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. َوالَْعبْد   1َتْطِليَقاٍت، ثَََلَث  اْْل ر   َوَيْمِلك   فَْصٌل:  ِف  اِِلْستِثْنَاء   َوَيِصح   2َتْطِليَقتَْْيِ
ََلِق،   3الطَّ

 شود،  شود. و استثنا در طالق صحیح می و مرد آزاد، سه طالق و بنده، دو طالق را صاحب می

ََلق   .1 : ﴿الطَّ تَانِ  ِلَقْوِِلِ َتَعاََلٰ وٍف  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ وْ  بَِمْعر 
َ
يحٌ  أ  222سوره بقره، آيه  بِإِْحَساٍن. تَْْسِ

 به خوبی است يا طالق )سوم( به نیکی است. داشتن طالق )رجعی( دو بار است. پس )بعد از دو طالق،( نگه

ول   قَاَل  .2 ِ  رَس  َمةِ  َطََلق  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
صحیح دانسته  2222حاكم در المستدرك  َتْطِليَقتَاِن. اْْل

 و ذهبی با او موافقت نموده.

 طالق كنیز، دو طالق است.

لَيَْمانَ  َعنْ  نَّ  يََساٍر؛ بِْن  س 
َ
ََكتَبا   ن َفيْعا   أ م   ََكنَ  م 

 
وْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َزْوِج  َسلََمَة، ِْل

َ
 َعبْدا   أ

ةٌ  ََتْتَه   ََكنَْت 
َ
ةٌ  اْمَرأ رَّ ، َفَطلََّقَها. ح  َرادَ  ث مَّ  اثْنَتَْْيِ

َ
نْ  أ

َ
َمَره  . ي َراِجَعَها أ

َ
ْزَواج   فَأ

َ
، أ نْ  انلَِّب 

َ
ِتَ  أ

ْ
ثَْمانَ  يَأ  ع 

اَن، ْبنَ  َِل   َعفَّ
َ
َرِج، ِعنْدَ  فَلَِقيَه   ٰذلَِك، َعنْ  فَيَْسأ َما. ثَابٍِت  بِْن  َزيْدِ  بِيَدِ  آِخذا   ادلَّ لَه 

َ
 فَاْبتََدَراه  . فََسأ

يعا ، َمْت : َفَقاَِل  ََجِ  2122صحیح، الموطأ  َعلَيَْك. َحر 

وسلم بود كه يک زن آزادی را در عصمت  علیه اهلل صلیی مکاتبی برای أم سلمه همسر رسول اهلل  همانا نفیع، بنده

وسلم به او  علیه اهلل داشت، پس او را دو طالق داد. سپس قصد كرد كه به او باز گردد. پس همسران رسول اهلل صلی

ت كرد ها مالقا أمر كردند كه به نزد عثمان بن عفان برود و در اين باره از او سوال كند. پس نفیع، عثمان را نزد پله

در حالی كه دست زيد بن ثابت را گرفته بود. نفیع از ايشان پرسید. آن دو بدون درنگ به او گفتند: بر تو حرام گشته 

 است.

نِْت َطاِلٌق ثَََلثَا إِِلَّ َواِحَدة  مثال بگويد:  .3
َ
شود زيرا  : تو به سه طالقی مگر يک طالق. پس دو طالق واقع میأ

 يکی را استثنا كرد.

در تحفه، نهايه و مغنی آمده: زيرا در قران، سنت و كالم عرب آمده است. در المهذب آمده : زيرا استثنا در لغت عرب 

رِْسلْنَا إِنَّا ﴿قَال وای آن در قران آمده:  وارد شده و قران به آن نازل شده است. نمونه
 
ِْرِمْيَ  قَْومٍ  إََِلٰ  أ  آَل  إِِلَّ  ُم 

مْ  إِنَّا ل وٍط  وه  نَج  َْجَِعْيَ  لَم 
َ
تَه   إِِلَّ  أ

َ
  06تا  22سوره حجر: آيه  ﴾اْمَرأ

دهیم مگر  ايم مگر آل لوط، بدون شک ما همگی آنان را نجات می همانا ما بسوی قوم مجرم فرستاده شده
 همسرش.
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ه   َوَيِصح   1بِِه. وََصلَه   إَِذا َفةِ  َتْعِليق  ِْط. بِالص    2َوالَّشَّ

 شود.  هرگاه استثنا را به طالق وصل كرد. و معلق كردن طالق به صفت و شرط صحیح می

اگر استثنا را وصل نکرد، استثنا باطل است. مثال بگويد: دو طالق تو را انداختم، سپس بعد از يک ساعت بگويد:  .1

 شود و استثنا فاقد اعتبار است. مگر يک طالق. در اين مسأله دو طالق واقع می

به  -اند و احتماال مخالفت ابن عباس را  تحفه و نهايه آمده: در اين رابطه، اصولیون اجماع اهل لغت را بیان كرده در

 اند. به خاطر شاذ بودنش به حساب نیاورده -فرض صحت اين قول از او 

ول   قَاَل  ِ  رَس   3220سنن الدارقطنی  .ث نْيَاه   ه  فَلَ  َواْستَثَْنٰ  َطلََّق  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 كسی كه طالق داد و استثنا كرد، استثنای او برايش )پذيرفته( است.

در منهاج و شرح آن، تحفه، نهايه و مغنی آمده: استثنا زمانی صحیح است كه مستثنی منه مستغرق نباشد. اما اگر 

كه بگويد: تو را سه طالق دادم مگر سه طالق. پس سه طالق  شود، مانند اين مستغرق شد استثنا از اعتبار ساقط می

گونه كه  مده: دلیل آن اجماع است. در مغنی آمده: همانشود و مستثنی باطل است. در تحفه و نهايه آ او واقع می

 اند.  امام الحرمین و آمِدی اين اجماع را نقل كرده

ی فالنی  كه بگويد: در اول ماه فالنی تو به طالقی. و تعلیق به شرط اگر بگويد: اگر خانه تعلیق به صفت مانند اين .2

 رفتی به طالقی. 

ول   قَاَل اند به حديث:  استیناس آورده در كفايه األخیار آمده: اصحاب ما ِ  رَس  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
ونَ  ْسِلم  ٰ  الْم  وِطِهْم. ََعَ  3223حسن صحیح، ابوداوود  ُش  

 مسلمانان بر شروطشان هستند.
او به بعد از حیات اند. زيرا در آزادی، تدبیر كردن بنده جايز است و آن معلق كردن آزادی  و بر عتق، قیاس گرفته

 اند. سید است. و طالق و عتق در بسیاری از احکام به يکديگر نزديک

داند كه  كند و مرد ناپسند می افتد كه زن با بعضی از مقاصد مرد، مخالفت می امام رافعی گفته است: گاهی اتفاق می

طرفی ديگر دوست ندارد كه زن با ترين و منفورترين مباحات نزد خداوند است و از  او را طالق دهد زيرا مبغوض

داند يا  كند كه آن را ناپسند می هايش مخالفت كند پس طالق او را به انجام دادن چیزی معلق می بعضی از خواسته

كند كه دوست ندارد آن را انجام دهد. در نتیجه اگر آن زن چیزی را كه مرد دوست  به ترك كردن چیزی معلق می

خواهد را انجام داد پس خوب. و اگر نه زن اختیار دارد كه آن تعلیق را بجا  را كه مرد می ندارد را ترك كرد يا چیزی

بیاورد و طالق واقع شود. پس در نهايت، آن زن، خودش در مورد زندگی خويش تصمیم گرفته است )البته كالم امام 

 كند كه تعلیق به فعل آن زن مرتبط باشد(. رافعی در جائی صدق پیدا می
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ََلق   َيَقع   َوَِل   1انل ََكِح. َقبَْل  الطَّ

 شود.   و طالق قبل از نکاح واقع نمی

 

شود. اما اختالف نظر در اين است  در تحفه اللبیب آمده: علما اجماع دارند كه طالقِ دو شخصِ بیگانه واقع نمی. 1

كه بگويد: اگر با فالنی ازدواج كردم پس او به طالق است. يا بگويد:  كه قبل از نکاح، طالق را تعلیق كند. مانند اين

 با هر زنی كه ازدواج كردم او به طالق است. 

شود.  گويد: در هر دو مسأله، طالق صحیح است و زمانی كه با او ازدواج كرد فورا طالق او واقع می م ابوحنیفه میاما

ی دوم، عام كرد  شود اما اگر مانند مسأله ی اول، خاص كرد طالق او واقع می گويد: اگر مانند مسأله امام مالک می

 شود.  طالق او واقع نمی

ْؤِمنَاِت  نََكْحت م   ﴿إَِذاشود، دلیل ايشان از قران:  گويد: در هر دو مسأله طالق واقع نمی امام شافعی می  ث مَّ  الْم 
نَّ  وه  نْ  َقبِْل  ِمنْ  َطلَّْقت م 

َ
نَّ  أ وه   . 32سوره احزاب، آيه  ﴾َتَمس 

 آيه، طالق را به نکاح معلق كرد. پس تا نکاحی انجام نگیرد طالقی وجود ندارد.

 2632حسن، ابن ماجه  .انل ََكِح  َقبَْل  َطََلَق  َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب   دلیل ايشان از حديث:

 قبل از نکاح، طالق نیست.

 1121حسن صحیح، ترمذی  .َيْمِلك   َِل  ِفيَما َِل   َطََلَق  َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب  

 آن چه مالک نیست برای او طالق نیست. در

ابوبکر  آمده: از علی بن ابی طالب، سعید بن مسیب، عروه بن زبیر، انل ََكِح  َقبَْل  َطََلَق  َِل در صحیح بخاری در باب: 

 علی بن حسین، قاضی شُرَيح، أبان بن عثمان، عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه، بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام،

عامر  عکرمه، عطاء، سالم بن عبداهلل بن عمر، طاووس، حسن بصری، جبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سعید بن

قاسم بن عبدالرحمن بن عبداهلل بن  سلیمان بن يسار، مجاهد، محمد بن كعب، نافع بن جبیر، بن سعد، جابر بن زيد،

 عمرو بن هرم و شعبی روايت شده كه طالق او واقع نمی شود. مسعود،
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ْرَبعٌ وَ 
َ
ْم: َيَقع   َِل  أ ه  ، َطََلق  ِب  ، 1الصَّ ، 2َوالَْمْجن ون  ْكَره   3َوانلَّائِم  4.َوالْم 

  
 شود: پسر بچه، و ديوانه، و خوابیده، و اجبار شده. اند كه طالق آنان واقع نمی و چهار كس

تَه   َطلََّق  َوإَِذا فَْصٌل:
َ
وِ  َواِحَدة   اْمَرأ

َ
، أ َراَجَعت َها فَلَه   اثْنَتَْْيِ ت َها، َتنَْقِض  لَمْ  َما م   فَإِنِ  ِعدَّ

ت َها اْنَقَضْت  َها َِل   َحلَّ  ِعدَّ ون   َجِديٍد، بَِعْقدٍ  نَِكاح  ٰ  َمَعه   َوتَك  ََلِق. ِمنَ  بَِقَ  َما ََعَ  5الطَّ

پايان نرسیده اش به  و هرگاه زنش را يک طالق يا دو طالق داد پس برای مرد است بازگشت به زن تا وقتی كه عدّه

باشد  اش به اتمام رسید برای مرد نکاح كردن با زن با عقد جديد حالل است. و )آن زن( با او می است. پس اگر عدّه

 بر آن چه از طالق باقی است.

فِعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب  . 3و2و1 ٰ  انلَّائِمِ  َعِن : ثَََلثَةٍ  َعنْ  الَْقلَم   ر   وََعِن  يَْستَيِْقَظ، َحّتَّ
ِب   ٰ  الصَّ ٰ  الَْمْجن ونِ  وََعِن  ََيْتَِلَم، َحّتَّ  3363صحیح. ابوداوود  َيْعِقَل. َحّتَّ

قلم )يعنی گناه( از سه كس برداشته شده است: از خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود، و از ديوانه تا عاقل 

 گردد. 

ول   قَاَل . 3 ِ  رَس  َ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ِت  َعنْ  ََتَاَوزَ  قَدْ  اّللَّ مَّ
 
، أ

َ
 َوَما َوالن ْسيَاَن، اْْلََطأ

وا  2633صحیح، ابن ماجه  .َعلَيْهِ  اْست ْكِره 

بدون شک، اهلل عزوجل از فعل غیر عمد و فراموشی و چیزی كه بر آن اجبار كرده شوند، از امت من عفو نموده 

 است.

ول   قَاَل  ِ  رَس   2630صحیح، ابن ماجه  .إِْغََلقٍ  ِف  َعتَاَق  َوَِل  َطََلَق، َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 طالق زن و آزادی برده در اجبار نیست.

