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 اسالم نورانی احکام

 (سوم جلد)

 زدواج()ا نکاح کتاب 

 طالق کتاب 

 مبارات و خلع کتاب 

 ظهار کتاب 

 ایالء کتاب 





 کتاب نکاح )ازدواج(

 که مشتمل بر سه نوع است:
 

 میدا ازدواجنوع اول: 

 :استکه بررسی آن نیازمند به چند فصل 

 آهنامتعلقات و  خلوت کردن،فصل اول: آداب عقد و 

 آداب عقد:اول: 

تواند خودش را از گناه حفظ کند مستحب ه میزنی ک یاازدواج کردن برای مرد 

تواند خودش را حفظ کند نیز مستحب است؛ همچنین برای کسی که نمیاست؛ 

وَ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی :حق تعالیسخن این  لیلده ب

 (6)رَمَکُمْ عِنْدَ اهللِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اهللَ عَلیمٌ خَبیرٌجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ ِلتَعارَفُوا إِنَّ أَکْ

 و هاجماعت را شما و )مرد و زن( بیافریدیم ماده و یک نر از را ما شما مردم، ای)

 خدا نزد شما ترینگرامی آینه هر بشناسید. را یکدیگر قرار دادیم تا هاییقبیله

 (.است نکاردا دانای خداوند شما است. پرهیزگارترین

                                                                                                      
 .69 حجرات:  -6
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 .(ازدواج کنید تا نسل داشته باشید): این سخن معصومو 

 (.ردگان شما مجردها هستندبدترین مُ): خدارسول این سخن و 

ای باالتر از این بعد از اسالم هیچ بهرهیک مرد برای ): معصومو این سخن 

، هنگامی که از دیدنش شاد شود ؛ همسرینیست که همسری مسلمان داشته باشد

و مال شوهرش را  شخود، کند و در نبود شوهرش شاطاعتفرمانش دهد، که 

 .(حفظ کند

 :ات عقدمستحّب

کند که اختیار زنی را  مستحب است ،خواهد ازدواج کندمردی که می -6

و  یآورو فرزند زاداین چهار صفت در او باشد: اصالت، بکارت، 

در این ـبسا  چهکه  ،و تنها به زیبایی و ثروت اکتفا نکند ؛بودن پاکدامن

 بماند. از هر دو بازـ صورت

سخن که ـاین دعا خواندن و بعد از آن  ،دو رکعت نمازبه جا آوردن  -2

 و یا هر دعای دیگری: ـمعصوم است

جاً، وأحفَظَهُنَّ أعَفَّهُنَّ فَراللّهمَّ إنِّی أُریدُ أَن أتَزَوَّجَ، فَقَدِّر لِی مِن النِّساءِ 

 .رزقاً، و أعظمَهُنَّ بَرکَة وأوسَعَهُنَّ لِی فِی نَفسِها ومالی، 

آنها ترین ها پاکدامنپس از بین زن ،خواهم ازدواج کنممیمن خدایا 

و با  برای من باشد، و مال من شاز خود آنهاترین نگهدارندهکسی که و 

 فرما.ر قدّ مترین همسر را برایم و با برکت ترین روزیوسعت
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البته اگر برای عقد شاهد  تحب است؛مس ازدواج، (6)اعالن عمومی کردن -9

 .واجب می شود(در غیر این صورت این امر د )نگرفته باش

 خطبه خواندن قبل از عقد   -4

 در شب، عقد کردن  -5

   خلوت کردن با مهسرآداب در دوم: 

 که  شامل دو قسمت است:

 : قسمت اول

ز دو رکعت نماز بخواند و بعد ا ،کندنزدیکی خواهد مستحب است کسی که می

به او نیز امر کند  ،ش گفت که نزدش بیایدهمسربه  هنگامی کهآن دعا کند، و 

طهارت باشند، و . مستحب است هر دو با دو رکعت نماز بخواند و دعا کند

قرار دهد و این دعا را او هنگامی که زن نزد او آمد دستش را روی پیشانی 

ماتِک استَحلَلتُ کلِخَذتُها، وبِأَ تِکَ انَی أمتابِکَ تَزوَّجتُها، وفِلى کِاللهمَّ عَ)بخواند: 

