافت,,های ج,,دا میش,,وی ،و
کاشانهای را که در آن بزرگ شدهای پشت سر میگذاری و به آش,يانهای م,یروی ک,ه آن را
نمیشناسی و ھمنشينی را خواھی داش,ت ک,ه ب,دان الف,ت نگرفت,های و او مال,ک و مراق,ب ت,و

خواھ,,د ب,,ود ،پ,,س ب,,رای او کني,,زی ب,,اش ت,,ا او ھ,,م ب,,رای ت,,و غالم,,ی فرم,,انبردار باش,,د ،و در
برابر او ھمواره ده خصلت را حفظ کن که برايت ذخيره و اندوختهای خواھد شد :
 1و  -2ب,,,,ا قناع,,,,ت ب,,,,ه وی ،در براب,,,,ر او تس,,,,ليم ب,,,,اش و ب,,,,ه وی دل س,,,,پار ،و از او
فرمانبرداری کن ،و گوش شنوا داشته باش.
 3و  -4مواظ,,ب چش,,م و بين,,ی او ب,,اش ،ت,,ا چش,,م او ب,,ر زش,,تیای از ت,,و نيفت,,د ،و از ت,,و ب,,ه
مشامش نرسد مگر بھترين بوھا.
 5و  -6مواظب وقت خواب و غذايش ب,اش؛ چ,ون گرس,نگی پ,ی در پ,ی ،آت,ش غض,ب را
شعلهور میکند ،و پريدن خواب چشم را برمیانگيزد.
 7و  -8از ثروت و دارائی او نگھداری کن و زيردستان و خ,انوادهاش را م,ورد لط,ف و
عناي,ت خ,,ود ق,رار ب,,ده ،چ,,ون م,الک ام,,ر در م,ال ،حس,,ن تق,,دير ،و در خ,انواده ،حس,,ن ت,,دبير
است.
 9و  -10از دستور او سرپيچی ،و اسرار او را فاش مکن ،چون اگر ب,ا او مخالف,ت کن,ی
آت,,ش خش,,م در س,,ينهاش براف,,روزی ،و اگ,,ر س  ,ﱢر او را ف,,اش کن,,ی از خيان,,ت و غ,,در او ايم,,ن
نخواھی شد ،از خوشحالی نزد او ھنگامی که ناراحت است و ھمچنين از افس,ردگی در ن,زد
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او ھنگامی که خوشحال است ،پرھيز کن.
) ربنا ھب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما (
يعنی  :پروردگارا! برای ما از ھمسران و فرزندانمان روش,نی چش,مانعنايت ک,ن و م,ا را
برای متقيان امام قرار ده.
فھرست
اختالفات زندگی مشترک:
ھيچ خ,انوادهای وج,ود ن,دارد ک,ه از مش,کالت و اختالف,ات ب,دور باش,د ول,ی خانوادهھ,ا در
حج,,م مش,,کالت و ن,,وع اختالفش,,ان ب,,ا ھ,,م تف,,اوت دارن,,د ،اس,,الم زوج,,ين را ب,,ه ح,,ل مش,,کالت
فيمابين تشويق و ترغي,ب ک,رده و ھ,ر ک,دام از آنھ,ا را ب,ا راھکارھ,ای ح,ل مش,کل نس,بت ب,ه
ھم,,ديگر ،آش,,نا س,,اخته اس,,ت .ھمچنانک,,ه آنھ,,ا را تش,,ويق ک,,رده ک,,ه ھنگ,,ام ب,,روز نش,,انهھای
اختالف ،به عالج آن مبادرت ورزند .خداوند متعال میفرمايد :
) َوالالﱠتِی ت ََخافُونَ نُش َ
ضا ِج ِع َو اض ِربُوھُنﱠ (
ُوزھُنﱠ فَ ِعظُوھُنﱠ َو ُ
اھج ُروھُنﱠ فِی ال َم َ
)نساء (34 :

»و زنانی که از سرکشی و سرپيچی ايشان بيم داريد پند و اندرزشان دھيد و
)اگر مؤثر واقع نشد( از ھمبستری با آنان خودداری کنيد و بستر خويش را جدا
کنيد) ،و با ايشان سخن نگوييد و اگر باز ھم مؤثر واقع نشد و راھی جز شدت
عمل نبود( آنان را )تنبيه و کتک مناسبی( بزنيد«.
و میفرمايد :
اح َعلَي ِھ َما أن يُصلِ َحا
ضا فَالَ ُجنَ َ
) َو إ ِن ام َرأَةٌ َخافَت ِمن بَ ِعل َھا نُشُوزاً أو إع َرا ً
لح َخي ٌر (
صلحا ً َو ال ﱠ
ص ُ
بَينَ ُھ َما ُ
)نساء (128 :
»ھرگاه ھمسری ديد که شوھرش سرباز میزند يا )با او نمیسازد و از او(
رويگردان است بر ھيچ يک از آن دو گناھی نيست بر اينکه ميان خويشتن
صلح و صفا راه بياندازند و صلح )ھميشه از جنگ و جدايی( بھتر است«.
»بن,,ابراين م,,نھج اس,,المی )ب,,رای اص,,الح خ,,انواده( منتظ,,ر نمیمان,,د ت,,ا نش,,وز و نفرم,,انی
بالفعل واقع وپرچم نافرمانی برافراشته شود ،و ھيبت خانواده از بين ب,رود و خ,انواده ب,ه دو
اردوگاه جنگ,ی تب,ديل ش,ود ،چ,ون وقت,ی ک,ار ب,ه اينج,ا کش,يده ش,د ع,الج آن کمت,ر مفي,د واق,ع
میشود؛ بنابراين قبل از اينکه اين نافرمانی ب,ه ي,ک معض,ل تب,ديل ش,ود ،باي,د آن را معالج,ه
کرد ،چراکه در غي,ر اينص,ورت فس,اد و تب,اھی ب,ه مرحل,ة خطرن,اکی میرس,د ،ت,ا ج,ايی ک,ه
س,,کونت و آرام,,ش را از ب,,ين میب,,رد و اص,,الح و تربي,,ت کودک,,ان را ن,,اممکن میس,,ازد ،و
سرانجام به از ھم پاشيدگی و ويرانی و نابودی تمام خ,انواده ،منج,ر میش,ود ،ک,ه آوارگ,ی و
بیخانمانی و گرفتار شدن اعضای آن به دام عوامل نابود کننده و ام,راض روح,ی و جس,می
و باالخره انحراف ،از پيامدھای آن است«.
لذا مسئله بسيار خطرناک است ،و بايد با مشاھدة کمترين نشانهھای اختالف ،تص,ميمھای
الزم جھت حل آن گرفته شود.
فھرست
عالج نا فرمانی زن:
خداوند متعال میفرمايد :
) َوالالﱠتِی ت ََخافُونَ نُش َ
اج ِع َو اض ِربُوھُنﱠ ،
ُوزھُنﱠ فَ ِعظُوھُنﱠ َو ُ
اھج ُروھُنﱠ فِی ال َم َ
ض ِ
فَإن أ َ
ط َن ُ
سبيالً ،إِنﱠ ﷲَ َکانَ َعلِيّا ً َکبِيراً (
کم فَالَتَب ُغوا َع َلي ِھنﱠ َ
)نساء(34:

»و زنانی که از نافرمانی آنان بيم داريد ،ابتدا آنھا را نصيحکت کنيد) ،در
مرحله دوم( بسترھايشان را ترک کنيد) ،در مرحله سوم ،اگر دو مرحله قبل
مؤثر واقع نشد( آنان را بزنيد ،اما اگر ازشما اطاعت کردن به آنان ستم نکنيد،
به راستی خدا بزرگ و بلند مرتبه است«.
»فعظوھن« پس آنانرا نصيحت کنيد ،اين اولين اقدام است  ...نصيحت . ...
و اين از اولين وظايف سرپرست خانواده و کاری تربيتی است که در ھ,ر ح,التی باي,د ب,ه
آن عمل کند :
کم َوأھلِي ُ
س ُ
اس َو ال ِح َجا َرةُ (
کم نَاراً َو قُو ُدھَا النﱠ ُ
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قُوا أنفُ َ
)تحريم (6 :
»ای مؤمنان خود و خانواده خويش را از آتش دوزخ برکنار داريد که سوخت
آن انسانھا و سنگھا است«.
و سرپرست در اين حالت ھ,دف خاص,ی را دنب,ال میکن,د و آن ع,الج نافرم,انی زن اس,ت
قبل از آنکه بزرگ و آشکار شود.
ام,,ا ممک,,ن اس,,ت نص,,يحت س,,ودبخش واق,,ع نش,,ود؛ چ,,ون بعض,,ی اوق,,ات ھ,,وی و ھ,,وس و
واکنش لجوجانه بر زن چي,ره ش,ده ي,ا ب,ه زيب,ايی ،ث,روت و جايگ,اه خ,انوادگی خ,ود و ي,ا ھ,ر
ارزش ديگ,,ری افتخ,,ار میکن,,د و در نتيج,,ه فرام,,وش میکن,,د ک,,ه اوش,,ريک زن,,دگی اس,,ت ،ن,,ه
رقيب,,ی در مي,,دان ج,,دال و فخرفروش,,ی .اينج,,ا نوب,,ت ب,,ه اج,,رای مرحل,,ه دوم میرس,,د و آن
واکنش برتری نفسی م,رد اس,ت ب,ر ھ,ر آنچ,ه از زيب,ايی و ج,ذابيت و ارزش,ھای ديگ,ری ک,ه
اھجُ ,روھُنﱠ فِ,,ی
بوس,,يله آنھ,,ا زن جايگ,,اھش را در ک,,انون خ,,انواده از م,,رد برت,,ر میبين,,د َ ) :و ُ
ضا ِج ِع ( »و آنانرا در بسترھا ترک کنيد«» ،مضجع« محل تحري,ک و ج,اذبيتی اس,ت ک,ه
ال َم َ
در آن زن سرکش و مغرور برتری سلطانش – شوھرش – را درک میکن,د ،پ,س اگ,ر م,رد
بتواند در اين موقعيت بر تحريک,اتش – احساس,اتش – غلب,ه کن,د ،در واق,ع م,ؤثرترين اس,لحه
را از دست زن سرکش که با آن افتخار میکند انداخته است.
اجرای اين مرحله آداب دارد ،و آنان که ترک بس,تر در ج,ايی ديگ,ر غي,ر از ات,اق خ,واب
نباشد ،و نبايد اين ترک در غير مکان خل,وت زن و م,رد باش,د و جل,و چش,م فرزن,دان نباش,د،
ت,,ا در جل,,,و چشمش,,,ان ش,,ر و فس,,,اد ايج,,,اد نکن,,د  ...ھمچن,,,ين نباي,,,د در انظ,,ار ديگ,,,ران باش,,,د
بطوريکه زن را ذليل کن,د ي,ا کرام,ت او را از ب,ين بب,رد در نتيج,ه نافرم,انی او بيش,تر ش,ود،
چون ھدف عالج نافرمانی است نه خوار کردن زن و تباه کردن فرزندان ،ھ,دف از اج,رای
اين مرحله ھمين دو مقصد – عالج نافرمانی زن و حفاظت فرزندان از تباھی – است زي,را
مراد از اجرای اين مرحله حاصل کردن ھر دو ھدف است.