َثنَا َقتَاَدَة، َعنْ . 2 ، َحدَّ نَّ  اْْلََسن 
َ
ْخت ه   ََكنَْت  يََساٍر، ْبنَ  َمْعِقَل  أ

 
ٍل، ََتَْت  أ ٰ  ث مَّ  َفَطلََّقَها رَج   َعنَْها، َخّلَّ

 ٰ ت َها، اْنَقَضْت  َحّتَّ ا، ٰذلَِك  ِمنْ  َمْعِقٌل  فََحِمَ  َخَطبََها، ث مَّ  ِعدَّ َنف 
َ
ٰ : َفَقاَل  أ وَ  َعنَْها َخّلَّ  َعلَيَْها، َيْقِدر   َوه 

ب َها، ث مَّ  نَْزَل  َوَبيْنََها، بَيْنَه   فََحاَل  ََيْط 
َ
نَّ  َفبَلَْغنَ  الن َساءَ  َطلَّْقت م   ﴿َوِإَذا: اّللَّ   فَأ َجلَه 

َ
نَّ =  فَََل  أ ل وه   َتْعض 
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......................................................................................................................................................................................... 

وِف﴾ ْم بِالَْمْعر  نَّ إَِذا تََراَضوا بَيْنَه  ْزَواَجه 
َ
ْن َينِْكْحَن أ

َ
 فََدََعه  » اْْليَةِ  آِخرِ  إََِلٰ  [232 سوره بقره، آيه] = أ

ول   ِ  رَس    وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
ْمرِ  َواْستََقادَ  اْْلَِميَّةَ  َفََتَكَ  ،«َعلَيْهِ  َفَقَرأ

َ
ِ  ِْل  2331بخاری  .اّللَّ

خواهر معقل بن يسار در عصمت يک مردی بود. آن مرد او را طالق داد. سپس راهش را باز گذاشت تا اين كه 

اش به پايان رسید. سپس از او خواستگاری كرد. پس معقل بن يسار غیرت او به جوش آمد و امتناع ورزيد و  عده

او داشت )كه رجعه كند( سپس )بعد از به پايان رسیدن  گفت: )در عده،( راهش را بازگذاشت در حالی كه قدرت بر

عده( به خواستگاريش آمده است. پس بین خواهرش و آن مرد مانع شد. فورا آيه نازل شد: و هرگاه زنان را طالق 

ی خود را به پايان رسانیدند پس مانع آنان نشويد كه با شوهران )سابق يا كسان ديگری( ازدواج كنند  داديد و عده

وسلم معقل را فراخواند و  علیه اهلل ای تراضی برقرار شود، تا آخر آيه. رسول اهلل صلی ر در میانشان به طرز پسنديدهاگ

 مورد را كنار گذاشت و به فرمان اهلل عزوجل تن در داد. )اين آيه را( بر او تالوت كرد. پس )معقل( غیرت بی

نَّ  نَافٍِع، َعنْ 
َ
َمرَ  اْبنَ  أ اِب  بِْن  ع  َما، اّللَّ   رَِضَ  اْلَطَّ ة   َطلََّق  َعنْه 

َ
 َواِحَدة ، َتْطِليَقة   َحائٌِض  َوِهَ  َِل   اْمَرأ

َمَره  
َ
ول   فَأ ِ  رَس  نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
 2332بخاری  ي َراِجَعَها. أ

وسلم به او فرمان داد كه رجعه  علیه اهلل ابن عمر، همسرش را يک طالق داد در حالی كه حائض بود. رسول اهلل صلی 

  كند. 

َمرَ  اْبن   قَاَل  نَافٍِع، َعنْ  ة   َطلَّْقَت  لَوْ : ع  وْ  َمرَّ
َ
، أ َتْْيِ َمَرِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فَإِنَّ  َمرَّ

َ
 بِٰهَذا. أ

 2332بخاری 
 وسلم مرا به اين فرمان داد. علیه اهلل گمان رسول اهلل صلی توانی رجعه كنی(. بی اگر يک بار يا دو بار طالق دهی )می 

َمرَ  َعنْ  نَّ : ع 
َ
وَل  أ ِ  رَس   2223صحیح، ابوداوود  َراَجَعَها. ث مَّ  َحْفَصَة، َطلََّق  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 وسلم، حفصه را طالق داد سپس رجعه كرد. علیه اهلل صلیرسول اهلل 
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لَّ  لَمْ  ثَََلث ا َطلََّقَها فَإِنْ  ودِ  َبْعدَ  إِِلَّ  َِل   ََتِ ائَِط: ََخِْس  و ج  تَِها ِانِْقَضاءِ  َُشَ ، ِعدَّ  َوتَْزِوجِيَها ِمنْه 
وِِلِ  بَِغْْيِهِ، ، َوَبيْن ونَِتَها َوإَِصابَِتَها، بَِها وَد خ  تَِها َوانِْقَضاءِ  ِمنْه   1.ِمنْه   ِعدَّ

ی زن از او، و ازدواج  شود مگر بعد از وجود پنج شرط: به پايان رسیدن عده پس اگر او را طالق داد به او حالل نمی

ی زن از  زن با غیر از شوهر سابق، و جماع شوهر دوم با زن، و جدائی زن از شوهر دوم، و به پايان رسیدن عده

 شوهر دوم.

ثَِن  ِشَهاٍب، ابِْن  َعِن . 1 ْرَوة   َحدَّ ، ْبن   ع  َبْْيِ نَّ  الز 
َ
، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َزْوجَ  ََعئَِشةَ  أ تْه  ْخََبَ

َ
نَّ  أ

َ
 أ

َرِظَّ  ِرفَاَعةَ  ، َطلََّق  الْق  تَه 
َ
وََّجْت  َطََلَقَها، َفبَتَّ  اْمَرأ بِِْي، ْبنَ  الرَّْْحِٰن  َعبْدَ  َبْعَده   َفََتَ  انلَِّبَّ  فََجاَءِت  الز 

وَل  يَا: َفَقالَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  َها الِل، رَس   َتْطِليَقاٍت، ثَََلِث  آِخرَ  َفَطلََّقَها ِرفَاَعَة، ََتَْت  ََكنَْت  إِنَّ
وَّْجت   بِِْي، ْبنَ  الرَّْْحِٰن  َعبْدَ  َبْعَده   َفََتَ ْدبَِة، ِمثْل   إِِلَّ  َمَعه   َما َوالِل، َوإِنَّه   الز  َخَذْت  الْه 

َ
ْدبَةٍ  َوأ  ِمنْ  بِه 

مَ : قَاَل  ِجلْبَابَِها، ول   َفتَبَسَّ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  نْ  ت ِريِدينَ  لََعلَِّك : َفَقاَل  َضاِحَك 
َ
 إََِلٰ  تَرِْجِع  أ

ٰ  َِل، ِرفَاَعَة، وَق  َحّتَّ َسيْلَتَِك، يَذ  وِق  ع  َسيْلَتَه   َوتَذ   1333مسلم  .ع 

ی قرظی، همسر خويش را سه طالق داد. آن زن بعد از او با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج كرد. پس آن زن به  رفاعه

وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! من در عصمت رفاعه بودم كه مرا سه طالق داد سپس  علیه اهلل نزد رسول اهلل صلی

زبیر ازدواج كردم. قسم به خدا كه همراه او نبودم مگر همانند اطراف پارچه. و آن زن، بعد از او با عبدالرحمن بن 

وسلم  علیه اهلل كه بین آنان جماعی حاصل نشده است(. رسول اهلل صلی طرف روسری خويش را گرفت )كنايه از اين

اش را بچشی )كنايه از  و شیرينیات را بچشد و ت كه او شیرينی خواهی به رفاعه برگردی؟ نه، تا اين فرمود: شايد می

 شدی(. كه اگر بین شما جماع رخ داده بود بر شوهر قبلی حالل می اين

َمَر، اْبن   ََكنَ : قَاَل  نَافٍِع، َعنْ  ئَِل  إَِذا ع  نْ  س  ة   َطلَّْقَت  لَوْ : قَاَل  ثَََلث ا، َطلََّق  َعمَّ وْ  َمرَّ
َ
، أ َتْْيِ  فَإِنَّ  َمرَّ

َمَرِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ 
َ
َمْت  ثَََلث ا َطلَّْقتََها فَإِنْ  بِٰهَذا، أ ٰ  َحر  ا َتنِْكحَ  َحّتَّ بخاری  .َغْْيَكَ  َزوْج 

2203 

گفت: اگر يک بار يا دو بار طالق دهی  شد می هرگاه از ابن عمر در مورد كسی كه سه طالق داده، پرسیده می

وسلم مرا به اين فرمان داد. پس اگر او را سه طالق دادی، آن  علیه اهلل نا رسول اهلل صلیتوانی رجعه كنی(. هما )می

 كه با غیر از تو ازدواج كند. شود تا اين زن بر تو حرام می
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نْ  َحلََف  َوإَِذا فَْصٌل:
َ
  َِل  أ

َ
ا َزوَْجتَه   َيَطأ ْطلَق  وْ  م 

َ
ة   أ دَّ ٰ  تَِزيد   م  ْرَبَعةِ  ََعَ

َ
رٍ  أ ْشه 

َ
وَ  أ وٍل، َفه   1م 

ل   لَْت  إِنْ  َِل   َوي ؤَجَّ
َ
ْرَبَعةَ  ٰذلَِك  َسأ

َ
ٍر. أ ْشه 

َ
  2أ

و هرگاه قسم خورد كه با همسرش نزديکی نکند به طور مطلق يا مدتی كه بر چهار ماه زيادتر باشد پس آن )مرد( 

 شود اگر )زن( آن را طلب كرد. ايالءكننده است. و چهار ماه به او  مهلت داده می
َْيَّ   ث مَّ    3الَْفيْئَةِ  َبْْيَ  َي 

 سپس بین رجوع )به جماع( 
ينَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1 ِ ْرَبَعةِ  تََرب ص   نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ي ْؤل ونَ  ﴿لَِّلَّ

َ
ٍر، أ ْشه 

َ
وا فَإِنْ  أ َ  فَإِنَّ  َفاء  ورٌ  اّللَّ  رَِحيٌم، َغف 

وا ََلَق  َوإِْن َعَزم  َ  فَِإنَّ  الطَّ  220سوره بقره، آيه  َعِليٌم﴾ َسِميعٌ  اّللَّ
نمايند )مهلت( ماندن آنان چهار ماه است. پس اگر بازگشتند همانا اهلل عزوجل  كسانی كه زنان خويش را ايالء می

 شک اهلل عزوجل بسیار شنوا و بینا است.  بسیار آمرزنده و مهربان است. و اگر قصد طالق كردند بدون

ماند كه حق از او گرفته  شود پس به مانند بدهکار می صاحب حق مطالبه میزيرا حق آن زن است و حق، توسط . 2
 شود تا اين كه طلبکار مطالبه كند. نمی

 كه در باال گذشت، همچنین:ی بقره  سوره 220ی  آيهدلیل آن . 3

نَّ  نَافٍِع، َعنْ 
َ
َمَر، اْبنَ  أ ول   ََكنَ  ع  يََلءِ  ِف  َيق  ي اْْلِ ِ َحدٍ  ََيِل   َِل : اّللَّ   َسّمَّ  اَّلَّ

َ
َجِل  َبْعدَ  ِْل

َ
نْ  إِِلَّ  اْْل

َ
 أ

ْمِسَك  وِف، ي  وْ  بِالَْمْعر 
َ
ََلقِ  َيْعِزمَ  أ َمرَ  َكَما بِالطَّ

َ
  2226بخاری  .وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   أ

گفت: بعد از به پايان رسیدن مدت )چهار  ابن عمر در مورد ايالء كه اهلل عزوجل )آن را در قران( نام برده است، می
گونه كه اهلل  كه )آن زن را( به خوبی بگیرد يا عزم طالق كند، همان باشد مگر اين بر كسی حالل و روا نمی ماه(

 عزوجل )در قران( فرمان داده است.
َمَر، ابِْن  َعنْ  نَافٍِع، َعنْ  ْرَبَعة   َمَضْت  إَِذا ع 

َ
رٍ  أ ْشه 

َ
ٰ  ي وَقف  : أ َطل َق، َحّتَّ ََلق   َعلَيْهِ  َيَقع   َوَِل  ي  ٰ  الطَّ  َحّتَّ

َطل َق  ثَْماَن،: َعنْ  ٰذلَِك  َوي ْذَكر   ي  ، ع  ٍّ ِب  َولََعِ
َ
رَْداِء، َوأ ، َعََّشَ  َواْثَنْ  وَََعئَِشَة، ادلَّ َل  ْصَحاِب  ِمنْ  رَج 

َ
 أ

  2226بخاری  .وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب  
طالق دهد. و )بعد از گذشت چهار ماه، خود به خود( بر او شود تا اين كه  هرگاه چهار ماه گذشت: نگه داشته می

شود تا اين كه طالق بدهد. و اين قول بیان شده از: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابودرداء،  طالق واقع نمی
 وسلم. علیه اهلل ام المومنین عايشه و دوازده تن از ياران رسول اهلل صلی



9 
 

وِ  1َواتلَّْكِفِْي،
َ
ََلِق، أ  3.اْْلَاِكم   َعلَيْهِ  َطلََّق  اْمتَنَعَ  فَإِنِ  2الطَّ

 كند.  شود. پس اگر امتناع ورزيد حاكم )يک( طالق او را واقع می و كفاره يا طالق، اختیار داده می

َهار   فَْصٌل: نْ  َوالظ 
َ
وَل  أ ل   َيق  نِْت  لَِزوَْجِتهِ  الرَّج 

َ
َّ  أ . َكَظْهرِ  لََعَ ْ ِّم 

 
  4أ

 كه مرد به همسرش بگويد: تو بر من همانند پشت مادرم هستی. آنو ظهار، 
ول   قَاَل . 1 ٰ  َحلََف  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ىٰ  يَِمٍْي، ََعَ

َ
ا َغْْيََها فََرأ ِت  ِمنَْها، َخْْي 

ْ
ي فَلْيَأ ِ  اَّلَّ

وَ  ، ه  رْ  َخْْيٌ  1206مسلم  .يَِميِنهِ  َعنْ  َوْْل َكف 

ی  كسی كه سوگند خورد پس ديد كه غیر از آن، بهتر از آن است چیزی را انجام دهد كه آن بهتر است و كفاره
 سوگند خويش بدهد. 