 رَحِمِها شیئاً فَاجعَله مُسلِماً سَویّاً، وال تَجعلهُ شِركَی یتَ لی فضَإن قَرجَها، فَفَ

براساس کتاب تو با او ازدواج کردم و او را به عنوان امانت از تو  !خدایا) (یطانشَ

و اگر برای من در رحم او گرفتم، و با کلمات تو فرج او را بر خود حالل کردم 

ده و شیطان را در او شریک ب قراردرست  یاو را مسلمانفرمودی ر فرزندی مقدّ 

 .(نکن

                                                                                                      
رسانی از طرق دیگر به اطالع مؤمنین برساند که او با چه کسی مانند اینکه با ولیمه دادن، یا اطالع -6

 ازدواج کرده است. )مترجم(
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، با نام خدا شروع کند، و از خداوند انجام شودشب  درنزدیکی  مستحب است

 .گرداندمتعال بخواهد که فرزندی پسر و سالم روزیشان 

اینکه یک یا دو روز، و به مدت  هنگام زفافدادن ولیمه همچنین مستحب است: 

بلکه واجب نیست این دعوت را بپذیرند ـن ا، و بر مؤمنبه آن دعوت شوندن امؤمن

مستحب است از غذا بخورد حتی اگر  و اگر در مجلس حاضر شد ـمستحب است

 مستحبی داشته باشد. روزۀ

ن رداشتجایز است، ولی بشود ریخته میخوردن آنچه روی سر عروس و داماد 

و یا با  ،او ةصاحبش؛ که این رضایت یا با گفت ۀآن جایز نیست مگر با اجاز

 گردد.آشکار می ایقرینه

 :مکروهات دومقسمت 

 :کراهت دارد نزدیکیدر هشت زمان 

 .شب ماه گرفتگی، و روز خورشید گرفتگی -6

 و هنگام غروب خورشید تا زمانی که سرخی مشرق از بین برود. ،هنگام ظهر -2

 .شود(حاق )دو یا سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده نمیمُ نگامه -9

 .بین طلوع فجر )اذان صبح( تا طلوع خورشید -4

 .ماه نیمةو شب های قمری غیر از ماه رمضان، ماهشب اول در  -5

 اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد. ،در سفر -1

 .زلزلههنگام و  ،هنگام وزش باد سیاه و زرد -7

 از اینکه غسل کند یا وضو بگیرد.پیش از محتلم شدن و  بعد -8

بدون اینکه در بین آنها غسل نماید،  کندنزدیکی و اشکالی ندارد که چندین بار 
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 کند. یک غسل میانتها بلکه تنها در 

 باشند:موارد زیر مکروه میو همچنین 

  که به او نگاه  در مکانی که شخصی وجود داشته باشدکردن نزدیکی

 .کندیم

  زمان نزدیکی و در سایر مواقع.نگاه کردن به فرج زن در 

  دنقبله نزدیکی کررو به قبله یا پشت به. 

  ذکر خداوند از به غیرنزدیکی صحبت کردن هنگام. 

 خلوت کردنعقد و  هایپیوستسوم: 

 :اولپیوست 

اگر زن حتی جایز است ـ نگاه کردن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد

و پاها تا مچ  هادست ،صورتبه نگاه کردن تنها برای و این جواز  ـاجازه ندهد

تواند نگاه کردن را در حاالت مختلف )در حالی که ایستاده و یا و می ،باشدمی

 در حال راه رفتن است( تکرار کند.

خواهد بخرد نگاه کند. کنیزی که می هاینیکیهمچنین جایز است به موها و 

ه کردن به زنان اهل کتاب و موهایشان جایز است، ولی جایز نیست این نگاه نگا

 باشد.با ترس از قرار گرفتن در معرض گناه یا بردن کردن به قصد لذت 

جوان باشد یا پیر، ـ همچنین نگاه کردن مرد به مرد به جز عورت او جایز است

 .نباشدر گرفتن در گناه یا ترس از قرابه شرطی که همراه لذت  ـزیبا باشد یا زشت

 .نیز به همین صورت است زن به زنکردن نگاه 
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چه اعضای ظاهری و چه اعضای توانند به تمام اعضای یکدیگر )زن و شوهر می