اما گاھی اين اقدام )ترک بستر( ھم مؤثر واقع نمیشود  ...پس آيا در اينص,ورت خ,انواده
ب,ه ح,,ال خ,,ود رھ,,ا ش,,ود ت,,ا از ب,,ين ب,رود؟ در اي,,ن ح,,ال اق,,دام ديگ,,ری وج,,ود دارد ک,,ه اگرچ,,ه
شديدتر است ولی از اينکه کالً خانواده متالشی شود بھتر است.
) واضربوھن ( »و آنانرا بزنيد« توجه به تمام مفاھيم گذشته و ھدف از تمام اي,ن اق,دامات
مانع از اين میشود که اي,ن زدن را ع,ذابی بمنظ,ور انتق,ام گ,رفتن از زن ي,ا اھ,انتی بمنظ,ور
ذليل و خوار کردن زن و وادار ساختن او به زندگیای که به آن راضی نيست ،بدانيم .بلک,ه
يک وسيله تربيت,ی قلم,داد میش,ود ک,ه ش,وھر ب,ا عاطف,های مربيگران,ه آن را بک,ار میگي,رد،
کاری که پدر با فرزندانش و معلم با شاگردانش انجام میدھد.
علت مباح شدن اين اقدامات اينست که از عواقب نافرم,انی زن و تب,ديل ش,دن آن ب,ه ي,ک
معض,,ل خ,,انوادگی جل,,وگيری ش,,ود ،ض,,منا ً م,,ردان ھ,,م از س,,وء اس,,تفاده از اي,,ن ام,,ر ب,,ر ح,,ذر
داش,,ته ش,,دهاند ،و پي,,امبر اک,,رم rب,,ا س,,نت عمل,,ی در خ,,انوادهاش و توجيھ,,ات گفت,,اريش خ,,ود
عھدهدار اين امر شده و در احاديث خود بسياری از مفاھيم را تصحيح کرده است :
از معاويه بن حيده tروايت است که گفت  :ای رسول خدا! زن,ان ب,ر م,ا چ,ه حق,ی دارن,د؟
فرم,,,ود ) :أن تطعمھ,,,ا إذا طعم,,,ت ،و تکس,,,وھا إذا اکتس,,,يت ،والتض,,,رب الوج,,,ه ،والتق,,,بح،
والتھجر إال فی البيت(])» .[1059حق ھمسرانتان بر شما آن است که( ھرگاه غ,ذا خ,وردی ب,ه
او ھم غذا بدھی ،و وقتی لباس خريدی برای او ھم لب,اس بخ,ری ،و ب,ر چھ,ره و ص,ورت او
سيلی نزنی ،و با وی سخن بد نگوئی و بستر او را ترک نکنی مگر در خانهات«.
از اياس بن عبدﷲ بن ابی ذباب tروايت است که گفت  :پيامبر rفرمود ) :التضربوا إم,اء
ﷲ( »زن,,ان را نزني,,د«س,,پس عم,,ر tن,,زد پي,,امبر rآم,,د و گف,,ت  :زن,,ان ب,,ر شوھرانش,,ان جس,,ور
شدهاند؛ پي,امبر rاج,ازه زدن زن,ان را ص,ادر ک,رد ،پ,س از آن زن,ان زي,ادی ب,ه خان,ه پي,امبرr
رفتند و از شوھرانشان شکايت کردند .پي,امبر rفرم,ود ) :ولق,د أط,اف ب,آل بي,ت محم,د نس,اء
کثي,,ر يش,,کون أزواجھ,,ن ،ل,,يس أولئ,,ک بخي,,ارکم(]» [1060زن,,ان زي,,ادی پ,,يش خ,,انوادة محم,,دr
مراجعه کرده و از شوھرانشان شکايت کردهاند ،آنان ،شوھران بھترين شما نيستند«.
از عبدﷲ بن زمعه روايت است که گفت  :از پيامبر rشنيدم ک,ه میفرم,ود ) :يعم,د أح,دکم
فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعھا من آخر يوم,ه(]» [1061بعض,ی از ش,ما ھمسرش,ان را
مانند برده شالق میزنند ،در حاليکه شايد در آخر ھمان روز با او ھمبستر شوند«.
به ھر حال برای اين اقدامات حد و مرزی است که نبايد از آن تجاوز کرد وھ,ر وق,ت در
يکی از اين مراحل ھدف تحق,ق ياب,د ،در ھم,ان مرحل,ه توق,ف کن,د  ) :فَ,إن أ َ
طع,نَ ُ
کم فَالَتَب ُغ,وا
سبِيالً ( »پس اگر از شما اطاعت کردند بر آنان ستم نکنيد«.
َعلَي ِھنﱠ َ
لذا ھنگام تحقق ھدف ،وس,يله از اعتب,ار میافت,د ،و اي,ن دالل,ت میکن,د ب,ر اينک,ه ھ,دف از
اي,,ن اق,,دامات ،مطي,,ع س,,اختن زن اس,,ت ن,,ه خ,,وار و ذلي,,ل ک,,ردن او؛ چ,,ون ب,,ا اي,,ن ام,,ر بني,,اد
خانواده که اساس جامعه است اصالح نمیشود.

نص آيه داللت بر اين دارد که عبور از اين مراحل بعد از تحقق اطاعت ،ظل,م و تحک,م و
سبِيالً ( ،سپس بعد از اين نھ,ی خداون,د ب,ه ھم,ان روش,ی ک,ه
تجاوز است  ) :فَالَتَب ُغوا َعلَي ِھنﱠ َ
ق,,رآن در ترغي,,ب و ترھي,,ب دارد ،بزرگ,,ی و واال مق,,امی خ,,ود را ي,,ادآوری میکن,,ی ت,,ا قلبھ,,ا
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مطمئن و سرھا فروھشته شوند ،و احساسات ظالمانه و غرورآميز از بين بروند.
فھرست
عالج نا فرمانی مرد:
خداوند متعال میفرمايد :
اح َعلَي ِھ َما أن يُصلِ َحا
ضا فَالَ ُجنَ َ
) َو إ ِن ام َرأَةٌ َخافَت ِمن بَ ِعل َھا نُشُوزاً أو إع َرا ً
سنُوا َوتَتﱠقُوا فَإنﱠ
س الش ﱠ
صلحا ً َو ال ﱠ
ت األنفُ ُ
ص ُ
بَينَ ُھ َما ُ
ﱡحَ ،و إن تُح ِ
ض َر ِ
لح َخي ٌرَ ،وأَح ِ
ﷲَ َکانَ بِ َما تَع َملُونَ َخبِيراً( )نساء (128 :
»ھرگاه ھمسری ديد که شوھرش سرباز میزند و يا )با او نمیسازد و از او(
رويگردان است بر ھيچ يک از آن دو گناھی نيست بر اينکه ميان خويشتن
صلح و صفا راه بياندازند و صلح )ھميشه از جنگ و جدايی( بھتر است،
)سرچشمه بسياری از نزاعھا بخل است( و انسانھا با بخل سرشته شدهاند ،و
اگر کار خوب کنيد و تقوا را پيشه کنيد بيگمان خدا به آنچه انجام میدھيد بسيار
آگاه است«.
»اين منھج ابتدا حالت نافرمانی زن و اقداماتی ک,ه ب,رای محافظ,ت از کي,ان خ,انواده الزم
اس,,ت را تنظ,,يم ک,,رده ،پ,,س از آن حال,,ت نافرم,,انی و رويگردان,,یای را ک,,ه امک,,ان دارد از
جانب مرد روی دھد و امنيت و کرامت زن و در نتيجه امني,ت تم,ام خ,انواده را تھدي,د کن,د و
قلبھا را دگرگون سازد و احساسات را تغيير دھد ،تنظ,يم میکن,د ،اس,الم ي,ک برنام,ه زن,دگی
است که ھمه جزئيات آنرا بيان میکند و با ھر چيزی که در برابر آن بايستد مقابل,ه مینماي,د
و ھم,,ه اينھ,,ا در چھ,,ارچوب اص,,ول و گرايش,,ھای اس,,المی وب,,ر وف,,ق جامع,,های اس,,ت ک,,ه
میخواھد آنرا بنيانگ,ذاری کن,د .پ,س ھرگ,اه زن ب,يم داش,ت ک,ه ب,راو جف,ا ش,ود و اي,ن جف,ا ب,ه
طالق بيانجامد – که مبغوضترين حالل نزد خداوند است – يا به رويگردان,ی م,رد بيانجام,د
و اي,ن رويگردان,ی او را ب,,ه ح,ال معل,,ق درآورد بطوريک,ه ن,ه زن او باش,,د و ن,ه او را ط,,الق
دھد ،در اين حالت ھ,يچ گن,اھی نيس,ت ک,ه زن ب,ه خ,اطر ش,وھرش از بعض,ی حق,وق م,الی و
حياتی خ,ود بگ,ذرد ،مانن,د اينک,ه از تم,ام ي,ا قس,متی از نفق,ه خ,ود ک,ه ب,ر ش,وھر واج,ب اس,ت
بگذرد ،و يا به علت از دست دادن تمايالت جنسی زنانه يا به علت از دست دادن جاذبي,ت و
زيب,,ايیاش از س,,ھم و ش,,ب خ,,ود - ،در ص,,ورت داش,,تن زن,,ی ديگ,,ر او را ت,,رجيح میدھ,,د –
چشمپوشی کند.
اي,ن در ح,الی اس,,ت ک,ه زن ب,ا اختي,,ار کام,ل و در نظ,ر گ,,رفتن تم,ام ش,رايط ب,,ه اي,ن نتيج,,ه
برس,,د ک,,ه اي,,ن ک,,ار ب,,رای او خ,,وب و از طالق,,ش بھت,,ر اس,,ت ) َو إ ِن ام َ ,رأةٌ َخافَ,,ت ِم,,ن بَعلِ َھ,,ا

ص,,لحا ً( »ھرگ,,اه ھمس,,ری دي,,د ک,,ه
نُ ُ
,اح َعلَي ِھ َم,,ا أن يُص ,لِ َحا بَينَ ُھ َم,,ا ُ
ض,,ا فَالَ ُجنََ ,
ش,,وزاً أو إع َرا ً
شوھرش سرباز میزند و يا )با او نمیسازد و از او( رويگردان اس,ت ،ب,ر ھ,يچ ي,ک از آن
دو گناھی نيست که ميان خويشتن صلح و صفا راه بياندازند« اين ھمان صلحی اس,ت ک,ه ب,ه
آن اشاره کرديم.
سپس به دنبال بي,ان حک,م ،اي,ن مس,ئله مط,رح ش,ده ک,ه ص,لح ب,ه ط,ور مطل,ق از اخ,تالف،
لح َخي ٌر ] ([1063أھ.
بدرفتاری ،نافرمانی و طالق بھتر استَ ) .و ﱡ
الص ُ
خداون,,د م,,رد را تش,,ويق میکن,,د ت,,ا ب,,ه زن,,ی ک,,ه او را دوس,,ت دارد و بخ,,اطر او از بعض,,ی
حقوق خود چشمپوشی کرده نيکی کند تا اينک,ه در کن,ار او بمان,د ،آنگ,اه خداون,د بي,ان میکن,د
که او به نيکی کردن آن مرد )نسبت به زنش( آگاه است و او را ب,ر اي,ن ک,ار پ,اداش میدھ,د
و میفرمايد :
ﷲ َکانَ ِب َما تَع َملُونَ َخبِيراً
س الش ﱠ
ت األنفُ ُ
ﱡحَ ،و إن تُح ِ
ض َر ِ
) َوأَح ِ
سنُوا َوتَتﱠقُوا فَإنﱠ َ
( )نساء(128 :
»و انسانھا با بخل سرشته شدهاند ،و اگر کار خوب کنيد و تقوا را پيشه کنيد
بيگمان خدا به آنچه انجام میدھيد بسيار آگاه است«.
سبب نزول اي,ن آي,ه را اب,وداود از ح,ديث ھش,ام ب,ن ع,روه از پ,درش نق,ل ک,رده ک,ه گف,ت:
عايشه گفت  :ای خواھرزادهام! پي,امبر rدر تقس,يم زم,ان مان,دن مي,ان م,ا ،ھيچک,دام از م,ا را
بر ديگری ترجيح نمیداد بسيار کم اتفاق میافتاد که در روز به ھمه م,ا س,ر نزن,د ،بط,وری
که بدون اينکه نيازخود را برآورده سازد به تمام زنانش سر میزد تا به زنی میرس,يدکه آن
روزنوبت او بود و نزد او میماند .سوده بنت زمعه وقت,ی مس,ن ش,د و ترس,يد ک,ه پي,امبر rاو
را ترک کند ،گفت  :ای رسول خدا نوبت روز م,ن از آن عائش,ه باش,د ،پي,امبر rاي,ن پيش,نھاد
را از او قبول کرد.عايشه گفت در اين باره و شبيه آن خداوند عزوجل آيه نازل کرده اس,ت،
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به نظرم عايشه اين آيه را ذکر کرد ) َو إ ِن ام َرأَةٌ َخافَت ِمن بَعلِ َھا نُشُوزاً (.
فھرست
وقتی اختالف بين زن و شوھر شدت گرفت راه حل چگونه است؟
خداوند متعال میفرمايد :
ق بَي ِن ُھ َما فَاب َعثُوا َح َکما ً ِمن أھلِ ِه َو َح َکما ً ِمن أھلِ َھا إن يُريدَا
ش َقا َ
) َو إن ِخفتُم ِ
ق ﷲُ َبينَ ُھ َما ،إنﱠ ﷲَ َکانَ َعلِيما ً َخ ِبيراً (
إصالَحا ً يُ َوفﱢ ِ
)نساء (35 :