 نمايد. ی قسم را پرداخت می در منهاج آمده: كفاره

 كه گذشت. 2226حديث بخاری و ی بقره  سوره 220ی  آيهدلیل آن . 2

ی ضرر رساندن به زن وجود ندارد و از طرفی مرد را به  ی برای مرد در ادامهگونه حق در اقناع آمده: زيرا هیچ. 3
كند، هنگام امتناع ورزيدن شوهر از  توان مجبور ساخت، پس چون طالق، نیابت را قبول می بازگشت به جماع نمی

 سازد. طالق، حاكم به نیابت از او يک طالق را واقع می

دادند. اما جهت حفظ حقوق  ست كه با چنین روشی زنان خود را طالق میظهار در جاهلیت يک نوع طالق بوده ا. 3

ای را حرام گردانید و با وجود حرام بودن، اگر كسی چنین گفت  زن، اسالم در حکم آن دخالت نمود و چنین گفته

 احکامی را برای آن تشريع نمود.

ينَ ، از آن: در اقناع آمده: اصل در تحريم آن قبل از اجماع، آيات قران وارد شده ِ ونَ  ﴿اَّلَّ َظاِهر  مْ  ي   ِمنْ  ِمنْك 
نَّ  َما نَِسائِِهمْ  َهاتِِهمْ  ه  مَّ

 
مْ  إِنْ  أ َهات ه  مَّ

 
ِئ  إِِلَّ  أ مْ  الَلَّ َنه  مْ  َودَلْ ول ونَ  َوإِنَّه  ا َْلَق  نَْكر   َوز ور ا الَْقْولِ  ِمنَ  م 

َ  َوإِنَّ  و   اّللَّ ورٌ  لََعف   2سوره مجادله، آيه  ﴾َغف 

گردند. مادرانشان نیستند جز كسانی كه آنان  كنند، )با اين گفته( آنان مادرانشان نمی زنان خود را ظهار میكسانی كه 

 گمان خداوند، بسیار باگذشت و آمرزنده است. زنند و بی اند. بدون شک آنان حرف زشت و زوری می را به دنیا آورده

ی تو، شکم تو،  انند جسم مادرم است. و اگر بگويد: سینهدر منهاج آمده: همچنین اگر بگويد: جسم تو به نزد من هم

 ی اين موارد را جزو الفاظ صريح ظهار به حساب آورده است.  دست تو و سر تو، امام نووی در منهاج، همه
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ََلقِ  ي تِْبْعه   َولَمْ  ٰذلَِك  قَاَل  فَإَِذا ا، َصارَ  بِالطَّ اَرة . َولَِزَمتْه   1ََعئِد  اَرة   2الَْكفَّ  3َرَقبَةٍ  ِعتْق   َوالَْكفَّ
ْؤِمنٍَة، ي وِب  ِمنَ  َسِليَمةٍ  4م  ةِ  الْع  ِِضَّ   5َوالَْكْسِب. بِالَْعَمِل  الْم 

پس هرگاه آن را گفت و دنبال آن طالق قرار نداد، بازگشت كننده )به همسرش( گرديده است و كفاره الزم اوست. 

 كه ضرر رساننده به كار و كسب است.ی سالم از عیوبی است  و كفاره، آزاد كردن بنده

 

كند كه او را به همسری نگیرد. پس اگر  در اقناع آمده: زيرا تشبیه كردن همسرش را به مادرش، اقتضا می. 1

 بخواهد او را به همسری بگیرد به قولش بازگشته است زيرا بازگشتن به قول، مخالفت كردن آن است.

 كه خواهد آمد.ی مجادله  سوره 3و3ی  آيهدلیل آن . 2

ينَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3 ِ ونَ  ﴿َواَّلَّ َظاِهر  ود ونَ  ث مَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ي  نْ  َقبِْل  ِمنْ  َرَقبَةٍ  َفتَْحِرير   قَال وا لَِما َيع 
َ
 أ

ا  3سوره مجادله، آيه  ﴾َيتََماسَّ

ای را آزاد كنند  شوند( بايد بنده می گردند )پشیمان چه گفتند بازمی كنند، سپس به آن كسانی كه زنان خود را ظهار می

 پیش از اين كه نزديکی كنند.

ْؤِمنٍَة﴾ ﴿َفتَْحِرير  ی قتل آمده:  در اقناع آمده: زيرا در كفاره. 3 ی مومنی را  بايد بنده .22سوره نساء، آيه  َرَقبٍَة م 

ی كفارات، بنده به طور اطالق آمده، پس مطلق بر مقید  آزاد كند. در اين جا بنده به مومن مقید شده است و در بقیه

وا ی بقره در مورد شهداء به طور مطلق آمده:  سوره 222ی  گونه كه در آيه شود همان حمل می ﴿َواْستَْشِهد 
ْم﴾ ی طالق، مقید آمده:  سوره 2ی  و بايد دو مرد از شما گواه باشند. و در آيه َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلك 

ْم﴾﴿وَ  وا َذَوْي َعْدٍل ِمنْك  ْشِهد 
َ
و دو نفر شخص عادل از شما شاهد باشند. در اين مسأله، مطلق بر مقید  أ

 حمل شده است و شهود بايد عادل باشند تا شهادت آنان پذيرفته شود. 

دهند بتواند انجام  كه وظائفی كه احرار آن را انجام می ا هدف، تکمیل حال بنده است تا ايندر اقناع آمده: زير. 2

ای را آزاد كند كه نتواند همچون احرار برای تأمین ما يحتاج زندگی خود، كار و كاسبی راه بیندازد  دهد. حال اگر بنده

وراك، پوشاك و شب ماندن او قبال نزد شود زيرا خ ای حاصل نمی شود پس هیچ نتیجه مسلماً سر بار مردم می

 شود.  اش دو چندان گرديده و محتاج چندين نفر می آقايش تأمین بود پس با آزاد ساختن او، گرفتاری و بیچارگی
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دْ  لَمْ  فَإِنْ  . َشْهَريِْن  فَِصيَام   جَيِ تَتَابَِعْْيِ  ِلك    ِمْسِكين ا ِست ْيَ  فَإِْطَعام   يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  م 
. ِمْسِكْيٍ  د  ل   َوَِل  1م  َظاِهرِ  ََيِ ٰ  َوْطؤ َها لِلْم  رَ  َحّتَّ  2.ي َكف 

ی دو ماه پیاپی )الزم اوست(. پس اگر نتوانست، خوراك دادن به شصت مسکین برای هر  پس اگر نیافت، روزه

كه كفاره  تا اين شود مسکینی يک مد )الزم اوست(. و برای )مرد( ظهار كننده نزديکی كردن با آن )زن( حالل نمی

 بپردازد.

 

 

دْ  لَمْ  َفَمنْ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1 تََتابَِعْْيِ  َشْهَريِْن  فَِصيَام   جَيِ نْ  َقبِْل  ِمنْ  م 
َ
ا أ  فَِإْطَعام   يَْستَِطعْ  لَمْ  َفَمنْ  َيتََماسَّ

 3سوره مجادله، آيه  .ِمْسِكين ا ِست ْيَ 

كه نزديکی كند، كسی كه توانائی نداشت پس  كسی كه )بنده را( نیافت پس دو ماه پیاپی را روزه بگیرد پیش از اين

 به شصت مسکین طعام دهد. 

نْ  َقبْلِ  ِمنْ زيرا در قران آمده: . 2
َ
ا: أ كه نزديکی كند بايد كفاره بپردازد پس هرگاه كفاره پرداخت  قبل از اين َيتََماسَّ

 شود. ر او حالل میكرد همسرش ب

نَّ  َعبَّاٍس، ابِْن  َعِن 
َ
َل   أ تِِه، ِمنَ  َظاَهرَ  رَج 

َ
نْ  َقبَْل  َفَغِشيََها اْمَرأ

َ
َر، أ َت  ي َكف 

َ
 انلَِّبَّ  فَأ

ٰ  َْحَلََك  َما» َفَقاَل  َِل ، ٰذلَِك  فََذَكرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  وَل  يَا: قَاَل  «ٰذلَِك؟ ََعَ ، رَس  ِ يْت   اّللَّ
َ
 َبَياَض  َرأ

ْمِلْك  فَلَمْ  الَْقَمِر، ِف  ِحْجلَيَْها
َ
نْ  َنْفِس  أ

َ
ول   فََضِحَك  َعلَيَْها، َوَقْعت   أ ِ  رَس   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َمَره  
َ
ِلَّ  َوأ

َ
ٰ  َيْقَرَبَها أ رَ  َحّتَّ  2602حسن، ابن ماجه  .ي َكف 

وسلم  علیه اهلل كه كفاره بدهد با او نزديکی كرد. پس نزد رسول اهلل صلی اينشخصی، همسرش را ظهار كرد. قبل از 

وسلم به او فرمود: چه چیزی تو را بر اين كار واداشت؟ گفت:  علیه اهلل آمد و آن )ماجرا( را بیان كرد. رسول اهلل صلی

نم و با او همبستر شدم. رسول ای رسول خدا! سفیدی ساق پايش را در نور ماه ديدم پس نتوانستم خودم را كنترل ك

 كه كفاره بپردازد. وسلم خنديد و او را أمر نمود كه با همسرش نزديکی نکند تا اين علیه اهلل اهلل صلی
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ل   َرَم  َوإَِذا فَْصٌل: نَا َزوَْجتَه   الرَّج  نْ  إِِلَّ  الَْقْذِف، َحد   َفَعلَيْهِ  بِالز 
َ
وْ  1اْْلَي نََة، ي ِقيمَ  أ

َ
 أ

وَل  2ي ََلِعَن،   5انلَّاِس، ِمنَ  ََجَاَعةٍ  ِف  4الِْمنََْبِ  ََعَ  اْْلَاِمعِ  ِف  3اْْلَاِكمِ  ِعنْدَ  َفيَق 
ی گواه كند يا مالعنه كند.  كه إقامه و هرگاه مردی همسرش را به زنا نسبت داد پس بر او حد دشنام است مگر اين

 بگويد،و نزد حاكم در مسجد جامع بر منبر در میان گروهی از مردم 

ْشَهد  
َ
اِدِقْيَ  لَِمنَ  إِنَِّن  بِاللِ  أ نَا، ِمنَ  ف ََلنَةَ  َزوَْجِت  بِهِ  َرَميْت   ِفيَما الصَّ نَّ  الز 

َ
 الَْودَلَ  ٰهَذا َوأ

نَا ِمنَ  ، َولَيَْس  الز  ْرَبعَ  ِمن 
َ
اٍت. أ   6َمرَّ

به زنا نسبت دادم. و همانا اين فرزند از گیرم كه همانا من از راستگويانم در آن چه همسرم فالنی را  خدا را گواه می
 گويد(. زناست و از من نیست، چهار بار )می

ينَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1 ِ ونَ  ﴿َواَّلَّ ْحَصنَاِت  يَْرم  ت وا لَمْ  ث مَّ  الْم 
ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
َهَداءَ  بِأ مْ  ش  وه  ة ﴾ َثَماِنْيَ  فَاْجِِل   َجِْلَ

 3سوره نور، آيه 

زنند سپس چهار شاهد نیاوردند )كه ثابت شود اين زن زنا كرده( پس  پاكدامن، تهمت زنا میو كسانی كه به زنان 
 آنان را هشتاد تازيانه بزنید.