 ( نگاه کنند.پوشیده

زن نامحرم نگاه کند، مگر در  بدن با هیچ قصدی بهبه هیچ وجه و مرد نباید 

جایز اول  ةدر مرتب ت و پاها تا مچدس صورت و و نگاه کردن به ،حالت ضرورت

و دوباره نگاه کردن حرام است. حکم نگاه کردن زن به مرد نامحرم  مکروهولی 

 است.به همین صورت نیز 

خواهد بر آن زن که میهنگامی ضرورت جایز است، مانند ا وجود بنگاه کردن 

که در این صورت نگاه کردن به او را فقط برای هرآنچه ـشهادت دهد، 

نیاز دارد پزشکی که زنی  ، مانندکندخواهد از آن اطالع حاصل کند کوتاه میمی

 ةکه نتیجو قصد و غرض ـاما نگاه اتفاقی بدون اراده تا او مداوایش نماید؛ 

 اشکالی ندارد. ـیک مکانِ نوعی استبرخورد مردان و زنان در 

ترس از افتادن  به قصد لذت و یااینکه  زن جایز است، مگر مرد و صحبت کردن

حق تعالی اجتناب از آن واجب است. صورت در گناه باشد، که در این 

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ فرماید: می

ى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَ

نَّ أَوْ بَنِی لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِ 

ا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَ

الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ 

یعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اهللِ جَمِ
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 را خود شرمگاه و ببندند را خویش چشمان که بگو مؤمن زنان به و) (6)تُفْلِحُونَ

 و نکنند آشکار هویدا است که مقدار آن جز را خود هایزینت دارند و نگه

 مگر نکنند، آشکار را خود هایزینت و فروگذارند گریبان تا را خود هایمقنعه

 پسران یا خود پسران یا خود شوهرهای پدر یا خود پدران خود یا شوهران برای

 زنان یا خود خواهر پسران یا خود، برادر یا پسران خود برادران یا خود شوهر

 ندارند، زن به رغبت که خود خدمتگزار مردان خود، یا بندگان یا خود، همکیش

 آن تا نزنند زمین بر پای چنان نیز و خبرندبی زنان شرمگاه از که کودکانی یا

 کنید، توبه خدا درگاه به همگان مؤمنان، ای شود. دانسته اندکرده پنهان که زینتی

 .(گردید رستگار که باشد

و دست و  ،صورتآشکار کند، مردان نامحرم برابر در آنچه یک زن جایز است 

ا آشکار کند: رزیر تواند موارد زن در مقابل محارمش تنها میاست.  پاها تا مچ

ها تا کمی باالتر از آرنج )مقداری که هنگام وضو از گردن و باالتر از آن، دست

 ةهم شبرای همسرتواند زن می کند(، و پاها تا نصف ساق.دستانش آشکار می

 را آشکار نماید. شبدن

 :دوم پیوست

 :باشدمیای که در این باب گانهمسائل پنج

و در صورت  ام،حر ـزن ون رضایتبدنزدیکی کردن از عقب ـ: اول

 .استمکروه او  رضایت

                                                                                                      
 .96نور:   -6
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اگر در عقد شرط نکرده  (6)،زن آزاداز  ی(بیرون ریختن منعزل ): دوم

 ةدیدر صورت انجام آن پرداخت و  ،باشند و زن اجازه ندهد حرام است

 شود.است بر شوهر واجب می (2)نطفه که ده دینار

را ترك زدیکی با همسرش نجایز نیست مرد بیش از چهار ماه : سوم

 کند.