»و اگر ترسيديد ميان آنھا جدايی شود ،داوری از خانواده شوھر و داوری از
خانواده ھمسر بفرستيد .اگر اين دو حکم جويای اصالح باشند خداوند آن دو را
موفق میگرداند بیگمان خداوند مطلع و آگاه است«.
»آنچه برای عالج سرکشی زن و مرد ذکر کرديم زمانی است که نافرمانی ھن,وز آش,کار
نش,ده و ام,,ر ب,ه اجتن,,اب از ظ,اھر ش,,دن آن اس,ت .ام,,ا وقت,ی ک,,ه نافرم,انی علن,,ی ش,د اق,,دامات
مذکور بکار گرفت,ه نمیش,ود؛ چ,ون در اي,ن حال,ت اي,ن اق,دامات ارزش و ثم,ره نداش,ته بلک,ه
نوعی اعالن به کشمکش بين دو خصم اس,ت ک,ه قص,د دارن,د يک,ی ديگ,ری را شکس,ت دھ,د.
درحالی که اين نه ھدف است و نه مطلوب«.
ھمچنين اگر معلوم شد که ب,ه ک,ار گ,رفتن اي,ن اق,دامات ن,ه تنھ,ا م,ؤثر واق,ع نمیش,ود بلک,ه
باعث فاصلة بيشتر و علنی شدن اختالف نيز میگردد و بقيه تارھای زندگی را که ھنوز ب,ه
ھم متصلاند از بين میبرد و يا بکار بردن آنھا بالفع,ل ب,ه نتيج,ه نمیرس,د ،در اي,ن ص,ورت
اس,,الم دس,,ت روی دس,,ت نمیگ,,ذارد ت,,ا خ,,انواده از ھ,,م بپاش,,د ،بلک,,ه آخ,,رين اق,,دام را ب,,رای
جلوگيری از فروپاشی بنيان عظيم خانواده انجام میدھد و میگويد :
ق بِينِ ِھ َما فَاب َعثُوا َح َکما ً ِمن أھ ِل ِه َو َح َکما ً ِمن أھلِ َھا (
شقَا َ
) َو إن ِخفتُم ِ
)نساء(35:
»و اگر ترسديد ميان آنھا جدايی شود حکمی از خانواده شوھر و حکمی از
خانواده ھمسر بفرستيد«.
ب,,ه اي,,ن ترتي,,ب اس,,الم ب,,ه مطي,,ع ش,,دن در براب,,ر نش,,انهھای نافرم,,انی و ب,,ه ش,,تاب از ھ,,م
گسيختن عقد ازدواج و ويران کردن بنيان خانواده بر سر افراد بزرگ و خردسال س,اکن در
آن که نه جرمی مرتکب شدهاند و ن,ه دخ,التی در اي,ن ام,ر دارن,د ،دع,وت نمیکن,د ،پ,س بني,اد
خانواده باتوج,ه ب,ه نق,ش مھم,ی ک,ه در بن,ای جامع,ه اس,المی و تربي,ت اعض,ای جدي,د و الزم
برای رشد و بالندگی و گسترش آن دارد ،از نظر اسالم دارای اھميت خاصی است.
بنابراين ھنگام ت,رس از ج,دايی اي,ن آخ,رين وس,يله اس,ت ک,ه قب,ل از ج,دايی از آن اس,تفاده
میش,,ود و عم ,الً ب,,ه فرس,,تادن حکم,,ی از خ,,انواده زن ک,,ه ب,,ه آن راض,,ی اس,,ت و حکم,,ی از
خانواده مرد که به آن راضی است مبادرت ورزيده ،و ھر دو حک,م باي,د در آرام,ش کام,ل و
ب,,دور از احساس,,ات درون,,ی و مس,,ايل ع,,اطفی و ب,,دون در نظ,,ر گ,,رفتن عوام,,ل معيش,,تی ک,,ه
صفای روابط بين زن و شوھر را از بين برده و فض,ای زن,دگی آنھ,ا را تب,اه س,اخته و بعل,ت
ت,,أثيری ک,,ه ب,,ر روحي,,ه آنھ,,ا داش,,ته ديگ,,ر رواب,,ط آنھ,,ا را تح,,ت ت,,أثير ق,,رار داده اس,,ت ،ب,,ا ھ,,م
بنشينند و مشکالت آنھا را مورد رسيدگی ق,رار دھن,د .و ھمچن,ين اي,ن دو حک,م باي,د ب,ر حف,ظ
شھرت و آوازه دو خانواده اصلی اصرار ورزند و بر کودکان کم سنی که ماي,ل نيس,تند ھ,يچ
کدام از آن دو بر ديگری غلبه کنند ،مھرب,ان باش,ند – ھمچنانک,ه گ,اھی ب,رای زن و م,رد در
اي,ن ش,,رايط بوج,ود میآي,,د – و ھمچن,,ين آن دو حک,م باي,,د ب,,ر خي,ر زن و ش,,وھر و کودک,,ان و

خانوادهشان که به نابودی تھديد شدهاند رغبت و ميل داشته باش,ند .درھم,ان ح,ال دوحک,م ک,ه
ازخانواده زن و شوھر ھستند ،بايد برحفظ اسرار آنھ,ا ام,ين ب,وده و از افش,ای آن خ,ودداری
کنند ،چون فاش کردن اين اسرار ھيچ مصلحتی ب,رای آنھ,ا درب,ر ن,دارد بلک,ه مص,لحت آنھ,ا
در پنھان کردن اين اسرار و مدارا نمودن ب,ا آنھ,ا اس,ت .ھ,ر دو حک,م ب,رای اص,الح کوش,ش
کنن,,د .اگ,,ر در وج,,ود زن و م,,رد تم,,ايلی راس,,تين ب,,رای اص,,الح وج,,ود داش,,ت و فق,,ط خش,,م و
عصبانيت مانع اين تمايل میشد ،در اينصورت به وسيله اي,ن اراده ق,وی در وج,ود دو حک,م
خداوند صالح و توفيق را در بين آندو مقدر میکند.
ق ﷲُ َبينَ ُھ َما ( )نساء(35 :
) إن يُ ِريدَا إصالَحا ً يُوفﱢ ِ
»اگر دو حکم جويای اصالح باشند ،خداوند آن دو را موفق میگرداند«.
پ,,س آن دو خواھ,,ان اص,,الح ھس,,تند و خداون,,د خواس,,ت آنھ,,ا را اجاب,,ت میکن,,د و آن,,ان را
توفيق میدھد
) إنﱠ ﷲَ َکانَ َعلِيما ً خبيراً ( )ظالل – (2/263 ،246
»بیگمان خداوند مطلع و آگاه است«.
فھرست
چرا آنچه را خداوند برايت حالل کرده حرام میکنی؟
از انس tروايت است که پيامبر rجاريهای داشت و با او نزديکی میکرد ،ھمواره عايش,ه
و حفص,,ه در م,,ورد آن جاري,,ه ب,,ا پي,,امبر rبح,,ث میکردن,,د ت,,ا اينک,,ه جاري,,ه را ب,,ر خ,,ود ح,,رام
,ي لَِ ,م ت َُح ,ﱢر ُم َم,ا أَ َح ,ﱠل ﱠ
ﷲُ لََ ,ك تَ ْبتَ ِغ,ي
کرد ،سپس خداوند اين آي,ه را ن,ازل فرم,ود ) :يَ,ا أَ ﱡي َھ,ا النﱠبِ ﱡ
ضاتَ أَ ْز َوا ِج َك  ( ...تا آخر آيه» .ای پيامبر! چرا چيزی را که خداون,د ب,ر ت,و ح,الل ک,رده
َم ْر َ
][1065
به خاطر خوشنود ساختن ھمسرانت بر خود حرام میکنی«.
از ابن عباس)رض( روايت است که] : [1066ھرگاه مرد ھمسرش را بر خ,ود ح,رام ک,رد،
اين تحريم در حکم سوگندی است که بايد کفاره آنرا بدھد  ...سپس گفت  ) :لَقَد َکانَ لَ ُ
ک,م فِ,ی
سنَةٌ ]» ([1067بيگمان پيامبر rالگوی خوبی برای شما است«.
َر ُ
سو ِل ﷲِ أس َوةٌ َح َ
لذا ھرکس به ھمسرش بگويد  :تو بر من ح,رام ھس,تی ،باي,د کف,اره س,وگند بدھ,د و کيفي,ت
اين کفاره در فرموده خداوند متعال آمده که میفرمايد :
)الَيُؤَا ِخ ُذ ُک ْم ﱠ
ﷲُ بِاللﱠ ْغ ِو ِفی أَ ْي َمانِ ُ
کنْ يُؤَا ِخ ُذ ُک ْم بِ َما َعقﱠ ْدتُ ْم األَ ْي َمانَ َف َکفﱠا َرتُهُ
ک ْم َولَ ِ
س ِط َما تُ ْط ِع ُمونَ أَ ْھ ِلي ُ
س َوتُ ُھ ْم أَ ْو ت َْح ِري ُر َرقَبَ ٍة
إِ ْط َعا ُم َع َ
ک ْم أَ ْو ِک ْ
سا ِکينَ ِمنْ أَ ْو َ
ش َر ِة َم َ
ک َکفﱠا َرةُ أَ ْي َمانِ ُ
ک ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم( )مائده (89 :
صيَا ُم ثَالَثَ ِة أَيﱠ ٍام َذلِ َ
فَ َمنْ لَ ْم يَ ِج ْد فَ ِ

»خداوند شما را به خاطر سوگندھای بيھوده و بیاراده مؤاخذه نمیکند ولی شما
را در برابر سوگندھايی که از روی قصد و اراده خوردهايد مؤاخذه میکند،
کفاره اين گونه سوگندھا عبارت است از  :خوراک دادن به ده نفر مسکين ،از
غذاھای معمولی و متوسطی که به خانواد خود میدھيد يا جامه دادن به ده نفر
از مساکين و يا آزاد کردن بردهای ،اما اگر کسی )ھيچ يک از اين سه کار را
نتوانست و توانايی انجام آنھا را( نيافت ،سه روز روزه )بگيرد( اين کفاره
سوگندھايی است که میخوريد«.
فھرست

ايالء:
اگر کسی قسم بخورد که به م,دت کمت,ر از چھ,ار م,اه ب,ا ھمس,رش نزديک,ی نکن,د بھت,ر آن
است که کفاره سوگندش را بدھد و با او نزديکی کن,د ،ب,ه دلي,ل فرم,وده پي,امبر) : rم,ن حل,ف
علی يمين فرأی غيرھا خيرا منھا فليأت الذی ھو خير و ليکفر عن يمين,ه(]» [1068ھ,ر ک,س
ب,,,ر انج,,,ام دادن ک,,,اری قس,,,م بخ,,,ورد ،س,,,پس ببين,,,د ک,,,ه انج,,,ام دادن غي,,,ر آن بھت,,,ر اس,,,ت ،در
اينصورت بايد کاری را که خير بيشتری دارد انجام داده و به خاطر سوگندش کفاره دھد«.
اگر نخواست کفاره دھد الزم است صبر کند تا مدتی را که معين کرده س,پری ش,ود چ,ون
) :آلی رسول ﷲ rمن نسائه ،و کانت انفکت رجله ،فأق,ام ف,ی مش,ربة ل,ه تس,عا و عش,رين،
ثم نزل فق,الوا  :ي,ا رس,ول ﷲ آلي,ت ش,ھرا؟ فق,ال  :الش,ھر تس,ع و عش,رون(]» [1069پي,امبرr
سوگند ياد کرد که )يک ماه( با زنانش نزديک,ی نکن,د ،و در حاليک,ه پاھ,ايش آس,يب دي,ده ب,ود
در يکی از غرفهھايش بيست و نه روز باقی ماند سپس ن,زد زن,انش رف,ت ،گفتن,د ای رس,ول
خدا شما سوگند يک ماه خوردی؟ فرمود  :ماه بيست و نه روز است«.
اما اگر سوگند خورد که تا ابد يا مدتی بيشتر از چھ,ار م,اه ب,ازنش ھمبس,تر نش,ود چنانچ,ه
کفاره دھد و با او ھمبستر شود چه بھتر ،در غير اينصورت تا سپری ش,دن چھ,ار م,اه ب,ه او
فرصت داده میشود ،سپس ھمسرش از او تقاضای ھمبستری يا طالق کند؛ به دليل فرم,وده
خداوند متعال :
ص أربَ َع ِة أش ُھ ٍر ،فَإن فَا ُءوا فإنﱠ ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم،
سا ِئ ِھم تَ َر ﱡب ُ
) لِلﱠ ِذينَ يُؤلُونَ ِمن نِ َ
س ِمي ٌع َعلِي ٌم (
َو إن َع َز ُموا الطﱠالَ َ
ق فَإِنﱠ ﷲَ َ
)بقره (226 - 227 :
»کسانی که زنان خويش را ايالء مینمايند حق دارند چھار ماه انتظار بکشند،
اگر بازگشت کردند )و سوگند خويش را ناديده گرفتند و با زنان خود ھمبستر
شدند چه بھتر ،کفاره سوگند را میپردازند و ازدواج به حالت خود باقی است(