نَّ  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن . 2
َ
َميَّةَ  ْبنَ  ِهََلَل  أ

 
تَه   قََذَف  أ

َ
يِك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   ِعنْدَ  اْمَرأ  ابِْن  بََِّشِ

وْ  اْْلَي نَة  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َفَقاَل  َسْحَماَء،
َ
 2061بخاری  .َظْهِركَ  ِف  َحد   أ

وسلم، هالل بن أمیه همسرش را با شريک بن سحماء به زنا متهم ساخت. رسول اهلل  علیه اهلل نزد رسول اهلل صلی
 د دشنام )كه هشتاد تازيانه است( بر پشت توست.وسلم فرمود: شاهد )بیاور( يا ح علیه اهلل صلی

 در كفايه االخیار آمده: زيرا لعان، سوگند است و همانند ساير سوگندها بايد نزد حاكم آن را ياد كند.. 3

 شود. در اقناع آمده: تغلیظ لعان با زمان و مکان، سنت می. 3

ودٍ  نَا الَْمْسِجدِ  ِف  َفتَََلَعنَا: قَاَل اْبن  َمْسع 
َ
 2362بخاری  .َشاِهدٌ  َوأ

 پس آن دو در مسجد مالعنه كردند و در حالی كه من شاهد بودم.

َما ﴿َولْيَْشَهدْ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ در اقناع آمده: . 2 ْؤِمِنَْي﴾ ِمنَ  َطائَِفةٌ  َعَذاَبه   2سوره نور، آيه  الْم 

 باشند.و بايد عذاب اين دو را گروهی از مسلمانان شاهد و ناظر 

ينَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 0 ِ ونَ  ﴿َواَّلَّ مْ  يَْرم  ْزَواَجه 
َ
نْ  َولَمْ  أ مْ  يَك  َهَداء   لَه  مْ  إِِلَّ  ش  ه  س  ْنف 

َ
َحِدِهمْ  فََشَهاَدة   أ

َ
 أ

ْرَبع  
َ
ِ  َشَهاَداٍت  أ اِدِقَْي﴾ لَِمنَ  إِنَّه   بِاّللَّ  = 0سوره نور، آيه  الصَّ
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ول   ةِ  ِف  َوَيق  نْ  َبْعدَ  اْْلَاِمَسةِ  الَْمرَّ
َ
، يَِعَظه   أ َّ  1اْْلَاِكم  نْت   إِنْ  اللِ  لَْعنَة   َولََعَ  ِمنَ  ك 

 2الََْكِذبَِْي.

 گويان باشم. گويد: و لعنت خداوند بر من است اگر از دورغ دهد، می كه حاكم او را پند می و در بار پنجم بعد از اين

و جز خودشان گواهانی ندارند، هر يک از ايشان بايد چهار بار خدا زنند  و كسانی كه به همسرانشان تهمت زنا می= 

 را شاهد بگیرد كه او از راستگويان است.

َمرَ  ابِْن  َعِن  نَّ : ع 
َ
َل   أ تَه   َرَم  رَج 

َ
َها ِمنْ  فَاْنتََفٰ  اْمَرأ ولِ  َزَمانِ  ِف  َودَلِ ِ  رَس   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َمرَ 
َ
ول   بِِهَما فَأ ِ  رَس  ، َقاَل  َكَما َفتَََلَعنَا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ِة، بِالَْودَلِ  قََضٰ  ث مَّ  اّللَّ 

َ
َق  لِلَْمْرأ  َوفَرَّ

تَََلِعنَْْيِ  َبْْيَ   3632بخاری  .الْم 

كرد. رسول اهلل وسلم، شخصی همسر خود به زنا نسبت داد پس فرزندش را نفی  علیه اهلل در زمان رسول اهلل صلی

وسلم به آن دو دستور داد )لعان كنند(. پس با يکديگر لعان كردند همان گونه كه اهلل عزوجل )در قران(  علیه اهلل صلی

وسلم فرزند را برای زن قضاوت نمود. و بین زن و مرد لعان كننده جدائی  علیه اهلل فرموده بود. سپس رسول اهلل صلی

 انداخته شد.

َمرَ  ابِْن  َعِن . 1 ،: ع  َره ، َوَوَعَظه  ْخََبَه   وََذكَّ
َ
نَّ : َوأ

َ
ْنيَا َعَذاَب  أ ْهَون   ادل 

َ
 َِل : قَاَل  اْْلِخَرِة، َعَذاِب  ِمنْ  أ

ي ِ َرَها، فََوَعَظَها َدََعَها ث مَّ  َعلَيَْها، َكَذبْت   َما بِاْْلَق   َبَعثََك  َواَّلَّ ْخََبََها وََذكَّ
َ
نَّ  َوأ

َ
ْنيَا َعَذاَب  أ  ادل 

ْهَون  
َ
ي َِل،: قَالَْت  .اْْلِخَرةِ  َعَذاِب  ِمنْ  أ ِ  1323مسلم  لَََكِذٌب. إِنَّه   بِاْْلَق   َبَعَثَك  َواَّلَّ

وسلم آن مرد را وعظ داد و ياداوری كرد و او را خبر داد كه عذاب دنیا از  علیه اهلل ابن عمر می گويد: رسول اهلل صلی

به آن ذاتی كه تو را به حق مبعوث نموده، من بر او دروغ نبستم. تر است. آن مرد گفت: قسم  عذاب آخرت آسان

وسلم آن زن را فراخواند و او را وعظ داد و ياداوری كرد و او را خبر داد كه عذاب دنیا  علیه اهلل سپس رسول اهلل صلی

 غگوست.تر است. آن زن گفت: قسم به آن ذاتی كه تو را به حق مبعوث نموده، او درو از عذاب آخرت آسان

نَّ  َواْْلَاِمَسة  : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2
َ
ِ  لَْعنََت  أ   6سوره نور، آيه  .الََْكِذبِْيَ  ِمنَ  ََكنَ  ِإنْ  َعلَيْهِ  اّللَّ

 گويد:( خشم خداوند بر او باد اگر از دروغ گويان باشد. و بار پنجم )می
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ْحََكٍم: ََخَْسة   بِِلَعانِهِ  َوَيتََعلَّق  
َ
وط   أ ق  ، اْْلَد   س  وب   1َعنْه   َوَزَوال   2َعلَيَْها، اْْلَد   َوو ج 

، َوَنْف   3الِْفَراِش، بَِد. ََعَ  َواتلَّْحِريم   4الَْودَلِ
َ
  5اْْل

گیرد: سقوط حد از مرد؛ و وجوب حد بر زن؛ و از بین رفتن فراش )يعنی جدائی بین  و به لعان او پنج حکم تعلق می
 )بر همديگر( برای همیشه.  آن دو(؛ و نفی فرزند؛ و حرام گرديدن

تَََلِعنَْْيِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  و همچنین حديث: ی نور سوره 2ی  آيهدلیل آن . 1 : لِلْم 
َما ِ  ََعَ  ِحَساب ك  َما اّللَّ ك  َحد 

َ
  2312بخاری  ََكِذٌب. أ

فرمود: حساب شما بر خداوند است يکی از شما دروغ  وسلم )راه آن دو را باز گذاشت و( علیه اهلل رسول اهلل صلی

 گويد. می

 : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2
 
نْ  الَْعَذاَب  َعنَْها ﴿َوَيْدَرأ

َ
ْرَبعَ  تَْشَهدَ  أ

َ
ِ  َشَهاَداٍت  أ سوره نور،  الََْكِذبَِْي﴾ لَِمنَ  إِنَّه   بِاّللَّ

  2آيه 

 گويان است. بار گواه بگیرد كه )شوهرش( از دروغكند اگر خداوند را چهار  و )زن( عذاب را از خود دور می

 سازد. پس قبل از آن، حد بر او واجب بوده است. آيه بیان كرد كه با گفتن اين جمله، عذاب را از خود دور می

ِ  َعبْدِ  َعنْ . 3 نَّ : َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  اّللَّ
َ
َل   أ نَْصارِ  ِمنَ  رَج 

َ
، قََذَف  اْْل تَه 

َ
َما اْمَرأ ْحلََفه 

َ
 انلَِّب   فَأ

َق  ث مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  َما فَرَّ   2360بخاری  .بَيْنَه 

وسلم آن دو را سوگند داد سپس بین آن دو  علیه اهلل مردی از انصار به همسر خود تهمت زنا زد. رسول اهلل صلی

 جدائی انداخت.

 كه گذشت. همچنین حديث: بخاری 3632حديث دلیل آن . 3

َمَر، ابِْن  َعِن  نَّ  ع 
َ
ٍل  َبْْيَ  َِلَعنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ تِهِ  رَج 

َ
َها، ِمنْ  فَاْنتََفٰ  َواْمَرأ َق  َودَلِ  َفَفرَّ

َما، ْْلََق  بَيْنَه 
َ
ةِ  الَْودَلَ  َوأ

َ
 2312بخاری  .بِالَْمْرأ

بین دو زن و مرد، مالعنه واقع كرد. پس آن مرد، فرزند آن زن را از خود نفی كرد. وسلم  علیه اهلل رسول اهلل صلی
 وسلم بین آن دو جدائی انداخت و فرزند را به زن ملحق گردانید. علیه اهلل رسول اهلل صلی

ولِ  ِعنْدَ  َهَذا َحَِضْت  : َسْهٌل  قَاَل . 2 ِ  رَس  نَّة   َفَمَضِت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ تَََلِعَنْْيِ  ِف  َبْعد   الس   الْم 
نْ 

َ
َق  أ َفرَّ َما ي  ا جَيْتَِمَعانِ  َِل  ث مَّ  بَيْنَه  بَد 

َ
 2226صحیح، ابوداوود  .أ

وسلم حاضر بودم. بعد از اين )ماجرا(  علیه اهلل گويد: اين )مالعنه( را نزد رسول اهلل صلی سهل بن سعد ساعدی می
كننده بین آن دو جدائی انداخته شود سپس برای همیشه هرگز با  رد لعانسنت )بر اين( گذشت كه دو زن و م

 يکديگر جمع نشوند.
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ط   نْ  َعلَيَْها اْْلَد   َويَْسق 
َ
وَل: تَلْتَِعَن، بِأ ْشَهد   َفتَق 

َ
نَّ  بِاللِ  أ

َ
 ِفيَما الََْكِذبِْيَ  لَِمنَ  ٰهَذا ف ََلن ا أ

نَا، ِمنَ  بِهِ  َرَماِن  ْرَبعَ  الز 
َ
اٍت. أ   1َمرَّ

گويان  گیرم، همانا فالنی اين، از دروغ كه لعان كند. پس بگويد: خدا را گواه می شود به اين و حد بر زن ساقط می
 گويد(. چه از زنا به من نسبت داده است، چهار بار )می است در آن

ول   ةِ  ِف  َوَتق  نْ  َبْعدَ  اْْلَاِمَسةِ  الَْمرَّ
َ
، يَِعَظَها أ َّ  2اْْلَاِكم   ِمنَ  ََكنَ  إِنْ  اللِ  َغَضب   وَََعَ

اِدِقْيَ   3.الصَّ

 گويد: و خشم خداوند بر من است اگر او از راستگويان باشد. دهد، می كه حاكم او را پند می و در بار پنجم بعد از اين
 : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1

 
نْ  الَْعَذاَب  َعنَْها ﴿َوَيْدَرأ

َ
ْرَبعَ  تَْشَهدَ  أ

َ
ِ  َشَهاَداٍت  أ سوره نور،  الََْكِذبَِْي﴾ لَِمنَ  إِنَّه   بِاّللَّ

  2آيه 

 گويان است. سازد اگر خداوند را چهار بار گواه بگیرد كه )شوهرش( از دروغ و )زن( عذاب را از خود دور می

كه گذشت. در كفايه األخیار آمده: سزاوار است كه حاكم، زن و مرد را به اين حديث  مسلم 1323حديث دلیل آن . 2

 پند دهد:

ِب  َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ نَّه   :ه 

َ
ول   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسِمعَ  أ ا َيق  ََلَعنَةِ  آيَة   نََزلَْت  لَمَّ َما: الْم  ي 

َ
ةٍ  أ

َ
 اْمَرأ

ْدَخلَْت 
َ
ٰ  أ مْ  لَيَْس  َمنْ  قَْومٍ  ََعَ ِ  ِمنَ  فَلَيَْسْت  ِمنْه  َما َجنَّتَه   اّللَّ   ي ْدِخلَْها َولَمْ  َشيْئٍ  ِف  اّللَّ ي 

َ
لٍ  َوأ  رَج 

ه   َجَحدَ  وَ  َودَلَ ر   َوه  ٰ  َوفََضَحه   ِمنْه   اّللَّ   اْحتََجَب  ِإَْلْهِ  َينْط  ِلْيَ  ِف  اْْلَََلئِِق  ر و ؤِس  ََعَ وَّ
َ
 .َواْْلِخِرينَ  اْْل

 122، مسند الشافعی، ترتیب السندی آن را صحیح دانسته است2/123ابن الملقن در البدر المنیر 

وسلم فرمود: هر زنی كه فرزندی را بر قومی  علیه اهلل ی مالعنه نازل شد رسول اهلل صلی گويد: وقتی آيه ابوهريره می

گرداند. و هر  داخل كند كه از آنان نیست، او نزد خداوند هیچ مکانتی ندارد و خداوند متعال او را به بهشت داخل نمی

داند كه فرزند اوست. در روز رستاخیز كه  كند )يعنی می او را نگاه می مردی كه فرزندش را انکار كند و در حالی كه