 نزدیکیو اگر  ،ه سالگی حرام استزن قبل از سن نُنزدیکی با  :چهارم

مجرای بول و اینکه به سبب آن مگر  ،شودکند آن زن بر او حرام نمی

 (4).گردداو خارج نمی ۀولی از عهد (9)غائط زن یکی شود

 کند. مکروه است که شب هنگام با همسرش نزدیکیمسافر بر : پنجم

 فصل دوم: عقد

 باشد.می عقد و احکام آن ةبررسی صیغکه شامل 

 عقد: ۀصیغ اول:

 (1)پذیرفتنو  (5)عقد( )به وجود آورندۀ ایجابعقد باید دارای دو لفظ  صیغة

                                                                                                      
 کنیز نباشد )مترجم(. - 6

 (.602کات ص عیار )شرایع االسالم عربی کتاب ز 68معادل یک مثقال طالی  - 2

 شود )مترجم(.که در این حالت بر او حرام ابدی می - 9

 یعنی باید نفقه و مخارج او را بدهد )مترجم(. - 4

 کند. )مترجم(لفظی که داللت بر درخواست ایجاد عقد می - 5

 باشد. )مترجم(پذیرفتن عقد از طرف دوم می ۀلفظی که نشان دهند - 1
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و ابهام گونه و هر  باشدعقد  دهندۀای که به طور واضح نشانباشد، به گونه

 .نمایدآن را برطرف از احتمال غیر 

به نکاح ) (أنکَحتُکَ)، و (به ازدواج تو درآمدم) (زَوَّجتُکَ)شامل  ایجابعبارت 

)پذیرفتن( شامل و عبارت قبول  (6)(تو درآمدم ۀبهر)به  (مَتَّعتُکَ)، و (تو درآمدم

یا بگوید:  (مدرکازدواج را قبول ) (قَبِلتُ التَزویج)که بگوید: شود موارد می این

و جایز است که تنها  ( و یا مشابه این را بگویدکردم )نکاح را قبول (قَبِلتُ النکاح)

 .م(کرد)قبول  (قَبِلتُ) :بگوید

به طور واضح  )گذشته( بیان شود تاماضی با فعل و قبول لفظ ایجاب بهتر است 

ا قصد ایجاد عقد، فعل امر را به برا نشان دهد و اینکه )مرد( )انشاء(  (ایجاد کردن)

ی زَوِّجین)ور( یا بیابه ازدواج من دراو را ) (جنیهازَوِّ)مثل اینکه بگوید:  کار ببرد،

)به  (زَوَّجتُک)بگوید: یا ولیّ او ور( و زن بیا)خودت را به ازدواج من در (کِفسَنَ

 دم( صحیح است.مازدواج تو درآ

( خود درآورمازدواج را به )تو  (جُکوَّزَأتَ) مثل بگوید (فعل آینده)اگر مرد با 

و نیازی به بیان  )به ازدواج تو درآمدم( صحیح است (وَّجتُکَزَ)سپس زن بگوید: 

)به  (ذاکَبِ مَتَّعتُکَ) :بگویداو  ولیّیا  نو اگر ز، قبول از طرف مرد نیست

بسته م یدا عقدِ  ،و مدت را بیان نکند در مقابل فالن چیز(و درآمدم برداری تبهره

 شود.می

برای ایجاب که ی برد با عبارتیمعقد به کار پذیرفتن که برای  الزم نیست لفظی

با پذیرفتن با لفظی باشد و  ایجاب عقد . اگرباشد شود یکیعقد به کار برده می

                                                                                                      
 ایجاب( زن است و طرف دوم )پذیرفتن( مرد است. )مترجم( ازدواج طرف اول ) صیغةدر   -6
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 لتُ بِقَ)مرد بگوید: و  (کجتُوَّزَ) پس اگر زن بگوید: ، صحیح است؛دیگر لفظی

صحیح است.  (زویجالتَّ  لتُبِقَ)مرد بگوید:  و (کحتُأنکَ)یا زن بگوید:  (کاحالنِ

)دخترت را به عقد فالنی درآوردم( و او  (ن فالنک مِ بنتَ جتُوَّزَ)بگوید: اگر 

 )پذیرفتم( صحیح است. (لتُبِقَ))بله( و مرد )یعنی فالنی( بگوید:  (نعم)بگوید: 

، بلکه اگر مرد )که پیش از پذیرفتن گفته شودایجاب الزم نیست حتما لفظ 

)ازدواج کردم( سپس  (وَّجتُتَزَ)است اول شروع کند( و بگوید: عقد طرف دوم 

 )به ازدواج تو درآوردم( صحیح است. (زَوَّجتُک)دختر بگوید:  ولیّ

آن را  ةجای لفظ عربی ترجمه تواند بو نمی باشدبه زبان عربی باید عقد  ةصیغ

اگر یکی از دو طرف عقد  بگوید، مگر در صورتی که نتواند به عربی بگوید.