چون خداوند بسی آمرزنده و مھربان است ،و اگر تصميم بر جدايی گرفتند
خداوند شنوا و آگاه است«.
از نافع روايت است که ابن عمر)رض( درباره اياليی که خداوند متعال آن را ذکر ک,رده
میگف,,ت ) :اليح,,ل ألح,,د بع,,د األج,,ل إال أن يمس,,ک ب,,المعروف أو يع,,زم بالطالق،کم,,ا أم,,ر ﷲ
عزوجل(]» [1070پس از سپری شدن مدت مذکور برای ھيچ کسی حالل نيست مگر اينکه ب,ه
خوبی زنش را نگه دارد و يا تصميم بگيرد که او را طالق دھد .ھمچنانکه خداون,د عزوج,ل
امر کرده است«.
فھرست

ظھار:
ھر کس به ھمسرش بگويد  :تو برای من مانند پشت مادرم ھستی به اي,ن ش,خص مظ,اھر
)ظھارکننده( گفته میشود و ھمسرش بر او حرام میگردد و نبايد با او ھمستر ش,ود و ي,ا ب,ه
چيزی از او لذت ببرد تا وقتی که با آنچه خداوند در قرآن مشخص کرده ،کفاره دھد :
) َوالﱠ ِذينَ يُ َ
سائِ ِھ ْم ثُ ﱠم يَ ُعودُونَ ِل َما قَالُوا فَت َْح ِري ُر َرقَبَ ٍة ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ
ظا ِھ ُرونَ ِمنْ نِ َ
ک ْم تُو َعظُونَ ِب ِه َو ﱠ
سا َذلِ ُ
ش ْھ َر ْي ِن
صيَا ُم َ
يَتَ َما ﱠ
ﷲُ بِ َما تَ ْع َملُونَ َخبِي ٌر .فَ َمنْ لَ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
ک لِت ُْؤ ِمنُوا
س ﱢتينَ ِم ْ
سا فَ َمنْ لَ ْم َي ْ
ُمتَتَابِ َع ْي ِن ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ يَ َت َما ﱠ
کينا ً َذلِ َ
س ِ
ستَ ِط ْع فَإ ِ ْط َعا ُم ِ
ک ُحدُو ُد ﱠ
بِ ﱠ
اب أَلِي ٌم ( )مجادله (3 - 4 :
ﷲِ َو لِ ْل َکافِ ِرينَ َع َذ ٌ
اَ ِSو َر ُ
سو ِل ِه َو تِ ْل َ
»کسانی که زنان خود را ظھار میکنند سپس از آنچه گفتهاند پشيمان میشوند،
بايد بردهای را آزاد کنند پيش از آنکه با ھم ھمبستر شوند .اين درس و پندی
است که به شما داده میشود و خدا آگاه از ھر چيزی است که انجام میدھيد.
اگر بردهای را نيابد و توانايی آزاد کردن او را نداشته باشد بايد دو ماه پياپی و
بدون فاصله روزه بگيرد ،پيش از آنکه شوھر و ھمسر باھم ھمبستر شوند ،اگر
ھم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراک بدھد .اين بدان خاطر است که به
گونه الزم به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد اينھا قوانين و مقررات خدا است و
کافران عذاب دردناکی دارند«.
ازخويله بنت مالک بن ثعلبه روايت است ) :ظاھر منی زوجی أوس ب,ن الص,امت ،فجئ,ت
رسول ﷲ rأشکو إليه ،و رسول ﷲ rيجادلنی في,ه ،و يق,ول ات,ق ﷲ ،فإن,ه اب,ن عم,ک ،فم,ا
ک فِ,ی َزو ِج َھ,ا ( إل,ی ) َو لِل َکفِِ ,رينَ
سِ ,م َع ﷲُ قَ,و َل الﱠتِ,ی ت َُجا ِدلَُ ,
برحت حتی نزل القرآن  ) :قَ,د َ
اب أَلِ,ي ٌم ( ،فق,,ال  :يعت,ق رقب,ة ،قال,,ت  :اليج,د ،ق,,ال فيص,وم ش,ھرين متت,,ابعين ،قال,ت  :ي,,ا
عََ ,ذ ٌ
رسول ﷲ إنه شيخ کبر ما به من صيام ،قال  :فل,يطعم س,تين مس,يکنا ،قال,ت  :م,ا عن,ده م,ن
شی يتصدق به ،ق,ال  :ف,أتی س,اعتئذ بع,رف في,ه تم,ر ،قل,ت ي,ا رس,ول ﷲ ف,إنی أعين,ه بع,رق
آخر ،قال قد أحسنت ،إذھبی فأطعمی بھا عنه ستين مسکينا ،وارجعی إلی ابن عمک ،قال :
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والعرق ستون صاعا(.

»ش,,وھرم أوس ب,,ن الص,,امت م,,را ظھ,,ار ک,,رد ،ن,,زد پي,,امبر rرف,,تم و از او ش,,کايت ک,,ردم،
پي,,امبر rدرب,,اره ش,,وھرم ب,,ا م,,ن ص,,حبت ک,,رد و فرم,,ود  :از خ,,دا بت,,رس ،او پس,,ر عم,,وی ت,,و
ک فِی َزو ِج َھ,ا...
س ِم َع ﷲُ قَو َل الﱠتِی ت َُجا ِدلُ َ
است ،آنجا را ترک نکردم تا قرآن نازل شد  ) :قَد َ
( »خداوند گفتار آن زنی را شنيد که درباره شوھرش با تو بحث و مجادل,ه میک,رد  «...ت,ا )
اب أَلِ,ي ٌم ( »و ب,رای ک,افران ع,ذاب دردن,اکی ھس,ت« س,پس پي,امبر rفرم,ود :
َو لِل َکافِ ِرينَ عََ ,ذ ٌ
بايد )به کفاره ارتکاب اين جرم( ب,ردهای را آزاد کن,د ،خويل,ه گف,ت  :ن,دارد ،پي,امبر فرم,ود :
پس دوماه پشت سر ھم روزه بگيرد ،خويله گف,ت  :ای رس,ول خ,دا! او م,ردی مس,ن اس,ت و
نمیتوان,,د روزه بگي,,رد .پي,,امبر فرم,,ود  :پ,,س شص,,ت مس,,کين را غ,,ذا بدھ,,د ،خويل,,ه گف,,ت :
چيزی ندارد که با آن صدقه بدھد،خويله گفت  :در آن ھنگ,ام س,بدی پ,ر از خرم,ا آورده ش,د.
گفتم ای رسول خدا! من ھم با سبدی ديگر او را ياری میکنم ،پيامبر فرم,ود  :آف,رين ب,ر ت,و
ب,,رو و ب,,ه ج,,ای او آن,,را ب,,ه شص,,ت مس,,کين ب,,ده و ن,,زد عم,,وزادهات برگ,,رد ،گف,,ت  :ع,,رق،
شصت صاع است«.
از عروه بن زبير روايت است که] [1072عايشه گفت  :واال مقام اس,ت آن ذات بزرگ,واری
که شنوايیاش ھمه چيز را فرا گرفته ،من به سخن خوله بن,ت ثعلب,ه گ,وش ف,را دادم ،بعض,ی
از آنرا نفھمي,دم در ح,الی ک,ه او ازش,وھرش ن,زد پي,امبر rش,کايت میک,رد گف,ت  :ای رس,ول
خدا! جوانیام را از بين برد و فرزندان زي,ادی را ب,رايش ب,ه دني,ا آوردم و االن ک,ه س,نی از
من گذشته و ديگر نمیتوانم بچهدار شوم مرا ظھار ک,رد ،خداون,دا! ش,کايت ح,الم را ن,زد ت,و
سِ ,م َع ﷲُ قَ,و َل
میآورم .پيامبر را ترک نکرد تا اينکه جبرئيل اين آيات را ن,ازل ک,رد  ) :قَ,د َ
کی إلَ,,ی ﷲِ ( »خداون,,د گفت,,ار آن زن,,ی را ش,,نيد ک,,ه درب,,اره
الﱠتِ,,ی ت َُجا ِدلَُ ,
ک فِ,,ی َزو ِج َھ,,ا َو تَش,تَ ِ
شوھرش با تو بحث و مجادله میکند و به خدا شکايت میبرد«.
کسی که به مدت يک روز يا يک ماه يا مانند اينھا ھمسرش را ظھار کن,د و بگوي,د  :ش,ما
ب,,ه م,,دت ي,,ک م,,اه ب,,رای م,,ن مانن,,د پش,,ت م,,ادرم ھس,,تی ،اي,,ن ش,,خص ظھ,,ار کنن,,ده ب,,ه حس,,اب
میآيد؛ اگر به سوگندش عمل کرد چيزی بر او نيست ولی اگر قبل از م,دتی ک,ه مع,ين ک,رده
با او ھمبستر شده کفاره ظھار بر او واجب میشود :
از سلمه بن صخر بياضی روايت است  :من کسی بودم که زنان زيادی میگرفتم ،م,ردی
را نمیشناسم که به اندازه من گرفته باشد ،وقتی رمضان فرا رس,يد ت,ا آخ,ر رمض,ان ب,ا زن,م
ظھار کردم ،در حاليکه در يکی از شبھای رمضان با من صحبت میکرد قسمتی از ب,دن او
را ديدم،کنترل خ,ود را از دس,ت داده ب,ا او آمي,زش ک,ردم ،وقت,ی ص,بح ف,را رس,يد ن,زد ق,ومم
رفتم و جريان برايشان بازگوکردم و گفتم  :از پيامبر rبرايم سؤال کنيد ،گفتن,د  :م,ا اي,ن ک,ار
را نمیکنيم زيرا ک,ه خداون,د آي,های را درب,اره م,ا ن,ازل میکن,د ي,ا پي,امبر rدرب,اره م,ا س,خنی
میگويد و عيب و عار آن بر ما باقی میماند ،در نتيجه ،ما تو را به ج,رم گناھ,ت تحوي,ل او
میدھيم ،تا وض,عيت خ,ود را ب,رای پي,امبر rب,ازگو کن,ی .گوي,د  :بي,رون رف,تم ت,ا ن,زد پي,امبر
رس,,يدم و جري,,ان را ب,,رايش ب,,ازگو ک,,ردم .پي,,امبر rفرم,,ود ) :أن,,ت ب,,ذاک؟( »ت,,واين ک,,ار را
کردهای؟« گفتم  :من اين کار را ک,ردهام ،ای رس,ول خ,دا! م,ن در براب,ر حک,م خ,دا ص,ابر و
شکيبا ھستم ،پيامبر فرمود ) :فأعتق رقبة( »بردهای آزاد کن« ،گوي,د  :گف,تم  :قس,م ب,ه ذات,ی

که تو را ب,ه ح,ق مبع,وث ک,رده اس,ت مال,ک ھ,يچ چي,زی نيس,تم مگ,ر خ,ودم ،فرم,ود ) :فص,م
شھرين متتابعين( »پس دو ماه پشت سر ھ,م روزه بگي,ر« گوي,د  :گف,تم  :ای رس,ول خ,دا آي,ا
بالي,,ی ک,,ه ب,,ر س,,رم آم,,ده تنھ,,ا ب,,ه س,,بب روزه نب,,وده اس,,ت؟ فرم,,ود ) :فتص,,دق أوأطع,,م س,,تين
مسکينا( »پس صدقه بده يا شصت مسکين را غذا ب,ده« ،گوي,د  :گف,تم  :قس,م ب,ه ذات,ی ک,ه ت,و
را ب,,ه ح,,ق مبع,,وث ک,,رده اس,,ت ش,,بمان را ب,,دون ش ,ام س,,پری ک,,رديم .فرم,,ود ) :فاذھ,,ب إل,,ی
ص,,,احب ص,,,دقة بن,,,ی زري,,,ق فق,,,ل ل,,,ه ،فلي,,,دفعھا إلي,,,ک ،و أطع,,,م س,,,تين مس,,,کينا و انتف,,,ع
ببقيتھ,,ا(]» [1073پ,,س ن,,زد مس,,ئول جم,,عآوری ص,,دقات قبيل,,ه بنیزري,,ق ب ,رو و ب,,ه او بگ,,و ت,,ا
صدقه آنھا را به تو بدھد و با آن شصت مسکين را غذا بده و از بقيهاش استفاده کن«.
شاھد در اين حديث اين است که پيامبر rظھار اورا انکار نکرد بلک,ه ھمبس,تر ش,دن او ب,ا
ھمسرش را قبل از پايان مدت معلوم انکار کرد.
فھرست
حکم ظھار:
ظھ,,ار ح,,رام اس,,ت؛ چ,,ون خداون,,د آن,,را ب,,ه س,,خن ناھنج,,ار و دروغ وص,,ف ک,,رده و ک,,ار
ظھارکننده را ناپسند دانسته است.
) الﱠ ِذينَ يُ َ
ظا ِھ ُرونَ ِمن ُ
سائِ ِھم َماھُنﱠ أ ُ ﱠم َھاتِم إن أُ ﱠم َھاتُ ُھم إِالﱠ الالﱠئِی َولَدنَ ُھم،
کم ِمن ِن َ
ول َو ُزوراًَ ،و إنﱠ ﷲَ لَ َعفُ ﱞو َغفُو ٌر ( )مجادله (2 :
َو إنﱠ ُھم َليَقُولُونَ ُمن َکراً ِمنَ القَ ِ
»کسانی که زنان خود را اظھار میکنند ،آنان مادرانشان نمیگردند و بلکه
مادرانشان تنھا زنانی ھستند که ايشان را زاييدهاند ،چنين کسانی سخن ناھنجار
و دروغی را میگويند ،و خداوند بسيار با گذشت و بخشنده است«.
فھرست