پوشاند و در میان حضور خاليق در اولین و آخرين او را  بینند( اهلل عزوجل خود را از او می مومنان اهلل عزوجل را می

 سازد. رسوا می

نَّ  ﴿َواْْلَاِمَسةَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3
َ
ِ  َغَضَب  أ اِدِقَْي﴾ ِمنَ  ََكنَ  إِنْ  َهاَعلَيْ  اّللَّ  2سوره نور، آيه  الصَّ

 گويد:( خشم خداوند بر او باد اگر )شوهرش( از راستگويان باشد. و بار پنجم )می
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ة   فَْصٌل: ْعتَدَّ ٰ  َوالْم  : ََعَ َبْْيِ ٰ  ََضْ تََوّفَّ ٰ  َوَغْْيِ  َعنَْها، م  تََوّفَّ ٰ  َعنَْها. م  تََوّفَّ  ََكنَْت  إِنْ  َعنَْها: فَالْم 
ت َها َحاِمَل   ت َها َحائَِل   ََكنَْت  َوإِنْ  1اْْلَْمِل، بِوَْضعِ  فَِعدَّ ْرَبَعة   فَِعدَّ

َ
رٍ  أ ْشه 

َ
. أ   2وََعَّْشٌ

ی شوهر، اگر  ی شوهر. پس وفات يافته ی شوهر، و غیر وفات يافته و زن عده گیرنده بر دو نوع است: وفات يافته

 ی او چهار ماه و ده روز است. ست. و اگر حامله نباشد پس عدهی او به وضع حمل ا حامله باشد پس عده

ٰ  َوَغْْي   تََوّفَّ ت َها َحاِمَل   ََكنَْت  إِنْ  َعنَْها: الْم   ِمنْ  َوِهَ  َحائَِل   ََكنَْت  َوإِنْ  3اْْلَْمِل، بِوَْضعِ  فَِعدَّ
ت َها اْْلَيِْض، َذَواِت  وٍء، ثَََلثَة   فَِعدَّ . َوِهَ  4ق ر  ْطَهار 

َ
  5اْْل

ی او به وضع حمل است و اگر حامله نباشد و او از صاحبان  ی شوهر، اگر حامله باشد پس عده و غیر وفات يافته

 ی او سه پاكی است و آن )قرء، به معنای( پاكی است. حیض است پس عده

وَِلت  : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1
 
ْْحَالِ  ﴿َوأ

َ
نَّ  اْْل َجل ه 

َ
نْ  أ

َ
﴾ يََضْعنَ  أ نَّ  3سوره طالق، آيه  َْحْلَه 

 ی آنان وضع حملشان است. و زنان باردار، انتهای عده

ينَ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2 ِ تََوفَّْونَ  ﴿َواَّلَّ مْ  ي  ا َوَيَذر ونَ  ِمنْك  ْزَواج 
َ
بَّْصنَ  أ ِسِهنَّ  َيََتَ ْنف 

َ
ْرَبَعةَ  بِأ

َ
رٍ  أ ْشه 

َ
 أ

ا  233سوره بقره، آيه  ﴾وََعَّْش 

گذارند، آن زنان، چهار ماه و ده روز در عده  كنند و همسرانی را از خود بجا می میو كسانی از شما كه وفات 

 مانند. می

وَِلت  : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3
 
ْْحَالِ  ﴿َوأ

َ
نَّ  اْْل َجل ه 

َ
نْ  أ

َ
﴾ يََضْعنَ  أ نَّ  3سوره طالق، آيه  َْحْلَه 

 ی آنان وضع حملشان است. و زنان باردار، انتهای عده

َطلََّقات  : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3 بَّْصنَ  ﴿َوالْم  ِسِهنَّ  َيََتَ ْنف 
َ
وٍء﴾ ثَََلثَةَ  بِأ  222سوره بقره، آيه  ق ر 

دانید( پس  ی ايشان و نمی اند اگر متردديد )در عده و زنانی كه از قاعدگی ناامید شدند و دخترانی كه قاعده نشده

 ی آنان سه ماه است.  عده
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وْ  َصِغَْية   ََكنَْت  َوإِنْ 
َ
، أ ت َها آيَِسة  ٍر. ثَََلثَة   فَِعدَّ ْشه 

َ
َطلََّقة   1أ ولِ  َقبَْل  َوالْم  خ  ةَ  َِل  بَِها ادل   ِعدَّ

  2َعلَيَْها.
ی او سه ماه است و زن طالق داده شده قبل از داخل شدن به  و اگر دختر كوچک يا ناامید )از حیض( بود پس عده

 ای بر او نیست. او، عده

ة   َمةِ  وَِعدَّ
َ
ةِ  بِاْْلَْمِل  اْْل ِة، َكِعدَّ قَْراءِ  3اْْل رَّ

َ
نْ  َوبِاْْل

َ
يِْن، َتْعتَدَّ  أ

َ
ْرأ   4بِق 

 كه به دو پاكی عده بگیرد.  ها، آن ی كنیز به بارداری مانند آزاد است. و به پاكی و عده

ِئ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 1 مْ  ِمنْ  الَْمِحيِض  ِمنَ  يَئِْسنَ  ﴿َوالَلَّ نَّ  اْرتَبْت مْ  إِنِ  نَِسائِك  ت ه  رٍ  ثَََلثَة   فَِعدَّ ْشه 
َ
 أ

ِئ   3سوره طالق، آيه  ﴾ََيِْضنَ  لَمْ  َوالَلَّ

ی آنان سه  دانید( پس عده اند اگر شک داريد )و نمی و زنانی كه از قاعدگی ناامید شدند و دخترانی كه قاعده نشده

 ماه است.

َها ﴿يَا: َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2 ي 
َ
ينَ  أ ِ ْؤِمنَاِت  نََكْحت م   إَِذا آَمن وا اَّلَّ نَّ  ث مَّ  الْم  وه  نْ  َقبِْل  ِمنْ  َطلَّْقت م 

َ
نَّ  أ وه   َتَمس 

مْ  َفَما ةٍ  ِمنْ  َعلَيِْهنَّ  لَك  وَنَها﴾ ِعدَّ  32سوره احزاب، آيه  َتْعتَد 

كه با آنان  از اينايد! هرگاه با زنان مومن نکاح كرديد سپس آنان را طالق داديد قبل  ای كسانی كه ايمان آورده

 ای نیست كه عده بگیرند. آمیزش كنید برای شما بر آنان عده

وَِلت  : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3
 
ْْحَالِ  ﴿َوأ

َ
نَّ  اْْل َجل ه 

َ
نْ  أ

َ
﴾ يََضْعنَ  أ نَّ  3سوره طالق، آيه  َْحْلَه 

 ی آنان، وضع حملشان است. و زنان باردار، انتهای عده

َتْْيَ  ﴿فَإِنْ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 3
َ
ْحَصَناِت  ََعَ  َما نِْصف   َفَعلَيِْهنَّ  بَِفاِحَشةٍ  أ سوره نساء،  ﴾الَْعَذاِب  ِمنَ  الْم 

 22آيه 

 ای را انجام دهند عذاب بر آنان نصف آن چه بر زنان آزاد است. پس اگر كنیزان، فاحشه

گیرد پس  در مغنی آمده: زيرا برده در بسیاری از احکام، همانند نصف آزاد است. چون زن آزاد، سه پاكی عده می

 شود.  ی او دو پاكی می توان نصف كرد پس عده شود اما چون پاكی را نمی ی كنیز، يک پاكی و نصف می عده
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ورِ  ه  نْ  الَْوفَاةِ  َعِن  َوبِالش 
َ
ََلقِ  وََعِن  1َْلَاٍل، وَََخِْس  بَِشْهَريِْن  َتْعتَدَّ  أ نْ  الطَّ

َ
 بَِشْهرٍ  َتْعتَدَّ  أ

ْت  فَإِنِ  2َونِْصٍف، ْوَلٰ  ََكنَ  بَِشْهَريِْن  اْعتَدَّ
َ
 3.أ

كه به يک ماه و نیم عده بگیرد. پس اگر به  كه دو ماه و پنج روز عده بگیرد. و از طالق، آن ها از وفات، آن و به ماه

 دو ماه عده گرفت بهتر است.

ب   فَْصٌل: ةِ  َوجَيِ ْعتَدَّ ْكَنٰ  الر ْجِعيَّةِ  لِلْم  . الس  ب   4َوانلََّفَقة  ْكَنٰ  لِلْبَائِِن  َوجَيِ  انلََّفَقِة، د ونَ  الس 
نْ  إِِلَّ 

َ
ونَ  أ . تَك    5َحاِمَل 

 شود شود. و برای زن بائن، مسکن واجب می ی طالق رجعی است، مسکن و نفقه واجب می و برای زنی كه در عدّه

 كه حامله باشد. به غیر از نفقه، مگر اين
شود، نصف است. و ماه نیز قابلیت نصف  هائی كه به سبب بندگی ناقص می در مغنی آمده: زيرا اصل، در عده. 2و1

 بودن دارد.

جا كه  گذراند پس در اين در تحفه، نهايه و مغنی آمده: زيرا بدل از قرء است. و گذشت كه كنیز، دو پاكی را می. 3

 گذراند. بدل از پاكی است دو ماه می

 در اين رابطه صاحب كفايه االخیار، اجماع را بیان نموده است.. 3

نَّ : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2 ْسِكن وه 
َ
مْ  ِمنْ  َسَكنْت مْ  َحيْث   ِمنْ  ﴿أ نَّ  َوَِل  و ْجِدك  وا ت َضار وه   َوإِنْ  َعلَيِْهنَّ  تِل َضي ق 

نَّ  وَِلِت  ك 
 
وا َْحٍْل  أ نِْفق 

َ
ٰ  َعلَيِْهنَّ  فَأ نَّ  يََضْعنَ  َحّتَّ  0سوره طالق، آيه  ﴾َْحْلَه 

كنید و در توان داريد و بديشان زيان نرسانید  زنان مطلقه را در جائی سکونت دهید كه خودتان در آن جا زندگی می

ازيد تا زمانی كه وضع حمل ی آنان را بپرد كه ايشان را در تنگنا قرار دهید. اگر آنان باردار بودند خرجی و نفقه

 كنند. می

 برد، فرمود: وسلم به فاطمه بنت قیس كه در طالق بائن به سر می علیه اهلل رسول اهلل صلی

نْ  إِِلَّ  لَِك  َنَفَقةَ  َِل 
َ
وِن  أ  2226صحیح، ابوداوود  .َحاِمَل   تَك 

 خرجی و نفقه برای تو نیست مگر باردار باشی.
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ب   ٰ  ََعَ  َوجَيِ تََوّفَّ َها َعنَْها الْم  وَ  اْْلِْحَداد ، َزوْج  ينَةِ  ِمنَ  اِِلْمِتنَاع   َوه  يِب. الز   وَََعَ  1َوالط 
 ٰ تََوّفَّ َها َعنَْها الْم  ََلَزَمة   َوالَْمبْت وتَةِ  َزوْج   3.ِْلَاَجةٍ  إِِلَّ  2اْْلَيِْت  م 

از زينت و بوی خوش است. و بر زنی كه شوهرش و بر زنی كه شوهر او وفات يافته، احداد واجب است و آن امتناع 

 وفات يافته و زن مطلقه )طالق رجعی يا بائن(، ماندن در خانه )واجب است( مگر برای حاجت.