کند و اگر هر دو تواند بیان میهمان شکلی که مینتواند عربی بگوید هر کدام به 

که ـفرد ناتوان  ۀ)الل باشد(، اشاراصالً نتواند سخن بگوید یا یکی از آنها 

 کافی است. ـباشدعقد  دهندۀنشان

چه در آن  شود؛جاری نمی، تملیک و اجاره، دیه، هفروختنازدواج با الفاظ عقد 

 .دمهریه ذکر بشود و یا نشو

 ام عقد: دوم: احک

 :است مسئلهچند شامل  که 

چه  ازدواج هیچ اعتباری ندارد؛مجنون در عقد  یاسخن گفتن کودك  :اول

 .آن در مقام قبولب عقد و چه در مقام ایجا

)زنی را به عقد خود درآورد( و بعد  -هوشیار نیست که-مستی اگر در حال 
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خودش را به  یمست عقد صحیح است. اگر زنِ  ،شیار شدن اجازه دهدواز ه

 ایا اینکه ب ،شیاری به عقد رضایت دهدوازدواج دیگری درآورد و بعد از ه

اقرار کند، عقد صحیح  آن شیاری به وبعد از ه باشد وشده نزدیکی او 

 است.

برای ازدواج دختر رشیده )کسی که هجده سالش تمام شده و عاقل  :دوم

 دختر باکره باشد.او شرط نیست، اگرچه  ۀیا اجاز ولیّاست( حاضر بودن 

سپس مجنون یا بیهوش عقد را بخواند  ایجاب صیغةدختر  ولیّاگر  :سوم

و اگر مرد بعد از  باطل می شود عقدی که به کار برده است لفظ صیغة ،شود

سپس عقلش بپذیرد . همچنین اگر مرد ابتدا صحیح نیست، عقد بپذیردآن 

، عقد باطل را بگوید لفظ ایجاب عقددختر  ولیّ ل شود، و بعد از آن یزا

 است. صورت به همین حکم هم فروش کاال است. در 

 در عقد تنها در مهریه صحیح است (6)شرط کردن )خیار( حق فسخ :چهارم

 (2).شودوجود آن باعث باطل شدن عقد نمیو 

نیز  زناعتراف کند و  اینکه شخصی همسر او استهنگامی که مرد به  :پنجم

 همسریدر ظاهر حکم به  ،مرد تصدیق کند یا زن اعتراف و تصدیق کند

همسری برند. اگر فقط یکی از آن دو به و از هم ارث می شودآن دو می

شود و می زوجیتاعتراف کند، تنها از جانب او حکم به طرف مقابل 

 (9).شود نه دیگریمی یارجاحکام آن بر او 

                                                                                                      
 بر هم زدن )مترجم( -6

 چون حق فسخ برای مهریه است نه خود عقد )مترجم(. -2

برد ولی مرد از زن ارث مثال اگر تنها مرد اقرار کند که زنی همسر او است، زن از او ارث می -9
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شخصی د یکی از آنها را به عق مرد چند دختر داشته باشد و اگر :ششم

اما در نیتش یکی را قصد کند،  و هنگام عقد نام او را ذکر نکند دربیاورد

اختالف است دچار درآمده  او سپس با شوهر نسبت به دختری که به عقد

چون ـ شودپدر پذیرفته می ةدخترها را دیده باشد گفت ةهم مرداگر  شوند،

و بر او  ـکیل کردهیکی از دختران ومعین نمودن ظاهر این است که او را در 

ولی  ؛را بپذیرداست داشته خود واجب است آن دختری که پدر در نیت 

 اگر آنها را ندیده باشد عقد باطل است.

که زن مورد نظر با اشاره یا برای جاری شدن عقد ازدواج الزم است  :هفتم

پس اگر یکی از دخترهایش  ؛شودمتمایز از سایرین  شنام بردن یا ذکر صفت

ون مشخص کردن( یا جنینی که هنوز متولد نشده است را به عقد را )بد

 کسی دربیاورد عقد صحیح نیست. 