طالق
از آنچه گذشت دانستيم که اسالم تا چه اندازه به خ,انواده اھمي,ت داده و چق,در ب,ر س,المت
و پايداری زندگی مشترک ح,ريص اس,ت .ھمچن,ين متوج,ه ش,ديم ک,ه اس,الم چ,ه راھکارھ,ای
مناسبی را برای حل اختالفات خانوادگی که از جانب زوج,ين ي,ا يک,ی از آنھ,ا ب,روز میکن,د
ارائه داده است.
اما گاھی به خاطر بزرگ شدن اختالف و شدت گرفتن دشمنی ،اين راهحلھا چارهساز
نيست و بايد راه حل قویتری بکار گرفته شود و آن طالق است ،با تأمل در احکام طالق
درمیيابيم که اسالم تا چه حد به بنياد خانواده و بقای زندگی مشترک اھميت میدھد؛ و در
جائيکه اسالم طالق را مباح کرد ،آنرا محدود به يک بار نکرده است طوريکه با يک

طالق پيوند ميان آنھا تا ابد قطع شود بلکه آنرا مباح کرده و دستور داده که در سه مرحله
داده شود :
ان ( )بقره (229 :
) الطﱠالَ ُ
وف أَو تَس ِر ٌ
سا ٌ
يح بِإح َ
ک بِ َمع ُر ٍ
ق َم ﱠرتَا ِن فَإم َ
س ٍ
»طالق دو مرتبه است نگھداری به گونه شايسته يا رھا کردن با نيکی )بدور از
ظلم و جور(«.
ھرگاه مرد ،زن را يک يا دو مرتبه طالق داد حق ندارد که ت,ا پاي,ان ع,ده ،او را از خان,ه
بيرون کند ،و زن ھ,م ح,ق خ,روج از آن را ن,دارد ت,ا ش,ايد در اي,ن م,دت خش,م و غض,بی ک,ه
زمينه طالق را فراھم کرده از بين برود و وضعيت به حال,ت ع,ادی قب,ل از ط,الق برگ,ردد.
و اين چيزی است که خداوند در اين آيه بيان کرده است :
سا َء فَ َ
) َيا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡی إِ َذا َ
ﷲ
طلﱢقُوھُنﱠ لِ ِع ﱠد ِت ِھنﱠ َو أَ ْح ُ
طلﱠ ْقتُ ْم النﱢ َ
صوا ا ْل ِع ﱠدةَ َواتﱠقُوا ﱠ َ
َربﱠ ُ
ک
ک ْم الَت ُْخ ِر ُجوھُنﱠ ِمنْ بُيُوتِ ِھنﱠ َو الَيَ ْخ ُر ْجنَ إِالﱠ أَنْ يَأْتِينَ بِفَا ِح َ
ش ٍة ُمبَيﱢ َنة َو تِ ْل َ
ﷲِ فَقَ ْد َ
سهُ الَتَ ْد ِری لَ َع ﱠل ﱠ
ﷲِ َو َمنْ يَتَ َع ﱠد ُحدُو َد ﱠ
ُحدُو ُد ﱠ
ﷲَ يُ ْح ِد ُ
ک
ث َب ْع َد َذلِ َ
ظ َل َم َن ْف َ
أَ ْمراً ( )طالق (1 :
»ای پيامبر وقتی که خواستيد زنان را طالق دھيد ،آنان را در وقت فرارسيدن
عده )يعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماھيانهای که شوھرش در آن با او
نزديکی نکرده باشد( طالق دھيد ،و حساب عده را نگه داريد ،و از خدا که
پروردگار شما است ،بترسيد و پرھيزگاری کنيد ،و زنان را ازخانهھايشان
بيرون نکنيد و زنان ھم )تا پايان عده( بيرون نروند .مگر اينکه زنان کار زشت
و آشکاری انجام دھند ،اينھا قوانين و مقررات الھی است و ھر کس از قوانين و
مقررات الھی پا فراتر نھد و تجاوز کند ،به خويشتن ستم میکند .تو نمیدانی
چه بسا خداوند بعد از اين حادثه وضع تازهای پيش آورد«.
يعنی شايد م,رد از ط,الق دادن ھمس,رش پش,يمان ش,ود و خداون,د متع,ال ھ,م قل,ب او را ب,ه
بازگرداندن ھمسرش متمايل سازد و در نتيجه اين کار سادهتر و آسانتر صورت گيرد.
فھرست

انواع طالق:

 -1طالق از جھت لفظ:
طالق از جھت لفظ به دو قسم تقسيم میشود  :طالق صريح و طالق کنايه :

ط,الق ص,,ريح  :آن اس,,ت ک,,ه از معن,,ای ک,,الم ھنگ,,ام تلف,,ظ فھمي,,ده میش,,ود و لف,,ظ ،احتم,,ال
غيرآن معنی را ندارد .مانند اينکه بگوي,د  :ت,ورا ط,الق دادم ،ي,ا مطلق,های ،و ديگ,ر مش,تقات
لفظ طالق.

با اين لفظ طالق واقع میشود ،ھرچند بیھدف و ي,ا ب,ه قص,د ش,وخی آن را بگوي,د و ني,ت
ط,,الق نداش,,ته باش,,د؛ ب,,دليل ح,,ديث اب,,وھريره از پي,,امبر rک,,ه فرم,,ود ) :ث,,الث ج,,دھن ج,,د ،و
ھزلھن جد  :النکاح و الطالق و الرجعة(]» [1074سه چيز است ک,ه ش,وخی و ج,دی در آنھ,ا،
جدی است  :نکاح ،طالق و رجوع کردن«.
طالق کنايه  :کلماتی ھستند که احتمال معنی طالق و غير آنرا دارند مانن,د اينک,ه بگوي,د :
پ,يش خ,,انوادهات ب,,رو ،و امث,,ال آن ،ب,,ا اي,,ن لف,,ظ ،ب,,دون ني,,ت ط,,الق واق,,ع نمیش,,ود ،اگ,,ر ني,,ت
ط,,,الق داش,,,ته باش,,,د واق,,,ع میش,,,ود ،و اگ,,,ر ني,,,ت ط,,,الق نداش,,,ته باش,,,د ،واق,,,ع نمیش,,,ود ،از
عائشه)رض( روايت است ) :أن ابنة الجون لما أدخلت عل,ی رس,ول ﷲ rو دن,ا منھ,ا ،قال,ت
 :أع,,وذ ب,,ا Sمن,,ک ،فق,,ال لھ,,ا  :لق,,د ع,,ذت بعظ,,يم ،إلحق,,ی بأھل,,ک(]» [1075زمانيک,,ه دخت,,ر
» َجون« را بر پيامبر rوارد کردند ،و پيامبر خواس,ت ب,ه او نزدي,ک ش,ود ،ب,ه پي,امبر گف,ت :
از تو به خدا پناه میبرم ،پيامبر rبه وی گفت  :ب,ه ذات,ی ب,زرگ پن,اه ب,ردی ،ب,ه اھل,ت ملح,ق
شو«.
در حديث کعب بن مالک آمده وقتی ک,ه پي,امبر rب,ا او و دو دوس,تش ب,ه س,بب تخلفش,ان از
غزوه تبوک ،قطع رابطه کرد ،کسی را دنبال او فرستاد و گفت ) :أن اعتزل امرأت,ک ،فق,ال
][1076
 :أطلقھا أم ماذا أفع,ل؟ ق,ال  :ب,ل اعتزلھ,ا ،ف,ال تقربنھ,ا ،فق,ال المرأت,ه الحق,ی بأھل,ک(
»از ھمسرت کنارهگيری کن ،کعب گفت  :او را طالق دھم يا چه کاری ک,نم؟ پي,امبر فرم,ود
 :بلک,,ه از او کن,,ارهگيری ک,,ن و ب,,ه او نزدي,,ک مش,,و .کع,,ب ب,,ه زن,,ش گف,,ت  :ن,,زد خ,,انوادهات
برو«.
فھرست
 -2طالق قطعی و معلق:
صيغه طالق يا قطعی است يا معلق :
طالق قطعی :طالقی است که گويندة آن ،قصد وقوع ف,وری ط,الق را داش,ته باش,د ،مانن,د
اينکه مرد به زنش بگويد  :تو را طالق دادم.
حکم اين نوع طالق اين است ک,ه ب,ه مج,رد ص,دور آن از م,ردی ک,ه دارای اھلي,ت ط,الق
است به زنی که شرايط واقع شدن طالق بر او باشد ،فوراً واقع میشود.
اما طالق معلق  :طالقی است که مرد وقوع طالق را ب,ه ش,رطی معل,ق ک,رده باش,د مانن,د
اينکه به ھمسرش بگويد  :اگ,ر ب,ه ف,الن مک,ان رفت,ی ت,و را ط,الق دادهام .و حک,م اي,ن ط,الق
اين است که اگر زوج ھنگام تحقق شرط ،نيت طالق را داشته باشد ،طالق واقع میشود.
و اگ,ر قص,,د تش,,ويق ب,,ر انج,,ام ي,ا ت,,رک ک,,اری ي,,ا مانن,,د آن,را داش,,ته باش,,د ،اي,,ن ن,,وع ط,,الق
س,,وگند ب,,ه حس,,اب میآي,,د و اگ,,ر چي,,زی را ک,,ه ب,,ر آن س,,وگند خ,,ورده ،واق,,ع نش,,د ب,,ر او چي,,ز
واجب نمیگردد و اگر آن چيز واقع شد کفاره سوگند بر او واجب میشود.

فھرست
 -3طالق به طريقة سنت و طالق بدعت:
طالق بر دو قسم است  :طالق سنی و طالق بدعی :
طالق سنی )مطابق با سنت نبوی(  :طالق,ی اس,ت ک,ه م,رد ھمس,ری را ک,ه ب,ا او ھمبس,تر
شده در حال طھر و پاکی از حيض ،قبل از آنکه با او نزديکی کند ،يک طالق دھد :
خداوند متعال میفرمايد :
ان ( )بقره (229 :
) الطﱠالَ ُ
وف أَو تَس ِر ٌ
سا ٌ
يح بِإح َ
ک بِ َمع ُر ٍ
ق َم ﱠرتَا ِن فَإم َ
س ٍ
»طالق دو مرتبه است نگھداری به گونه شايسته يا رھا کردن با نيکی )بدور از
ظلم و جور(«.
و میفرمايد :
سا َء فَ َ
) يَا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡی إِ َذا َ
طلﱢقُوھُنﱠ لِ ِع ﱠدتِ ِھنﱠ ( )طالق (1 :
طلﱠ ْقتُ ْم النﱢ َ
»ای پيامبر وقتی که خواستيد زنان را طالق دھيد آنھا را در وقت فرارسيدن
عده طالق دھيد«.
پي,,امبر rدر تفس,,ير اي,,ن آي,,ه زمانيک,,ه اب,,ن عم,,ر ھمس,,رش را در ح,,ال ح,,يض ط,,الق داد و
عمربن خطاب tدراين باره از او سؤال کرد ،فرمود :
)مره فليراجعھا ،ثم ليمسکھا حتی تطھر ،ثم تح,يض ،ث,م تطھ,ر ،ث,م إن ش,اء أمس,ک بع,د
ذل,,,ک ،وإن ش,,,اء طل,,,ق قب,,,ل أن يم,,,س فتل,,,ک الع,,,دة الت,,,ی أم,,,رﷲ س,,,بحانه أنتطل,,,ق لھ,,,ا
النساء(]» [1077به ابن عمر دستور بده ت,ا او را بازگردان,د و ن,زد خ,ودش نگ,ه دارد ت,ا اينک,ه
از حيض پاک شود سپس دوباره به حيض افتد و دوباره پاک ش,ود ،س,پس اگ,ر خواس,ت بع,د
از آن او را نگ,ه دارد واگ,ر خواس,ت ط,الق دھ,د باي,د قب,ل از آنک,ه ب,ا او ھمبس,تر ش,ود او را
طالق دھد .اينست عدهای که خداوند دستور داده که زنان در آن طالق داده شوند«.
طالق بدعی  :طالقی اس,ت ک,ه خ,الف ط,الق س,نی باش,د ،مث,ل آنک,ه م,رد زن را در ح,ال
حيض يا در طھری که با او ھمبستر شده طالق دھد ،يا اينکه سه طالق را ب,ا ي,ک لف,ظ و ي,ا
با سه لفظ ليکن در يک مجلس ذکر کند ،مثالً بگويد  :تو سه طالق داده شدهای ،ي,ا اينک,ه در
يک مجلس بگويد  :تو را طالق دادم ،تو را طالق دادم ،تو را طالق دادم.
اين نوع طالق حرام است و انجام دھنده آن گناھکار است.