 در اين رابطه خطیب شربینی در االقناع، اجماع را بیان نموده است.. 1

ول   قَاَل  د   َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ِ ةٌ  َت 
َ
ٰ  اْمَرأ ٰ  إِِلَّ  ثَََلٍث، فَْوَق  َمي ٍت  ََعَ ْرَبَعةَ  َزْوٍج، ََعَ

َ
رٍ  أ ْشه 

َ
 أ

ا، ، ثَْوب ا تَلْبَس   َوَِل  وََعَّْش  ، َوَِل  َعْصٍب، ثَوَْب  إِِلَّ  َمْصب وًغ  َرْت، إَِذا إِِلَّ  ِطيب ا، َتَمس   َوَِل  تَْكتَِحل   َطه 
وْ  ق ْسٍط  ِمنْ  ن بَْذة  

َ
ْظَفارٍ  أ

َ
 232مسلم  .أ

تواند ترك زينت كند مگر چهار ماه و ده روز برای شوهرش. و لباس  زنی بیش از سه روز به خاطر میتی نمی
زند مگر هرگاه از عادت ماهیانه  زند و به بوی خوش دست نمی پوشد و سرمه به چشم نمی آمیزی شده را نمی رنگ

 ر دهد.پاك شد مقداری بوی خوش را در محلی كه آلودگی آمده؛ قرا

نَّ  ﴿َِل : َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2 وه  ْرِج  نْ  إِِلَّ  ََيْر ْجنَ  َوَِل  ب ي وتِِهنَّ  ِمنْ  ُت 
َ
ِتْيَ  أ

ْ
بَي نَةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَأ  1سوره طالق، آيه  ﴾م 

 ی آشکاری بیاورند. كه فاحشه هايشان خارج نکنید و )خودشان نیز( خارج نشوند مگر اين آنان را از خانه

ثَتِْن : قَالَْت  َكْعٍب، بِنِْت  َزْينََب َعْن  ْخت   َمالٍِك، بِنْت   ف َريَْعة   َحدَّ
 
ِب  أ

َ
، َسِعيدٍ  أ َ : قَالَْت  اْْل ْدِري  ّف   ت و 

وِم، َزْوِج  َتيْت   بِالَْقد 
َ
ِذنَ  َشاِسَعٌة، َداَرنَا إِنَّ  َِل   فََذَكْرت   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فَأ

َ
َ  فَأ  َدََعَها ث مَّ  َها،ل

ِث : َفَقاَل  ْرَبَعةَ  بَيِْتِك  ِف  اْمك 
َ
رٍ  أ ْشه 

َ
ا أ ٰ  وََعَّْش  َجلَه   الِْكتَاب   َيبْل غَ  َحّتَّ

َ
 3232صحیح، نسائی  .أ

گويد: فريعه بنت مالک، خواهر ابوسعید خدری به من گفت: شوهرم در مکانی بنام قدوم به قتل  زينب بنت كعب می

وسلم آمدم و به ايشان گفتم: منزل ما بسیار دور است. پس ايشان به او اجازه  علیه اهلل اهلل صلیرسید. من نزد رسول 

كه  ات بمان تا اين داد )كه از آن خانه منتقل شود(، سپس او را فراخواند و فرمود: چهار ماه و ده روز داخل خانه

 ات به پايان برسد. عده

ل َقْت : الِل، قَاَل  َعبْدِ  بِْن  َعْن َجابِرِ . 3 َراَدْت  َخالَِت، ط 
َ
نْ  فَأ

َ
ٌل  فَزََجَرَها ََنْلََها، ََت دَّ  أ نْ  رَج 

َ
َج، أ  َُتْر 

تَِت 
َ
ي بََّلٰ : َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فَأ د  نْ  َعَسٰ  فَإِنَِّك  ََنْلَِك، َفج 

َ
ِِق، أ وْ  تََصدَّ

َ
 َتْفَعِل  أ

وف ا  = 1323مسلم  .َمْعر 
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َمةٍ  ِملَْك  اْستَْحَدَث  َوَمِن  فَْصٌل:
َ
مَ  أ ٰ  بَِها اِِلْسِتْمتَاع   َعلَيْهِ  َحر  َئَها. َحّتَّ  ََكنَْت  إِنْ  يَْستََْبِ

ورِ  َذَواِت  ِمنْ  ََكنَْت  َوإِنْ  ِِبَيَْضٍة، اْْلَيِْض  َذَواِت  ِمنْ  ه   ِمنْ  ََكنَْت  َوإِنْ  بَِشْهٍرَفَقْط، الش 
م   َسي د   َماَت  َوإَِذا 1بِالْوَْضِع. اْْلَْمِل  َذَواِت 

 
ْت  الَْودَلِ  أ

َ
أ َمةِ  اْستََْبَ

َ
 2.ََكْْل

كه خودش را پاك سازد. اگر از  گیری از آن كنیز بر او حرام است تا اين و كسی كه مالکیت كنیزی را احراز كرد، كام

از صاحبان بارداری است پس  صاحبان حیض است به يک حیض؛ و اگر از صاحبان ماه است به يک ماه فقط؛ و اگر

 كند. ولد وفات يافت مانند كنیز، طلب پاكی می  سازد(. و هرگاه آقای ام با وضع حمل )خود را پاك می

 

ام طالق داده شد. خواست كه ثمر نخل خود را قطع كند اما مردی او  گويد: خاله عنه می اهلل = جابر بن عبداهلل رضی

وسلم فرمود: بله،  علیه اهلل وسلم آمد. رسول اهلل صلی علیه اهلل . پس نزد رسول اهلل صلیرا از خارج شدن از خانه منع كرد

 ثمر نخل خود را قطع نما. امید است كه صدقه بدهی يا كار خیری انجام دهی.

وَل  يَا: ق لْت  : قَالَْت  قَيٍْس، بِنِْت  فَاِطَمةَ  َعنْ  َخاف   ثَََلث ا، َطلََّقِن  َزْوِج  الِل، رَس 
َ
نْ  َوأ

َ
ْقتََحمَ  أ ، ي  َّ  لََعَ

َمَرَها،: »قَاَل 
َ
لَْت  فَأ  1322مسلم  .«َفتََحوَّ

ترسم كه )داخل منزلم( بر  فاطمه بنت قیس گفت: گفتم: ای رسول خدا! شوهرم مرا سه طالق داده است و من می

 شود. وسلم به او دستور داد كه از آن خانه منتقل علیه اهلل من هجوم شود. رسول اهلل صلی

ِب  َعنْ . 1
َ
، َسِعيدٍ  أ ، اْْل ْدِري  نَّه   َوَرَفَعه 

َ
ْوَطاَس  َسبَايَا ِف  قَاَل  أ

َ
  َِل : »أ

 
ٰ  َحاِمٌل  ت وَطأ  َغْْي   َوَِل  تََضَع، َحّتَّ

ٰ  َْحٍْل  َذاِت  يَض  َحّتَّ  2126صحیح، ابوداوود  .«َحيَْضة   ََتِ

كه  فرمودند: با زنان باردار، نزديکی كرده نشود تا اين رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد اسیران جنگ اوطاس

 كه يک بار قاعده شوند. وضع حمل كنند و با زنانی كه باردار نیستند نزديکی كرده نشود تا اين

زيرا در فراش آقای خود بوده است. اكنون كه آزاد گشته بايد رَحِم خويش را پاك نمايد تا بر مرد ديگری كه . 2

 با اوست، حالل شود.خواهان ازدواج 
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رَْضَعِت  َوإَِذا فَْصٌل:
َ
ة   أ

َ
ا، بِلَبَِنَها الَْمْرأ َها، الرَِّضيع   َصارَ  َودَل  : َودَلَ َطْْيِ َحِدِهَما: بََِّشْ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ونَ  ، د ونَ  َِل   يَك  نْ  َواثلَّاِن: 1اْْلَْولَْْيِ
َ
قَاٍت. ََخَْس رََضَعاٍت  ت رِْضَعه   أ تََفر  َها َوَيِصْي   2م   َزوْج 

ب ا
َ
  3َِل ، أ

كه برای  شود: يکی از آن دو: آن ی شیرخوار به دو شرط، فرزندش می ای را شیر داد، بچه و هرگاه زنی با شیرش، بچه

كه او را پنج بارِ متفرق، شیر دهد. و شوهرش، برای آن بچه، پدر )شیری(  تر از دو سال باشد. و دوم: آن او كم

 گردد. می

ول   قَاَل  .1 ِ  رَس  م   َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ َر  ْمَعاءَ  َفَتَق  َما إِِلَّ  الر َضاَعةِ  ِمنَ  َي 
َ
 َوََكنَ  اثلَّْدِي، ِف  اْْل

 1122صحیح، ترمذی  الِْفَطاِم. َقبَْل 

چه كه در زمان شیرخوارگی، معده را پُر بگرداند و قبل از شیركندن  كند مگر آن خوارگی، محرمیت ايجاد نمیشیر
 .باشد

ول   قَاَل  َعبَّاٍس، ابِْن  َعِن  ِ  رَس  . ِف  ََكنَ  َما ِإِلَّ  رََضاعَ  َِل :  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ سنن  اْْلَْولَْْيِ

 داند. موقوف بودن اين حديث بر ابن عباس را صحیح می 12002، بیهقی در السنن الکبری 3303دارقطنی 

 سال باشد. چه در دو شیرخوارگی نیست مگر آن

َها ََعئَِشَة، َعنْ  .2 نَّ
َ
نِْزَل  ِفيَما ََكنَ : قَالَْت  أ

 
ْرآنِ  ِمنَ  أ ْمَن، َمْعل وَماٍت  رََضَعاٍت  َعَّْش  : الْق  َر   ث مَّ  َي 

 1322مسلم  َمْعل وَماٍت. ِِبَْمٍس  ن ِسْخَن،

كرد، سپس  معلوم، محرمیت ايجاد میچه از قران نازل شده بود: ده بار شیر دادنِ  گويد: در آن ام المومنین عايشه می
 به پنج بار شیر دادن، منسوخ گشت.

ول   قَاَل  ِ  رَس  م   َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ َر  ة   َت  تَاِن. الَْمصَّ  1326مسلم  َوالَْمصَّ

 كند. يک بار مکیدن و دو بار مکیدن محرمیت حاصل نمی

َذنَ : قَالَْت  َعنَْها، اّللَّ   رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعنْ  .3
ْ
َّ  اْستَأ فْلَح   لََعَ

َ
و أ خ 

َ
ِب  أ

َ
َعيِْس  أ نِْزَل  َبْعَدَما الْق 

 
، أ  اْْلَِجاب 

لْت   ٰ  َِل   آَذن   َِل : َفق  ِذنَ  َحّتَّ
ْ
ْستَأ

َ
َخاه   فَإِنَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  ِفيهِ  أ

َ
بَا أ

َ
َعيِْس  أ  وَ ه   لَيَْس  الْق 

رَْضَعِن،
َ
رَْضَعتِْن  َولِٰكنْ  أ

َ
ة   أ

َ
ِب  اْمَرأ

َ
َعيِْس، أ َّ  فََدَخَل  الْق  لْت   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   لََعَ =  َفق 
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م   رِْضعِ  ََعَ  َوََيْر  ِْويج   الْم  م   2نَاَسبََها. َمنْ  ك    َوإََِلٰ  1إَِْلَْها، الَتَّ ِْويج   َعلَيَْها َوََيْر   إََِل  الَتَّ
رِْضعِ  هِ  3الْم  وْ  َدرََجِتهِ  ِف  ََكنَ  َمنْ  د ونَ  4َوَودَلِ

َ
ٰ  أ َْعَ

َ
 5.ِمنْه   َطبََقة   أ

شود. و بر زن )شیر دهنده(  و بر شیرخوار ازدواج كردن با آن زن و با هر كسی كه با آن زن نسبت دارد، حرام می
 ای باالتر از او باشد. ی او يا طبقه غیر از كسی كه در درجه شود به ازدواج كردن با شیرخوار و فرزندش حرام می

وَل  يَا: = َِل   ِ  رَس  فْلَحَ  إِنَّ  اّللَّ
َ
َخا أ

َ
ِب  أ

َ
َعيِْس  أ َذنَ  الْق 

ْ
َبيْت   اْستَأ

َ
نْ  فَأ

َ
ٰ  َِل   آَذنَ  أ ِذنََك، َحّتَّ

ْ
ْستَأ

َ
 َفَقاَل  أ

نْ  َمنََعِك  َوَما: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب  
َ
َذِن  أ

ْ
ِك؟ تَأ وَل  يَا: ق لْت   ،«َعم  ِ  رَس  َل  إِنَّ  اّللَّ وَ  لَيَْس  الرَّج   ه 

رَْضَعِن،
َ
رَْضَعتِْن  َولِٰكنْ  أ

َ
ة   أ

َ
ِب  اْمَرأ

َ
َعيِْس، أ ِك. فَإِنَّه   َِل   ائَْذِن : َفَقاَل  الْق   3620بخاری  َعم 

أفلح برادر ابوالقعیس از من اجازه گرفت كه وارد منزلم ی حجاب،  گويد: بعد از نازل شدن آيه ام المومنین عايشه می
وسلم اجازه بگیرم. زيرا ابوالقعیس  علیه اهلل دهم تا در اين رابطه از رسول اهلل صلی شود. من گفتم: به شما اجازه نمی

سلم بر من وارد و علیه اهلل برادر افلح به من شیر نداده بلکه همسرِ ابوالقعیس به من شیر داده است. رسول اهلل صلی
شد. من به ايشان گفتم: ای رسول خدا! افلح برادر ابوالقعیس از من اجازه گرفت وارد منزلم شود من به او اجازه 

وسلم به عايشه فرمود: چه چیزی تو را منع كرد كه به  علیه اهلل كه از شما اجازه بگیرم. رسول اهلل صلی ندادم تا اين
م: ای رسول خدا! ابوالقعیس كه به من شیر نداده بلکه همسر او به من شیر داده ات اجازه ندهی؟ گفت عموی رضاعی

 است. ايشان فرمودند: به او اجازه بده زيرا او عموی شیری توست.