کند  زنی را بکند و خواهر آن زن نیز ادعا همسر بودناگر مرد ادعای  :هشتم

زنی که ادعای  ااگر ب؛ بیاورد (6)ایهر کدام از آن دو بیّنه است،او  که همسر

 نزدیکیرا دارد( همسری او ادعای کرده )خواهر زنی که مرد  همسری

در ظاهر کارش این شود؛ چون مرد با زن پذیرفته می ةدلیل و بّین ،کرده باشد

قبل از آورده ای که زن او را تصدیق کرده است، و همچنین اگر تاریخ بیّنه

هیچ کدام از این دو اگر و  شود؛او پذیرفته می نیز گفتة مرد باشد ةنبیّ

 شود.مرد پذیرفته می ةندلیل و بیّنبود، در شرایط  (2)مورد

                                                                                                      
 برد. )مترجم(نمی

 جم(مانند آوردن دو شاهد )متر  -6

 زن )مترجم( ةنزدیکی یا مقدم بودن بیّن -2
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اگر زنی را به عقد دربیاورد سپس مرد دیگری ادعا کند که آن زن  :نهم

و بینه  دلیل اینکه شود، مگرآن مرد اعتنایی نمیادعای به  ،ستا همسر او

 داشته باشد.

 .است الزم )اِشهار( )اعالن نمودن(یا  حضور دو شاهد ازدواجدر عقد  :دهم

اعالن  گرنهواست مستحب  اعالن ازدواجو شاهد حضور داشته باشند اگر د

 انشاهدحضور و بدون  شودواجب می نزدیکیقبل از  کردن ازدواج

و اگر  (6)،باشدجاری شدن عقد متوقف بر )اشهار( )اعالن( می )هنگام عقد(

اند، و این معصیت با تکرار نزدیکی کنند مرتکب حرام شدهانجام آن بدون 

به طور کامل صورت گیرد، اما  اعالنتا زمانی که  شودی تکرار مینزدیک

کم فرزند شبهه نسبت داده ح ،شودمتولد میواقعه فرزندی که از این به 

 (2).شودمی

 دارند (0)والیت عقد کسانی که در اجنامفصل سوم: 

 : استکه دارای دو مبحث 

                                                                                                      
در این صورت، تا پیش از اعالن و عمومی کردن ازدواج هیچ گونه محرمیتی بـین زن و مـرد ایجـاد  -6

 شود. )مترجم(نمی

گیرد و حکم زنا را ندارد. مانند حالتی که بدون عقد صحیح صورت می مواردی که نزدیکی سهواً -2

 کند و...  )مترجم(کند همسرش است نزدیکی مییشخص با زنی که فکر م

ولیّ او الزم است و همچنین ولّی  اجازۀوالیت در عقد به این معنا است که برای ازدواج آن شخص  -9

 دربیاورد. )همین مبحث( کس دیگریتواند او را به عقد می
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 والیت دارند عقد در اجنامکه  یکسانتعریف مبحث اول: 

 ،پدر بزرگ پدری ،مگر پدر ،هیچ کس بر دیگری والیت ندارد ازدواجعقد ر د

و در تمام این موارد برای والیت داشتن ایمان  (2)،و حاکم (6)وصیّ ،اجداد پدری

 و عدالت شرط است.