پس اگر مردی زنش را در حال حيض ط,الق داد ،ي,ک ط,الق واق,ع میش,ود ،اگ,ر ط,الق
رجع,ی باش,,د ،ب,ه اوام,,ر میش,,ود ک,ه ھمس,,رش را ب,ه ن,,زد خ,,ود ب,از گردان,,ده ت,ا پ,,اک ش,,ود ،و
دوب,,اره ب,,ه ح,,يض بيافت,,د و بع,,د از آن پ,,اک ش,,ود ،س,,پس اگ,,ر خواس,,ت او را نگ,,ه دارد و اگ,,ر
خواس,,ت قب,,ل از آنک,,ه ب,,ا او ھمبس,,تر ش,,ود اورا ط,,الق دھ,,د ھمچنانک,,ه پي,,امبر rب,,ه اب,,ن عم,,ر
دستور داد.
ام,,ا دلي,,ل وق,,وع اي,,ن ن,,وع ط,,الق اث,,ری اس,,ت ک,,ه بخ,,اری از س,,عيد ب,,ن جبي,,ر از اب,,ن عم,,ر
روايت کرده که گفت ) :حسبت علی بتطليقة(]» [1078طالقی که داده ب,ودم ب,رايم ي,ک ط,الق
حساب شد«.
حافظ ابن حجر در فتح الباری ) (353/9میگويد :
پيامبر rبود که دس,تور رج,وع ک,ردن را ب,ه اب,ن عم,ر داد و او را راھنم,ايی ک,رد ک,ه اگ,ر
بخواھد بعد از رجعتش او را طالق دھد ،چکار بکند ،و اينکه به ابن عمر گفت,ه ش,د  :ک,اری
که او انجام داده برايش يک طالق حساب شده ،احتمال اينکه کسی غير از پيامبر rآن,را ي,ک
طالق حساب کرده باشد ،بسيار بعيد است؛ چون ق,رائن زي,ادی در اي,ن جري,ان ب,ر آن دالل,ت
میکند ،چگونه تصور میشود ک,ه اب,ن عم,ر در اي,ن م,اجرا ،ب,ه رأی خود،ک,اری انج,ام دھ,د
در ح,الی ک,,ه او نق,,ل ک,,رده ک,,ه پي,امبر rاز ک,ار او ناراح,,ت ش,,د؟ چگون,,ه در قص,,ه م,,ذکور در
آنچه میخواست انجام دھد با او مشورت نکرد؟
حافظ ابن حجر میگويد  :ابن وھب در مسندش از ابن أبی ذئب روايت ک,رده ک,ه ن,افع ب,ه
او گفت  :ابن عمر زنش را در ح,ال ح,يض ط,الق داد ،عم,ر از پي,امبر rدر اي,ن ب,اره س,ؤال
کرد ،پيامبر فرمود ) :مره فليراجعھا ثم ليمسکھا حتی تطھر( »به او دستور بده تا زن,ش را
بازگرداند و او را نزد خود نگه دارد تا پاک شود« ابن أب,ی ذئ,ب در ح,ديثی از پي,امبر rذک,ر
کرده که آن يک طالق است ،ابن أبی ذئب گويد  :حنظله ابن أب,ی س,فيان ب,ه م,ن خب,ر داد ک,ه
او از سالم شنيده که از پدرش نقل کرده که پيامبر rاينچنين فرموده است
حافظ میگويد  :دارقطنی از طريق يزيد بن ھارون از ابن أبی ذئب و ابن اس,حاق ھمگ,ی
از نافع از ابن عمر از پيامبر rروايت کرده که فرمود ) :ھ,ی واح,دة(]» [1079آن ي,ک ط,الق
است« و اين نصی است محل اختالف )که در واقع اختالف را از ب,ين میب,رد( پ,س باي,د ب,ه
آن حکم شود .أھ.
فھرست
طالق ثالثه:
اگر مردی ھمسرش را با يک لفظ يا در يک مجل,س س,ه ط,الق داد فق,ط ي,ک ط,الق واق,ع
میشود به دليل ح,ديثی ک,ه مس,لم از اب,ن عب,اس رواي,ت ک,رده ک,ه گف,ت ) :ک,ان الط,الق عل,ی
عھ,,د رس,,ول ﷲ rو أب,,ی بک,,ر و س,,نين م,,ن خالف,,ة عم,,ر ط,,الق ال,,ثالث واح,,دة ،فق,,ال عم,,ر ب,,ن

الخطاب  :إن الناس قد استعجلوا فی أمر ق,د کان,ت لھ,م في,ه أن,اة ،فل,و أمض,ينا عل,يھم؟ فأمض,اه
عليھم(]» [1080طالق ثالثه )ب,ا ي,ک لف,ظ ي,ا در ي,ک مجل,س( در عھ,د پي,امبر rو اب,وبکر و دو
سال از خالفت عمر ،يک طالق محسوب میشد .عمر بن خطاب گفت  :مردم در کاری ک,ه
به آنان مھلت داده شده )و توصيه شده که به تدريج آن را انجام دھند( شتاب میکنند .ايک,اش
اين عمل را بر آنان اجرا میکرديم؟ سرانجام آن )حکم( را بر آنان اجرا کرد«.
اين نظری عمر tاجتھادی از او بود ،و نھايت چيزی که بتوان گفت اي,ن اس,ت ک,ه بخ,اطر
مصلحتی که ديد ،آن را اجرا کرد )و برای ديگران( جايز نيست چيزی را که پيامبر rب,ه آن
فتوا داده و اصحاب در زمان او و خليفه پس از او بدان عمل نمودهاند ،ترک کنند – اھ .-
فھرست
 -4طالق رجعی و غيررجعی:
طالق يا رجعی است يا بائن ،و بائن يا بينونه صغری است يا کبری.
طالق رجعی  :ھرگاه زنی که ھمسرش با وی ھمبس,تر ش,ده ب,رای ب,ار اول ي,ا دوم ط,الق
داده شود ،و اين ط,الق ،در مقاب,ل درياف,ت م,الی نباش,د ،آن را ط,الق رجع,ی گوين,د .خداون,د
متعال میفرمايد :
ان ( )بقره (229 :
) الطﱠالَ ُ
وف أَو تَس ِر ٌ
سا ٌ
يح بِإح َ
ک بِ َمع ُر ٍ
ق َم ﱠرتَا ِن فَإم َ
س ٍ
»طالق دو بار است نگھداری به گونه شايسته يا رھا کردن با نيکی«.
زنی که در طالق رجعی به سر میبرد تا زمانی که در عدهاش است ھمسر ش,وھرش ب,ه
حساب میآيد و در اين مدت ھرگاه مرد بخواھد میتواند او را برگردان,د ب,دون اينک,ه ني,ازی
به رضايت زن يا اجازه ولی او باشد .خداوند متعال میفرمايد :
) َوال ُم َ
س ِھنﱠ ثَالَ َثةَ قُر ُو ٍء َوالَ َي ِح ﱡل لَ ُھنﱠ أن يَکتُمنَ َما َخلَ َ
طلﱠ َقاتُ َيتَربﱠصنَ بِأنفُ ِ
ق ﷲُ
ک
أح ﱡ
ق بِ َر ﱢد ِھنﱠ فِی َذلِ َ
وم اآل ِخ ِر َو بُ ُعولَتُ ُھنﱠ َ
فِی َ
أرحا ِم ِھنﱠ إن ُکنﱠ يُؤ ِمنﱠ بِاَ ِSو اليَ ِ
إن أ َرادُوا إصالَحا ً ( )بقره (228 :
»و زنان مطلقه بايد به مدت سه بار عادت ماھانه انتظار بکشند و اگر به خدا و
روز قيامت باور دارند برای آنان حالل نيست که آنچه خدا در رحم ايشان
آفريده است پنھان کنند ،و شوھران آنان برای برگرداندنشان )به زندگی
زناشوئی( در اين )مدت عده از ديگران( سزاوارتراند در صورتی که
)شوھران براستی( خواھان اصالح باشند«.
فھرست

تعريف خلع:

خلع

خلع در لغت از کلمه )خلع الثوب( يعنی لباس,ش را درآورد ،گرفت,ه ش,ده اس,ت؛ چ,ون زن
لباس مرد و مرد ھم لباس زن است .خداوند متعال میفرمايد :
اس لَ ُ
اس لَ ُھنﱠ ( )بقره (187 :
کم َو أنتُم ِلبَ ٌ
) ھُنﱠ لِبَ ٌ
»آنان باری شما و شما برای آنان )ھمچون( لباس ھستيد«.
فقھاء در تعريف خلع گفتهاند  :خلع آن اس,ت ک,ه م,رد در مقاب,ل گ,رفتن م,الی از ھمس,رش
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از او جدا شود اين عوض فديه و افتداء ناميده میشود.
مشروعيت خلع
ھرگاه اختالف بين زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگی بين آنان وج,ود نداش,ت،
و زن مايل ب,ه ج,دايی از ش,وھرش ش,د ،در اينص,ورت باي,د م,الی را بمنظ,ور جب,ران ض,رر
ناشی از جدايی به شوھرش بدھد ،و از او درخواست جدائی کند .خداوند متعال میفرمايد :
کم أن ت ُ
) َوالَيَ ِح ﱡل لَ ُ
َأخ ُذوا ِم ﱠما آتَيتُ ُموھُنﱠ شَيئا ً إالﱠ أن يَ َخافَا أن الَيُقِي َما ُحدُو َد ﷲِ
اح َعلَي ِھ َما فِي َما افتَدَت بِ ِه ( )بقره (229 :
فَإن ِخفتُم أن الَيُقِي َما ُحدُو َد ﷲِ فَالَ ُجنَ َ
»و برای شما حالل نيست که چيزی از آنچه )مھر ايشان کردهايد يا( بديشان
دادهايد باز پس گيريد مگر اينکه) ،شوھر و ھمسر( بترسند که نتوانند حدود خدا
را پابرجا دارند .پس اگر بيم داشتيد که حدود الھی را رعايت نکنند گناھی بر
ايشان نيست که زن فديه و عوضی بپردازد )و در برابر آن از او درخواست
جدائی کند(«.
از ابن عباس)رض( روايت است  :زن ثابت بن قيس بن شماس نزد پيامبر rآمد و گف,ت :
ای رسول خدا! من نسبت به دين و اخالق ثابت ايرادی ندارم ،ولی از کف,ران و ناسپاس,ی ب,ا
او میترسم – چون او را دوست ندارم  -پيامبر rفرمود ) :فتردين عليه حديقته( »آيا ب,اغش
را به او پس میدھدی؟ گفت  :بله ،پس باغ را به او پس داد ،پي,امبر rب,ه ثاب,ت دس,تور داد ت,ا
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از او جدا شود«.
پرھيز از خلع
از ثوبان tروايت است که پيامبر rفرمود ) :أيما امرأة سألت زوجھا الط,الق م,ن غي,ر م,ا
بأس فحرام عليھا رائحة الجنة(]» [1083ھر زنی که بدون دلي,ل از ش,وھرش تقاض,ای ط,الق
کند ،بوی بھشت بر او حرام است«.