َمْت ﴿: َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ  .1 ر  مْ  ح  مْ  َعلَيْك  َهات ك  مَّ
 
مْ  أ مْ  َوَبنَات ك  َخَوات ك 

َ
مْ  َوأ ات ك  مْ  َوَعمَّ  وََخاَِلت ك 

ِخ  َوَبنَات  
َ
ْخِت  َوَبنَات   اْْل

 
م   اْْل َهات ك  مَّ

 
ِت  َوأ مْ  الَلَّ رَْضْعنَك 

َ
مْ  أ َخَوات ك 

َ
سوره نساء،  الرََّضاَعِة﴾ ِمنَ  َوأ

 23آيه 

هايتان و دختران  هايتان و خاله بر شما حرام شده است ازدواج كردن با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه

 اند و خواهران شیری شما. خواهر و مادرانی كه شما را شیر دادهبرادر و دختران 

م  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  .2 م   َما الرََّضاِع  ِمنَ  ََيْر   2032بخاری  النََّسِب. ِمنَ  ََيْر 

 شود. شود آن چه از نسب حرام می ز شیرخوارگی حرام میا

 كه در باال گذشت. نساءی  سوره 23ی  آيهدلیل آن  .3

شود. و همچنین مادربزرگ در  بر او حرام می 2032خاری شود. پس طبق حديث ب زيرا مادربزرگ شیری آنان می .3
 شود. نیز بر او حرام می ی نساء سوره 23ی  آيهجايگاه مادر انسان است پس طبق 

 سنت ثابت نشده است. زيرا محرمیت بین حواشی فرزند رضاعی با مادر آن فرزند در قران و .2
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وَديِْن  َوَنَفَقة   فَْصٌل: ْهلِ  ِمنَ  الَْعم 
َ
ْينَ  َواِجبَةٌ  اْْل   2َوالَْمْول وِديَن. 1لِلَْوادِلِ

 ی دو اصل )اصول و فروع( از اهل، بر پدران و مادران و فرزندان واجب است. و نفقه

 كند. میخطیب شربینی در االقناع از طرف ابن المنذر اجماع را نقل . 1

وف ا﴾﴿: َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ وَ  ْنيَا َمْعر  َما ِف ادل   12سوره لقمان، آيه  وََصاِحبْه 

 و در دنیا با آنان به خوبی معاشرت و همراهی كن.

ْسن ا﴾﴿: َتَعاََلٰ  َوِلَقْوِِلِ  يِْه ح  نَْساَن بَِوادِلَ يْنَا اْْلِ  2سوره عنکبوت، آيه  َووَصَّ

 يم كه به پدر و مادرش نیکی كند.دو ما به انسان سفارش نمو

ول   قَاَل  ِ  رَس  ْطيَِب  ِمنْ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
َكَل  َما أ

َ
ل   أ ه   َكْسِبهِ  ِمنْ  الرَّج  صحیح،  .َكْسبِهِ  ِمنْ  َوَودَل 

 3222ابوداوود 

 نیز از كسب اوست.خورد از كسب و كارش است و فرزندش  ترين چیزی كه انسان می بدون شک پاك

وِف﴾﴿: َتَعاََلٰ  َوِلَقْوِِلِ  .2 نَّ بِالَْمْعر  نَّ َوِكْسَوت ه  ه   233سوره بقره، آيه  وَََعَ الَْمْول وِد َِل  ِرْزق 
آن كس كه فرزند برای او متولد شده )يعنی بر پدر( الزم است خوراك و پوشاك مادران را )در آن مدت( به  و بر
 ای بپردازد. ی شايسته گونه

 كند. ی آنان می ايجاب اجره برای شیر دادن به نوزادان، اقتضای وجوب نفقه

ْم َخْشيََة ﴿: َتَعاََلٰ  َوِلَقْوِِلِ  ْوَِلَدك 
َ
 31سوره إسراء، آيه  إِْمََلٍق.َوَِل َتْقت ل وا أ

 و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید.

ِب  َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ ٌل  َجاءَ : قَاَل  ه  ولِ  إََِلٰ  رَج  ِ  رَس  وَل  يَا: َفَقاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ، رَس  ِ  ِدينَاٌر، ِعنِْدي اّللَّ

ْصنَع   َفَما
َ
نِْفْقه  : »قَاَل  بِِه؟ أ

َ
ٰ  أ ْصنَع   َفَما آَخر   ِعنِْدي: قَاَل  ،«َنْفِسَك  ََعَ

َ
نِْفْقه  : »قَاَل  بِِه؟، أ

َ
ٰ  أ ْهِلَك قَاَل  ََعَ

َ
: أ

، ِعنِْدي نِْفْقه  : »قَاَل  آَخر 
َ
ٰ  أ كَ  ََعَ ْصنَع   َفَما آَخر   ِعنِْدي: قَاَل  ،«َودَلِ

َ
نِْفْقه  : »قَاَل  بِِه؟، أ

َ
ٰ  أ : قَاَل  ،«َخاِدِمَك  ََعَ

ْصنَع   َفَما آَخر   ِعنِْدي
َ
نَْت : »قَاَل  بِِه؟، أ

َ
ْعلَم   أ

َ
 = 3233صحیح، ابن حبان  .«أ
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ا مَّ
َ
ونَ  فَأ مْ  َفتَِجب  : الَْوادِل  : َنَفَقت ه  َطْْيِ َمانَِة، الَْفْقرِ  بََِّشْ وِ  َوالزَّ

َ
ا 1َواْْل ن وِن. الَْفْقرِ  أ مَّ

َ
وَن: َوأ  الَْمْول ود 

مْ  َفتَِجب   ائَِط: بِثَََلثَةِ  َنَفَقت ه  َغِر، الَْفْقرِ  َُشَ وِ  َوالص 
َ
َمانَِة، الَْفْقرِ  أ وِ  َوالزَّ

َ
 2َواْْل ن وِن. الَْفْقرِ  أ

گیری؛ يا فقیری و ديوانگی. و اما  شود: فقیری و زمین ی آنان به دو شرط واجب می اما پدران و مادران، پس نفقه
گیری؛ يا فقیری و  یری و زمینشود: فقیری و خردسالی؛ يا فق ی آنان به سه شرط واجب می فرزندان، پس نفقه

 ديوانگی.

باشد؛ آن را چکار كنم؟  وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! ديناری نزدم می علیه اهلل = مردی نزد رسول اهلل صلی
باشد؛ با آن چکار كنم؟ فرمود: بر اهل خود انفاق  فرمود: آن را خرج خودت كن. آن مرد گفت: دينار ديگری نزدم می

 آن با باشد؛ می نزدم ديگری دينار: گفت مرد آن گفت: دينار ديگری دارم. فرمود: بر فرزندت انفاق كن.كن. آن مرد 
: فرمود كنم؟ چکار آن با باشد؛ می نزدم ديگری دينار: گفت مرد كن. آن انفاق خود خدمتکار بر: فرمود كنم؟ چکار

 خودت داناتری.

تْبَةَ  بِنْت   ِهنْدٌ  َدَخلَْت : قَالَْت  ََعئَِشَة، َعنْ  ة   ع 
َ
ِب  اْمَرأ

َ
ْفيَانَ  أ ٰ  س  ولِ  ََعَ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

وَل  يَا: َفَقالَْت  بَا إِنَّ  الِل، رَس 
َ
ْفيَانَ  أ ٌل  س  ْعِطيِن  َِل  َشِحيٌح، رَج   إِِلَّ  بَِنَّ  َوَيْكِف  يَْكِفيِن  َما انلََّفَقةِ  ِمنَ  ي 

َخْذت   َما
َ
َّ  َفَهْل  ِعلِْمِه، بَِغْْيِ  َماِِلِ  ِمنْ  أ نَاٍح؟ ِمنْ  ٰذلَِك  ِف  لََعَ ول   َفَقاَل  ج  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

ِذي وِف  َماِِلِ  ِمنْ  خ   1613مسلم  .بَنِيِك  َوَيْكِف  يَْكِفيِك  َما بِالَْمْعر 

وسلم وارد شد و گفت: ای رسول خدا! ابوسفیان شخص  علیه اهلل هند بنت عتبه زن ابوسفیان بر رسول اهلل صلی
ی او از  دهد كه ما را كفايت كند مگر آن مقداری كه من بدون اجازه هايم را نمی ام و خرجی بچه بخیلی است. خرجی

ی خرجی  وسلم فرمود: از مالش به اندازه علیه اهلل اهلل صلیدارم. آيا در اين كار، بر من گناهی است؟ رسول  مالش برمی
 خودت و خرجی فرزندانت به خوبی و بدون اجحاف بردار. 

شود اگر چه  ی آنان بر مولودين واجب می قول مرجوحی است. قول راجح اين است كه والدين اگر فقیر باشند نفقه. 1
انند كار كنند. آن هم به خاطر حق عظیمی كه اصول بر گردن به همراه فقیری سالم و تندرست باشند و اگر چه بتو

 فروع دارند. 

ْحَسن َها ََتِب  در منهاج آمده: 
َ
قَْواٌل أ

َ
ْو َُمْن ون ا َوإِِلَّ أ

َ
ا أ ْو َصِغْي 

َ
ْكتََسٍب إِْن ََكَن َزِمن ا أ ب  ِلَفِقٍْي َغْْيِ م  َوََتِ

ْظَهر  
َ
: اثلَّاِلث  أ ْصٍل، ق لْت 

َ
.َواثلَّاِلث  ِْل ْعلَم 

َ
 ، َوالل  أ

شود. و اگر كاربلد است  گیر يا كوچک يا ديوانه باشد؛ تأمین مخارج آنان واجب می فقیری كه كاربلد نیست اگر زمین

شود.( و قول  كدام از آن دو واجب نمی شود. )قول دوم: بر هیچ اقوالی است: نیکوترين آن )بر اصل و فرع( واجب می

 شود(. گفتم: قول سوم أظهر است. واهلل اعلم. )واجب مولودين می سوم: )فقط خرجی دادن( به اصل

ی مواردی كه ذكر شد به علت تحقق احتیاج و عجز و ناتوانی آنان است كه شريعت مقدس اسالم، نفقه  در همه. 2

 و خرجی آنان را بر اصول و فروع واجب گردانیده است.   
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ِقيِق  َوَنَفَقة   ونَ  َوَِل  ،َواِجبَةٌ  َواْْلََهائِمِ  الرَّ وَن. َِل  َما الَْعَملِ  ِمنَ  ي َكلَّف   1ي ِطيق 

  شوند كه توانائی آن را ندارند. ی بردگان و حیوانات واجب است. و به كاری تکلیف كرده نمی و نفقه
وَْجةِ  َوَنَفَقة   نَةِ  الزَّ َمك    2َواِجبٌَة. َنْفِسَها ِمنْ  الْم 

 است، واجب است.ی وجودش  ی همسری كه تسلیم كننده و نفقه

 
ول   قَاَل . 1 ِ  رَس  ه   لِلَْمْمل وكِ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ، َطَعام   .ي ِطيق   َما إِِلَّ  الَْعَملِ  ِمنَ  ي َكلَّف   َوَِل  َوِكْسَوت ه 

 1002مسلم 
 توانائی آن را دارد.شود مگر كاری كه طاقت و  طعام و پوشاك مملوك )واجب( است و به كاری تکلیف كرده نمی

ول   قَاَل  ِ  رَس  ا بِالَْمْرءِ  َكَفٰ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ نْ  إِْثم 
َ
نْ  ََيِْبَس، أ  220مسلم  .ق وتَه   َيْمِلك   َعمَّ

 اش را به عهده دارد. ی( كسی را نگه دارد كه خرجی كه )نفقه به گناه شخص كفايت است، اين

ول   قَاَل  ِ  رَس  بَِت : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ذ  ةٌ  ع 
َ
ةٍ  ِف  اْمَرأ ٰ  َحبََستَْها ِهرَّ ، َماتَْت  َحّتَّ وَع   ِفيَها فََدَخلَْت  ج 

 2302بخاری  .انلَّارَ 

 كه از گرسنگی مُرد. به سبب آن وارد جهنم شد. ای كه آن را زندانی كرد تا اين زنی عذاب داده شد به سبب گربه

ول   َمرَّ : قَاَل  اْْلَنَْظِليَِّة، ابِْن  َسْهلِ  َعنْ  ِ  رَس  : َفَقاَل  بِبَْطِنِه، َظْهر ه   َْلَِق  قَدْ  بِبَِعْيٍ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
وا َ  اتَّق  ْعَجَمِة، اْْلََهائِمِ  ٰهِذهِ  ِف  اّللَّ ، فَاْرَكب وَها الْم   2232صحیح، ابوداوود  .َصاِْلَة   َوُك  وَها َصاِْلَة 

وسلم از كنار شتری گذر كرد كه )از الغری( كمرش به شکمش چسبیده بود، پس فرمود: در  علیه اهلل رسول اهلل صلی
 اش بدهید. مورد اين حیوانات زبان بسته از خداوند بترسید، به خوبی سوار آن شويد و به خوبی خواركی

 در كفايه االخیار در اين باره اجماع نقل شده است.. 2

وَن ََعَ الن َساِء﴾﴿: َتَعاََلٰ  َوِلَقْوِِلِ  ام   33سوره نساء، آيه  الر َجال  قَوَّ

 كند. شود كه به تمام أمورات زيردستان خود قیام می مردان بر زنان سرپرستند. سرپرست به كسی گفته می

نَّ ﴿: َتَعاََلٰ  َوِلَقْوِِلِ  نَّ َوِكْسَوت ه  ه  وِف﴾ وَََعَ الَْمْول وِد َِل  ِرْزق   233سوره بقره، آيه  بِالَْمْعر 
  آن كس كه فرزند برای او متولد شده )يعنی پدر( الزم است خوراك و پوشاك مادران را )در آن مدت( به و بر