و ھمچنين از ثوبان tروايت است که پيامبر rفرمود :
)المختلعات ھن المنافقات(]» [1084زنانی که خواھان خلع ھستند ،منافقاند«.
فھرست
تحذير مردان از عضل] [1085زنان:
ھرگاه مرد ھمسرش را دوست نداشته باشد و بن,ا ب,ه داليل,ی از او ناراض,ی باش,د ،باي,د او
را به طور شايسته ،ھمانطور که خداوند متع,ال ام,ر فرم,وده از خ,ود ج,دا کن,د ،ج,ايز نيس,ت
که او را حبس کند و يا به او ضرر برس,اند طوريک,ه زن مجب,ور ش,ود ک,ه ب,ا پرداخ,ت م,الی
خودش را نجات دھد ،خداوند متعال میفرمايد :
) َو إِ َذا َ
س ُ
وف
س ﱢر ُحوھُنﱠ بِ َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو َ
کوھُنﱠ ِب َم ْع ُر ٍ
طلﱠ ْقتُ ْم النﱢ َ
سا َء فَبَ َل ْغنَ أَ َجلَ ُھنﱠ فَأَ ْم ِ
ک فَقَ ْد َ
س ُ
ت
ظلَ َم نَ ْف َ
ض َراراً ِلتَ ْعتَدُوا َو َمنْ يَ ْف َع ْل َذلِ َ
سهُ َو الَتَتﱠ ِخ ُذوا آيَا ِ
کوھُنﱠ ِ
َو الَتُ ْم ِ
ﷲِ ُھ ُزواً َو ْاذ ُک ُروا نِ ْع َمةَ ﱠ
ﱠ
ک ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُ
ﷲِ َع َل ْي ُ
ب َوا ْل ِح ْک َم ِة يَ ِعظُ ُک ْم
کتَا ِ
ک ْم ِمنْ ا ْل ِ
ﷲ َوا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
ﷲَ بِ ُ
ک ﱢل ش َْی ٍء َعلِي ٌم ( )بقره (231 :
بِ ِه َواتﱠقُوا ﱠ َ
»و ھنگامی که زنان را طالق داديد و به عده خود رسيدند ،يا به طرز صحيح و
عادالنهای آنان را نگاه داريد يا آنان را به طرز پسنديده و دادگرانهای رھا
سازيد ،و بخاطر زيان رسانيدن بديشان و تعدی کردن بر ايشان ھيچگاه ايشان
را نگاه نداريد ،وکسی که چنين کند بیگمان به خويشتن ستم کرده است ،و
آيهھای خدا را به استھزاء نگيريد و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از
کتاب و حکمت بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند میدھد بخاطر
بياوريد و از خدا بپرھيزيد و بدانيد که بيگمان خداوند از ھر چيزی آگاه است«.
ھمچنين میفرمايد :
)يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا
ض َما آتَ ْيتُ ُموھُنﱠ
بِبَ ْع ِ
سی أنَْ
َ
َک ِر ْھتُ ُموھُنﱠ ف َع َ

الَ َي ِح ﱡل لَ ُ
ضلُوھُنﱠ لِت َْذ َھبُوا
سا َء َک ْرھا ً َو الَتَ ْع ُ
ک ْم أَنْ تَ ِرثُوا النﱢ َ
وف فَإِنْ
إِالﱠ أَنْ يَأْتِينَ بِفَا ِح َ
ش ُروھُنﱠ ِبال َمع ُر ِ
ش ٍة ُم َبيﱢ َن ٍة َو عَا ِ
ش ْيئا ً َو يَ ْج َع َل ﱠ
ﷲُ فِي ِه َخ ْيراً َکثِيراً( )نساء (19 :
َک◌ْ َرھُوا َ
ت ْ

»ای کسانی که ايمان آوردهايد! برای شما درست نيست که زنان را )ھمچون
کااليی( به ارث ببريد ،حال آنکه چنين کاری را نمیپسندند ،و وادار بدان
میگردند ،و آنانرا تحت فشار قرارندھيد؛ تا بدينوسيله برخی از آنچه را که
بديشان دادهايد دوباره به دست آوريد؛ مگر اينکه آنان دچار گناه آشکاری شوند.
و با زنان خود بطور شايسته معاشرت کنيد و اگر ھم از آنان کراھت داشتيد،
)شتاب نکنيد و زود تصميم به جدايی نگيريد( زيرا که چه بسا از چيزی بدتان
بيايد و خداوند در آن خير و خوبی فراوان قرار بدھد«.

فھرست
خلع فسخ است ،طالق نيست:
اگر زنی در مقابل پرداخت مالی ،خود را از ش,وھرش آزاد ک,رد و ج,دا ش,د ،مال,ک نف,س
خود میگردد و مرد نمیتواند اورا بدون رضايتش بازگرداند .اين ج,دای اگ,ر ب,ا لف,ظ ط,الق
ھم واقع شود ،طالق محسوب نمیگردد بلکه فس,خ عق,د اس,ت ب,ه خ,اطر مص,لحت زن براب,ر
مالی که خودش را با آن آزاد کرده است.
ابن قيم جوزيه)ره( میگويد :
»آنچه داللت بر اين دارد که خلع ،طالق نيست اين است که خداوند متع,ال در ط,الق بع,د
از دخول ،و قبل از وقوع ط,الق س,وم س,ه حک,م را ق,رار داده ،ک,ه ھيچک,دام از آنھ,ا در خل,ع
وجود ندارند :
 -1در طالق شوھر اختيار به بازگرداندن زن را دارد.
 -2طالق مذکور جزء سه طالق محسوب میش,ود .ل,ذا بع,د از تم,ام ش,دن س,ه ط,الق ،زن
برای شوھرش حالل نمیشود مگر بعد از ازدواج با مردی ديگر و ھمبستر شدن با او.
 -3عده در طالق ،سه طھر است.
با نص و اجماع ثابت شده که در خل,ع رج,وع ک,ردن نيس,ت )ش,وھر ح,ق بازگردان,دن زن
را ندارد(.
و با سنت اقوال صحابه ثابت شده که عده در خلع يک حيض است.
و با نص ثابت شده که بعد از دو طالق ،خلع ج,ايز اس,ت و بع,د از اي,ن خل,ع ،ط,الق س,وم
واقع میشود.
بسيار واضح است که خلع ،طالق نيست خداوند متعال میفرمايد :
کم أن ت ُ
سا ٍن َوالَيَ ِح ﱡل لَ ُ
َأخ ُذوا
) الطﱠالَ ُ
وف أَ ْو تَ ْ
س ِر ٌ
سا ٌ
يح بِإ ِ ْح َ
ک بِ َم ْع ُر ٍ
ق َم ﱠرتَا ِن فَإ ْم َ
ِم ﱠما آتَيتُ ُموھُنﱠ شَيئا ً إالﱠ أن يَ َخافَا أن الَيُقِي َما ُحدُو َد ﷲِ فَإن ِخفتُم أن الَيُقِي َما ُحدُو َد
اح َعلَي ِھ َما فِي َما افتَدَت ِب ِه (
ﷲِ فَالَ ُجنَ َ
)بقره (229 :
»طالق دو بار است نگھداری به گونه شايسته يا رھا کردن با نيکی ،و بر شما
حالل نيست که چيزی از آنچه بديشان دادهايد باز پس گيريد مگر اينکه ،بترسند

که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند؛ پس اگر بيم داشتيد که حدود الھی را
رعايت نکنند گناھی بر ايشان نيست که زن فديه و عوضی بپردازد«.
اي,,ن حک,,م ،ب,,ه زن دو ب,,ار ط,,الق داده اختص,,اص ن,,دارد ،ھ,,م او را ش,,امل میش,,ود و ھ,,م
ديگران را ،و جايز نيست که ضمير به کسی برگردد که ذکر نش,ده و کس,ی ک,ه ذک,ر ش,ده را
ش,,امل نش,,ود ،بلک,,ه ي,,ا باي,,د ب,,ه م,,ذکور اختص,,اص پي,,دا کن,,د و ي,,ا ش,,امل م,,ذکور و غيرم,,ذکور
گردد .سپس میفرمايد :
) فَإن َ
طلﱠ َق َھا فَالَ تَ ِح ﱡل لَه ِمن بَع ُد ( )بقره (230 :
»پس اگر او را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواھد بود«.
و اين قطعا ً زنی را شامل میشود که بعد از دوبار طالق و فديه ،طالق داده شود؛ چراک,ه
در آيه قبلی چنين زنی ذک,ر ش,ده اس,ت ،بن,ابراين باي,د لف,ظ ش,امل آن بش,ود ،و ترجم,ان ق,رآن
)عبدﷲ بن عباس( که پيامبر rبرای او دعا کرد تا خداوند به او تفسير ياد دھ,د و ب,دون ش,ک
اين دعا در حقش مستجاب شده ،آيه را چنين فھميده است .و از آنجائيک,ه احک,ام فدي,ه )خل,ع(
متفاوت با احکام طالق است در میيابيم که فديه از جنس طالق نيست و اي,ن مقتض,ای ن,ص
و قياس و اقوال صحابه است«.
فھرست
تعريف عده:

عده

عده از عدد و شمردن گرفته شده است يعنی روزھا و حيض,ھايی ک,ه زن حس,اب میکن,د.
ع,,ده ن,,ام م,,دت زم,,انی اس,,ت ک,,ه زن بع,,د از وف,,ات ش,,وھرش ي,,ا ج,,دايی از او ب,,رای ازدواج
منتظ,ر میمان,,د و اي,,ن انتظ,,ار ب,,ا زايم,,ان ي,,ا گذران,دن حيضھ,,ا ي,,ا س,,پری ک,,ردن ماھھ,,ا تحق,,ق
میيابد.
انواع عده:
عده زن در اثر فوت شوھرش خواه با او ھمبستر شده يا نشده باش,د ،چھ,ار م,اه و ده روز
است ،به دليل فرموده خداوند متعال :
س ِھنﱠ أربَ َعةَ أش ُھ ٍر َو عَشراً
) َوالﱠ ِذينَ يُتَ َوفﱠونَ ِمن ُ
کم َو يَ َذ ُرون أز َواجا ً يَتَ َربﱠص ِن بِأنفُ ِ
( )بقره (234 :
»و کسانی که از شما )مردان( میميرند و ھمسرانی از پس خود به جای
میگذراند ھمسرانشان بايد چھار ماه و ده روز انتظار بکشند«.

مگر زنی که در اثر ھمبستری با شوھرش ،حامل,ه باش,د ک,ه ع,ده از وض,ع حمل,ش اس,ت:
خداوند متعال میفرمايد :
ضعنَ َحملَ ُھنﱠ ( )طالق (4 :
) َوأوالَتُ
أجلُ ُھنﱠ أن يَ َ
األحماِل َ
َ
»و عده زنان باردار وضع حمل آنان است«.
از مسور بن مخرمه روايت اس,ت ) :أن س,بيعة األس,لمية نفس,ت بع,د وف,اة زوجھ,ا بلي,ال،
فجاءت النبی rفاستأذنته أن تنکح ،فأذن لھ,ا ،فنکح,ت(]» [1086س,بيعه اس,لميه چن,د ش,ب بع,د
از وفات شوھرش ،فرزندی به دنيا آورد ،نزد پيامبر rآمد و از او اجازه خواست ک,ه ش,وھر
کند ،پيامبر rبه او اجازه داد و ازدواج کرد«.
زنی که قبل از ھمبستر شدن طالق داده شود عده ندارد؛ به دليل فرموده خداوند متعال :
ت ثُ ﱠم َ
سوھُنﱠ فَ َما
بل أَن تَ َم ﱡ
)يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إ َذا َن َکحتُ ُم ال ُمؤ ِمنَا ِ
طلﱠقُت ُموھُنﱠ ِمن قَ ِ
لَ ُ
کم َع َلي ِھنﱠ ِمن ِع ﱠد ٍة تَعتَدﱡونَھا( )احزاب (49 :
»ای مؤمنان ھنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کرديد و قبل از ھمبستری ،آنان
را طالق دايد برای شما عدهای بر آنان نيست تا حساب آنرا نگاه داريد«.
زن مطلقهای که از ش,وھرش حامل,ه باش,د ،ع,ده از وض,ع حمل,ش اس,ت؛ ب,ه دلي,ل فرم,وده
ض,عنَ َحملَ ُھ,نﱠ ( »و ع,ده زن,ان ب,اردار وض,ع
خداوند متع,ال َ ) :وأوالَتُ
أجلُ ُھ,نﱠ أن يَ َ
األحم,اِل َ
َ
حمل آنان است«.
از زبير بن ع,وام رواي,ت اس,ت ) :أن,ه کان,ت عن,ده أم کلث,وم بن,ت عقب,ة ،فقال,ت ل,ه و ھ,ی
حامل  :طيب نفسی بتطليقة ،فطلقھا تطليقة ،ثم خرج إلی الصالة ،فرجع و ق,د وض,عت فق,ال
 :مالھ,,ا خ,,دعتنی خ,,دعھا ﷲ؟! ث,,م أت,,ی النب,,ی rفق,,ال  :س,,بق الکت,,اب أجل,,ه ،أخطبھ,,ا إل,,ی
نفسھا(]» [1087ام کلثوم بنت عقبه زن او بود ،ام کلثوم در حالی که حامله بود ب,ه زبي,ر گف,ت
 :دلم را ب,ا ي,ک ط,الق خ,وش ک,ن ،زبي,ر او را ي,ک ط,الق داد ،س,پس ب,رای نم,از ب,ه ط,رف
مسجد خارج شد ،وقتيکه برگش,ت ،دي,د ک,ه ھمس,رش وض,ع حم,ل ک,رده ،گف,ت اورا چ,ه ش,ده
اس,,ت ،م,,را فري,,ب داد ،خ,,دا فري,,ب او را ب,,ه خ,,ودش برگردان,,د! س,,پس ن,,زد پي,,امبر rرف,,ت )و
قض,يه را ب,ه اط,,الق وی رس,انيد( پي,,امبر فرم,ود  :ع,دهاش ب,,ه پاي,ان رس,,يده ،ب,ار ديگ,,ر از او
خواستگاری کن و او را به ازدواج خود درآور.
اگر مطلقه از زنانی باشد ک,ه قاع,ده میش,وند ،ع,ده او س,ه ح,يض اس,ت ،ب,ه دلي,ل فرم,وده
خداوند متعال :
) َوال ُم َ
س ِھنﱠ َثالَثَةَ قُر ُو ٍء ( )بقره (228 :
طلﱠقَاتُ يَتَربﱠصنَ بِأنفُ ِ

»و زنان مطلقه بايد )بعد از طالق( به مدت سه بار عادت ماھانه انتظار
بکشند«.
قرء ھم,ان ح,يض اس,ت؛ ب,ه دلي,ل ح,ديث عايش,ه ) :أن أم حبيب,ة کان,ت تس,تحاض ،فس,ألت
النبی rفأمرھا أن تدع الصالة أيام أقرائھا(]» [1088ام حبيبه مستحاضه )دائم الحيض( ب,ود از
پيامبر rسؤال کرد .پيامبر به او دستور داد که در ايام حيض نماز نخواند«.
اگر زن مطلقه به علت کم سن و سالی يا پي,ری و يائس,گی ،قاع,ده نش,ود ،ع,ده او س,ه م,اه
است ،خداوند متعال میفرمايد :
سائِ ُ
کم إ ِن ارتَبتُم فَ ِع ﱠدتُ ُھنﱠ ثالَثَةُ أش ُھ ٍر َو الالﱠئی
ض ِمن ِن َ
) َوالالﱠئِی يَئِسنَ ِمنَ ال َم ِحي ِ
لَم يَ ِحضنَ ( )طالق (4 :
»و زنانی که از عادت ماھيانه نااميد ھستند و ھمچنين زنانی که ھنوز عادت
ماھيانه را نديدهاند اگر در عده آنھا متردد بوديد بدانيد که عده آنھا سه ماه
است«.
فھرست
آنچه بر زنی که شوھرش فوت کرده واجب است:
بر زن شوھر مرده واجب است که تا پايان عدهاش در سوگ )احداد( بنشيند.
احداد )سوگ( عبارت است از ترک آرايش و بوی خوش و ع,دم اس,تفاده از ج,واھرات و
لباسھای رنگارنگ و عدم بکار بردن حناء و سرمه :
از ام عطيه روايت است ) :کنا ننھی أن نحد علی ميت فوق ثالث ،إال عل,ی زوج,ه أربع,ة
أشھر و عشرا ،والنکتحل ،والنطيب ،و النلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ،و ق,د رخ,ص
لنا عندالطھر إذا اغتسلت إح,دانا م,ن محيض,ھا ف,ی نب,ذة م,ن کس,ت أظف,ار ،و کن,ا ننھ,ی ع,ن
اتباع الجنائز(]» [1089م,ا نھ,ی میش,ديم از اينک,ه ب,رای مردهھايم,ان ب,يش از س,ه روز اح,داد
کن,,يم؛ مگ,,ر ب,,رای ف,,وت ش,,وھر ک,,ه چھ,,ار م,,اه و ده روز اح,,داد میک,,رديم ،از س,,رمه و ب,,وی
خوش استفاده نمیکرديم ولباس رنگارنگ نمیپوشيديم مگر لباس يمنی ،و وقتيکه از ح,يض
پاک میشديم و غسل میکرديم به م,ا اج,ازه داده میش,د ک,ه تک,های بخ,ور )م,ادهای خوش,بو(
بکار ببريم )تا بوی بد اثر خون را از بين ببرد( و از تشييع جنازه نيز نھی میشديم«.
از ام سلمه روايت است که پيامبر rفرمود ) :المتوفی عنھا التلبس المعصفر م,ن الثي,اب،
والالممشق من الح,ی ،والتختض,ب ،والتکتح,ل(]» [1090زن,ی ک,ه ش,وھرش ف,وت ک,رده اس,ت
بايد از پوشيدن لباس,ھای زرد و قرم,ز و اس,تفاده از ج,واھرآالت و حن,اء و س,رمه خ,ودداری
کند«.

آنچه بر زنی که در عده طالق رجعی به سر میبرد واجب است:
بر چنين زنی واجب است که تا پايان عدهاش در خانه شوھر بمان,د و ب,رايش ج,ايز نيس,ت
که از آنجا خارج شود و شوھر ھم ح,ق بي,رون ک,ردن او را ن,دارد ،ب,ه دلي,ل فرم,وده خداون,د
متعال :
سا َء فَ َ
) َيا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡی إِ َذا َ
ﷲ
طلﱢقُوھُنﱠ لِ ِع ﱠد ِت ِھنﱠ َو أَ ْح ُ
طلﱠ ْقتُ ْم النﱢ َ
صوا ا ْل ِع ﱠدةَ َواتﱠقُوا ﱠ َ
َربﱠ ُ
ش ٍة ُمبَيﱢنَ ٍة ( )طالق :
ک ْم الَت ُْخ ِر ُجوھُنﱠ ِمنْ بُيُوتِ ِھنﱠ َو الَيَ ْخ ُر ْجنَ إِالﱠ أَنْ يَأْتِينَ بِفَا ِح َ
(1
»ای پيامبر وقتی که خواستيد زنان را طالق دھيد ،آنان را در وقت فرارسيدن
عده طالق دھيد ،و حساب عده را نگه داريد ،و از خدا که پروردگار شما است،
بترسيد و پرھيزگاری کنيد ،و زنان را ازخانهھايشان بيرون نکنيد و زنان ھم
بيرون نروند .مگر اينکه زنان کار پلشت و زشت آشکاری انجام دھند«.
فھرست
زنی که طالقش بائن است:
زنی که سه طالقش واقع شده است ،نه حق مسکن دارد و نه حق نفقه؛ به دليل حديثی ک,ه
فاطم,,ه بن,,ت ق,,يس از پي,,امبر rدرب,,اره زن,,ی ک,,ه س,,ه ط,,الق ب,,ر او واق,,ع ش,,ده رواي,,ت ک,,رده ک,,ه
فرمود ) :ليس لھ,ا س,کنی و النفق,ة(]» [1091ن,ه مس,کن ب,رای او ھس,ت و ن,ه نفق,ه« .و ب,ر او
الزم است که در ميان بستگان خودش ع,ده را ب,ه پاي,ان برس,اند و نباي,د ازخان,ه خ,ارج ش,ود.
مگر ھنگام ضرورت.
از جابر بن عبدﷲ روايت است که گف,ت  :خال,هام ط,الق داده ش,د ،خواس,ت ک,ه ثم,ره ب,اغ
خرمايش را بچيند ،مردی مانع خارج ش,دن او ش,د ،پ,س ن,زد پي,امبر rرف,ت ،پي,امبر فرم,ود :
)بل,,ی ،فج,,دی نخل,,ک ،فإن,,ک عس,,ی أن تص,,دقی أو تفعل,,ی معروف,,ا(]» [1092بل,,ه ،ثم,,ره ب,,اغ
خرمايت را بچين اميد میرود که از آن صدقه بدھی و يا کار خير انجام دھی«.
استبراء )پاک شدن رحم(:
ھرگاه مردی مالک کنيزی شد که قابل نزديکی باش,د ،ب,ر او ح,رام اس,ت ک,ه قب,ل از پ,اک
شدن رحمش ،با او نزديکی کند ،که در اينصورت ،اگر جاريه حامله باش,د ب,ا وض,ع حم,ل و
اگر از زنانی باشد که قاعده میشوند ،با يک حيض رحمش پاک میشود.
از رويفع بن ثابت روايت است که پي,امبر rفرم,ود ) :م,ن ک,ان ي,ؤمن ب,ا Sو الي,وم اآلخ,ر
ف,,ال يس,,قی م,,اءه ول,,د غي,,ره(]» [1093کس,,ی ک,,ه ب,,ه خ,,دا و روز آخ,,رت ايم,,ان دارد آب,,ش را ب,,ه
فرزند کسی ديگر ندھد«.

از ابوسعيد آمده که پيامبر rدرباره زنان اسير اوطاس فرمود ) :التوطا حامل حتی تض,ع،
والغير حمل حتی تحيض حيضة(]» [1094با زن حامل,ه قب,ل از وض,ع حم,ل و ب,ا ديگ,ر زن,ان
قبل از يک بار قاعده شدن ،نبايد نزديکی صورت گيرد«.
از ابن عمر)رض( رواي,ت اس,ت ک,ه گف,ت ) :إذا وھب,ت الولي,دة الت,ی توط,أ ،أو بيع,ت ،أو
عتقت ،فليتبرأ رحمھا بحيضة ،والتستبرأ العذراء(]» [1095اگر کنيزی که قابل آمي,زش اس,ت
به کس,ی اھ,دا ،ي,ا فروخت,ه ش,د و ي,ا آزاد گردي,د م,الکش باي,د منتظ,ر بمان,د ت,ا رحم,ش ب,ا ي,ک
حيض پاک شود ولی کنيز باکره نيازی به پاک شدن رحم ندارد«.
فھرست
حضانت:
تعري,,ف حض,,انت  :عب,,ارت اس,,ت از انج,,ام دادن آنچ,,ه ک,,ه ب,,ه مص,,لحت ک,,ودک اس,,ت و
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نگھداری او از آنچه به او ضرر میرساند.
اگر مردی از ھمسرش جدا شد و از او کودکی داشت ،زن در ص,ورتی ک,ه ازدواج نکن,د
به نگھداری بچه تا ھفت سالگی سزاوارتر از مرد است ولی وقتی که به ھفت سالگی رس,يد
بين پدرو مادر ھر کدام را انتخاب کرد به او داده میشود.
از عم,,رو ب,,ن ش,,عيب از پ,,درش از ج,,دش رواي,,ت اس,,ت ک,,ه زن,,ی گف,,ت  :ای رس,,ول خ,,دا!
شکمم ظرف حمل اين پسر بود ،و پستانھايم برايش شيردان و آغوشم م,أوای او ب,ود ،پ,درش
م,,,را ط,,,الق داده و میخواھ,,,د او را از م,,,ن بگي,,,رد .پي,,,امبر rفرم,,,ود ) :أن,,,ت أح,,,ق ب,,,ه م,,,الم
تنکحی(]» [1097تا زمانی که ازدواج نکنی تو سزاوارتر به پسرت ھستی«.
از اب,,وھريره رواي,,ت اس,,ت ک,,ه ) :أن ام,,رأة جائ,,ت إل,,ی النب,,ی rفقال,,ت  :ي,,ا رس,,ول ﷲ ،إن
زوجی يريد أن يذھب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عتب,ة ،و ق,د نفعن,ی .فق,ال رس,ول ﷲ: r
ھذا أبوک ،و ھذه أمک ،فخذ بيد أيھما شئت .فأخ,ذ بي,د أم,ه ،فانطلق,ت ب,ه(]» [1098زن,ی ن,زد
پيامبر rآمد و گفت  :ای رسول خدا! شوھرم میخواھد پس,رم را از م,ن بگي,رد در ح,الی ک,ه
پسرم از چاه ابی عتبه برايم آب آورده و به من کمک ک,رده اس,ت .پي,امبر rب,ه پس,ر فرم,ود :
اين پدرت است و اين ھم مادرت ،دست ھر کدام از آنھا را که میخ,واھی بگي,ر ،پ,س دس,ت
مادرش را گرفت ،پس مادرش او را با خود برد«.