 ای بپردازد.  ی شايسته گونه

ول   قَاَل  ِ  رَس  نَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ مْ  َولَه  نَّ  َعلَيْك  ه  نَّ  ِرْزق  وِف  َوِكْسَوت ه   1212مسلم  .بِالَْمْعر 

 پوشاك آنان را به خوبی تهیه نمايید. و حق همسران بر شما اين است كه نفقه و

 كه گذشت. 1613مسلم همچنین حديث 



26 
 

َرٌة، َوِهَ  َقدَّ ْوج   ََكنَ  فَإِنْ  م  ا الزَّ وِِس  انِ  م  دَّ ْدمِ  َوِمنَ  ق وتَِها، ًَغِلِب  ِمنْ  َفم 
 
 َما َوالِْكْسَوةِ  اْْل

  الَْعاَدة ، بِهِ  َجَرْت 
چه  گر بود، دو مد از غالب خوراك آن )منطقه( و از خورش و پوشاك، آن و آن تقدير شده است. پس اگر زوج توان

 عادت به آن جاری است؛

ا ََكنَ  َوإِنْ  ْعِْس  د   م  تَِدم   َوَما اْْلََِلِ  ق وِت  ًَغِلِب  ِمنْ  َفم 
ْ
ونَ  بِهِ  يَأ ْعِْس  ، الْم  ونَه   َوإِنْ  َوَيْكس 

ا ََكنَ  ط  تَوَس  د   م  ْدمِ  َوِمنَ  َونِْصٌف  َفم 
 
. َوالِْكْسَوةِ  اْْل   1الْوََسط 

پوشند؛  خورند و آن را می چه تنگدستان با آن خورش می و اگر تنگدست بود، پس يک مد از غالب خوراك شهر و آن

 شود(. و پوشاك متوسط )واجب می و اگر متوسط بود، پس يک مد و نیم از خورش
 گويد:  در تحفه اللبیب آمده: امام شافعی می. 1

ا فَلْي نِْفْق  ِرْزق ه   َعلَيْهِ  ق ِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ذ و ِْل نِْفْق ﴿: َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ   اّللَّ   ي َكل ف   َِل  اّللَّ   آتَاه   ِممَّ
ا  6سوره طالق، آيه  آتَاَها﴾ َما إِِلَّ  َنْفس 

هستند از چیزی كه خدا بديشان داده   دست آنان كه دارا هستند از دارائی خود )بر زنان( خرج كنند و آنان كه تنگ

 سازد. است، خرج كنند. خداوند هیچ كس را جز بدان اندازه كه بدو داده است، مکلف نمی

زوج واجب گردانیده اما مقدار آن را معلوم ننموده است. پس  ی حال و توان خداوند متعال در اين آيه، نفقه را به اندازه

چه كه شرع در كفارات تعیین فرموده، تقدير نموديم. با پژوهش و تحقیق اين نتیجه حاصل شد كه  ما آمديم و بر آن

ر ترين آن، يک مد د ترين چیزی كه خداوند بر بندگان واجب نموده برای هر مسکین دو مد و كم ها بیش در فديه

را در مورد شخص متوسط  -كه يک مد و نیم باشد  -ی جماع است. ما نیز به آن اعتبار داديم و حد وسط  كفاره

 ی اهل آن اعتبار داده است و فرموده: ی قسم به نفقه الحال اجرا كرديم. زيرا خداوند متعال در مورد پرداخت كفاره
ْم﴾ ْهِليك 

َ
وَن أ وَْسِط َما ت ْطِعم 

َ
 22ائده، آيه سوره م ﴿ِمْن أ

 خورانید. ی خود می ز غذاهای معمولی و متوسطی كه به خانوادها

ی همسران را به نیکی بر مردم واجب گردانیده است. پس نیکی اين  در كفايه األخیار آمده: زيرا خداوند متعال نفقه

 تر از آن. پوشند نه كم میخورند و  است كه همسران از طعام و پوشاكی استفاده نمايند كه اهل آن منطقه می
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نْ  ََكنَْت  َوإِنْ  َْدم   ِممَّ َها. َفَعلَيْهِ  ِمثْل َها َي  ْعَْسَ  َوإِنْ  1إِْخَدام 
َ
 2انل ََكِح، فَْسخ   فَلََها بِنََفَقِتَها أ

ْعَْسَ  إِنْ  َوَكٰذلَِك 
َ
َداقِ  أ ولِ  َقبَْل  بِالصَّ خ   3.ادل 

شود، پس به خدمت گرفتن )نوكر( برای زن بر  و اگر همسر از كسانی بود كه همانند او خدمتکار )برايش( گرفته می

اش ناتوان شد؛ برای آن زن، فسخ نکاح است. و همچنین اگر قبل از  مرد واجب است. و اگر مرد در پرداخت خرجی

 جماع، از )پرداخت( مهريه ناتوان ماند. 

 

وِف﴾ تحفه اللبیب آمده: خداوند متعال می فرمايد:در اإلقناع و . 1 نَّ بِالَْمْعر  وه   12سوره نساء، آيه  ﴿وَََعُِش 

 و با زنان خود به طور شايسته معاشرت كنید. 

 كه خادم داشته باشد از معاشرت به معروف است. پس خدمتکار گرفتن برای زنی كه در شأن اوست آن

وٍف﴾﴿: َتَعاََلٰ  ِلَقْوِِلِ . 2 نَّ بَِمْعر  ْو فَاِرق وه 
َ
وٍف أ نَّ بَِمْعر  وه  ْمِسك 

َ
 231سوره بقره، آيه  فَأ

 ای رها سازيد. ای آنان را نگاه داريد يا آنان را به طرز پسنديده و دادگرانه طرز صحیح و عادالنهيا به 

ِب  َعنْ . 3
َ
نَادِ  أ لْت  : قَاَل  الز 

َ
َسي ِب  ْبنَ  َسِعيدَ  َسأ ِل، َعِن  الْم  د   َِل  الرَّج  نِْفق   َما جَيِ تِِه، ََعَ  ي 

َ
ق  : قَاَل  اْمَرأ َفرَّ  ي 

َما ب و قَاَل . بَيْنَه 
َ
نَادِ  أ نٌَّة؟: ق لْت  : الز  نٌَّة،: َسِعيدٌ  َفَقاَل  س  افِِع   قَاَل  س  ِي: َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  الشَّ  قَْوَل  ي ْشبِه   َواَّلَّ

نٌَّة،: َسِعيدٍ  نْ  س 
َ
ونَ  أ نَّةَ  يَك  ولِ  س  ِ  رَس   212صحیح، مسند الشافعی، ترتیب السندی  وََسلََّم. َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

يابد كه بر همسرش انفاق كند.  گويد: از سعید بن مسیب در مورد شخصی پرسیدم كه چیزی را نمی ابوالزناد می

 ت؟ سعید بن مسیب گفت: سنت است. شود. ابوالزناد گفت: گفتم: سنت اس گفت: بین آن دو جدائی انداخته می

ماند كه سنت رسول اهلل  گويد: قول سعید بن مسیب كه گفت: سنت است، شبیه اين می امام شافعی می

 وسلم باشد. علیه اهلل صلی

شود به خاطر ناتوانی از تسلیم عوض كه مهريه باشد در حالی كه  در اإلقناع آمده: خیار فسخ برای آن زن ثابت می

كه به علت  ماند كه بايع، قیمت را دريافت نکند تا اين مُعَوَّض كه بُضع باشد باقی است. پس شبیه به اين می

 ع باقی است. ورشکستگی بر مشتری حَجر كرده شود و در حالی كه مال مبی
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ل   فَاَرَق  َوإَِذا فَْصٌل: ، ِمنَْها َوَِل   َزوَْجتَه   الرَّج  َحق   فَِهَ  َودَلٌ
َ
 ث مَّ  1ِسنَِْي، َسبْعِ  إََِلٰ  ِِبََضانَِتهِ  أ

َْيَّ   بَْويِهِ  َبْْيَ  َي 
َ
َما أ ه  يَّ

َ
ل مَ  اْختَارَ  فَأ   2إَِْلِْه. س 

زن، فرزندی بود؛ پس تا هفت سالگی، آن زن سزاوارتر به و هرگاه مردی از شوهرش جدا شد و برای او از آن 

شود پس هر كدام را كه برگزيد )فرزند( به او سپرده  سرپرستی اوست. سپس بین پدر و مادرش اختیار داده می

 شود. می

 

 

ِ  َعبْدِ  َعنْ . 1 نَّ  َعْمٍرو، بِْن  اّللَّ
َ
ة   أ

َ
وَل  يَا: قَالَْت  اْمَرأ ، رَس  ِ ، َِل   َبْطِن  ََكنَ  ٰهَذا ابِْن  إِنَّ  اّللَّ  َِل   َوثَْدِي  وََِعء 

، ، َِل   وَِحْجِري ِسَقاء  بَاه   َوإِنَّ  ِحَواء 
َ
َرادَ  َطلََّقِن، أ

َ
نْ  َوأ

َ
، يَنََْتَِعه   أ ول   لََها َفَقاَل  ِمن  ِ  رَس   اّللَّ

نِْت : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 
َ
َحق   أ

َ
 2260حسن، ابوداوود  .َتنِْكِح  لَمْ  َما بِهِ  أ

ای بوده و  گويد: زنی گفت: ای رسول خدا! اين پسرم، شکمم برای او همانند خزينه عبداهلل بن عمرو بن العاص می

خواهد او  ای بوده است. پدرش مرا طالق داده و می ام برای او همانند مشکی بوده و دامنم برای او همانند خانه سینه

 وسلم به او فرمود: تو به او سزاوارتری، تا زمانی كه ازدواج نکرده باشی.   علیه اهلل صلیرا از من بستاند. رسول اهلل 

ِب  َعنْ . 2
َ
َريَْرَة، أ ةٌ  َجاَءْت  ه 

َ
َها، َطلََّقَها قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   إََِل  اْمَرأ َراَدْت  َزوْج 

َ
نْ  فَأ

َ
ذَ  أ خ 

ْ
 تَأ

َها، ول   َفَقاَل  َودَلَ ل   َفَقاَل  ِفيِه، اْستَِهَما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس   ابِْن؟ َوَبْْيَ  بَيِْن  ََي ول   َمنْ : الرَّج 
ول   َفَقاَل  َما اْخََتْ : لَِِلبِْن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ه  يَّ

َ
، فَاْختَارَ  ِشئَْت، أ ه  مَّ

 
صحیح، مسند  .بِهِ  فََذَهبَْت  أ

 2661احمد 

وسلم آمد و خواست كه فرزندش را بگیرد.  علیه اهلل زنی كه شوهرش او را طالق داده بود به نزد رسول اهلل صلی

وسلم فرمود: در مورد آن قرعه بیندازيد. مرد گفت: چه كسی میان من و فرزندم حائل می  علیه اهلل رسول اهلل صلی

سلم به آن پسر فرمود: هر كدام كه می خواهی اختیار كن. پس مادرش را انتخاب كرد و علیه اهلل شود؟ رسول اهلل صلی

 و مادرش او را برد.
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ائِط   ، َسبٌْع: اْْلََضانَةِ  َوَُشَ ، 1الَْعْقل  يَّة  ، 2َواْْل ر  ين  ، 3َوادل  ة  ، َوالِْعفَّ َمانَة 
َ
، 4َواْْل  5َواْْلِقَاَمة 

 .َسَقَطْت  َُشٌْط  ِمنَْها اْختَلَّ  فَإِنِ  6َزْوٍج. ِمنْ  َواْْل ل و  
داری، و مقیم بودن، و  و شرايط سرپرستی هفت است: عاقل بودن، و آزاد بودن، و دينداری، و پاكدامنی، و امانت

 شود. خالی بودن از همسر. پس اگر شرطی از آن مختل شد؛ )حضانت( ساقط می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است و ديوانه اهل واليت نیست. و به علت اختالل عقلی، بر در اإلقناع آمده: زيرا حضانت نوعی از واليت . 1

 دار شود؟ تواند حضانت را عهده خودش ولی و سرپرست گمارده شده پس چگونه می

 در اإلقناع آمده: زيرا اهل واليت نیست. و چون مشغول به برآورده ساختن حاجات آقای خود است. . 2

 لمان صحیح نیست. چه بسا ممکن است او را در دين به فتنه بیندازد.در اإلقناع آمده: زيرا واليت كافر بر مس. 3

شجاع آمده: مقصود اين دو، اين است كه فاسق نباشد. حضانت فاسق صحیح نیست زيرا اهل  در النهايه شرح ابی. 3

 واليت و امین نیست.
 در اإلقناع آمده: به علت خطر آور بودن سفر.. 2
ٰ وَ ٰهذَ  كه گذشت.ابوداوود  2260دلیل آن حديث . 0 َْعَ

َ
.ا َوالل  َتَعاََلٰ أ ْعلَم 

َ
  أ