  .زنده بودن پدر شرط نیست ،در والیت داشتن پدر بزرگ

بکارتش به ی اگر والیت دارند، حتپدر و پدر بزرگ پدری بر دختر کوچک  

رسیدنش بلوغ به برطرف شده باشد، و دختر بعد از  ینزدیکی یا چیز دیگردلیل 

اگر پدر یا پدربزرگ، پسر به همین ترتیب عقد را ندارد. باطل کردن حق 

و بالغ شدن بعد از  او عقد صحیح است و ، آندربیاورندکسی کوچک را به عقد 

 ارد.ند آن عقد را باطل کردنحق  رسیدن، رشدبه 

ایمان و عدالت( بر دختر بالغی که کمتر از داشتن شرط ه بزرگ )ب پدر و پدر

بر دختر لی و ؛، چه دختر باکره باشد یا نباشدد والیت دارندهجده سال داشته باش

ت بر خودش م یا موقّیدر عقد دادختر رشیده و  والیت ندارند (9)رشیده ۀباکر

 .والیت دارد

تنها با  عقد ،تر رشیده را به عقد کسی دربیاورددخ ،بزرگ اگر پدر یا پدر

ازدواج کند  ولیّ ۀخودش بدون اجازاو اینکه  البته است؛صحیح رضایت دختر 

 .باشدمیمکروه 

                                                                                                      
 جم(هایش مشخص نموده است. )مترکسی که میّت او را برای عمل کردن به وصیت -6

 امام معصوم یا کسی که امام او را منصوب نموده است. )همین مبحث(  -2

 دختر عاقلی که هجده سالش تمام شده باشد. )همین مبحث(  -9
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و  سنگمانع ازدواج دختر بالغ شود، در صورتی که کسی باشد که هم ولیّ، اگر

باشد، جایز است که مناسب برای ازدواج با او باشد و دختر نیز به او تمایل داشته 

 راضی نباشد. ولیّحتی اگر  ،با او ازدواج کند اشولیّ  اجازۀدختر بدون 

پسری بر و همچنین  ای که بالغ و رشیده باشدغیرباکره بیوۀپدر و پدر بزرگ بر 

بالغ یا  ،)دختر یا پسر این موارد و در تمام؛ والیت ندارند استکه عاقل و بالغ 

پدر و پدر بزرگ بر او  ،مجنون باشدشخص  ( اگر... کرهباکره یا غیربا ،غیربالغ

 .اگر عاقل بشود حق باطل کردن آن عقد را نداردوالیت دارند، و 

کوچک باشد یا ـ دربیاورددیگری تواند کنیز یا غالمش را به ازدواج مولی می

 و آنها حق انتخاب ندارند. ـبزرگ، عاقل باشد یا مجنون

بلوغ رسیده یا کسی که  ناقص العقلی که بهشده بر ن معیّامام سوی حاکمی که از 

 .والیت داردـ اگر ازدواج به صالحش باشدـ است شدهبلوغ عقلش تباه بعد از 

هایش قرار داده است، والیتی ندارد، رای اجرای وصیتبمیّت او را کسی که 

با وجود وصی  مور کرده باشد.أمازدواج وصیت کننده او را برای حتی اگر 

 به ازدواج دربیاورد.مجنونی که بالغ شده است را تواند میبرای ازدواج ورت ضر

روی در خرج کردن( از سوی حاکم از سبب تبذیر )اسراف و زیادهکسی که به 

حالت اضطرار ازدواج کند، و اگر از تواند در غیر نمی انجام معامله منع شده است

 اتواند بحاکم می ،ازدواج شود و اگر مجبور به؛ عقد باطل استآن  ،ازدواج کند

)در حال  شخص و اگر ؛ازدواج بدهد اجازۀاو انتخاب همسر یا بدون آن به 

عقد صحیح است، ولی اگر بیشتر از  ،قبل از اجازه گرفتن ازدواج کند اضطرار(
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 اعتباری ندارد. مقدار اضافهآن  ،قرار داده باشدهمسرش  مهریةرا  (6)المثل مهر

 امام بر دختر و پسر. بر پدر و پدربزرگ اولویت داردشتن داامام در والیت 

باکره یا غیرباکره  سال(، 68دختر و پسر رشید )بیش از  یا نابالغ، بالغ کوچک،

 والیت دارد.

 های والیت در ازدواجپیوستمبحث دوم: 

 :مسئلهچند 

را وکیل کند که  سال( شخصی 68)بیش از  : هنگامی که دختر بالغ و رشیدهاول

تواند دختر را به او نمی و کسی را مشخص نکند، را به عقد کسی دربیاورد او

 نوۀرا به عقد  دختر ،و اگر پدربزرگدختر؛  اجازۀعقد خودش دربیاورد مگر با 

 دیگرش دربیاورد، یا پدر او را به عقد موکّلش دربیاورد جایز است.پسریِ 

دختر  ،در بیاورد شخصی دکمتر از مهر المثل به عق ارا ب ، دخترولیّاگر : دوم

 تواند اعتراض کند.می

خودش را به تواند میاو پس  ؛عقد را بخواند صیغةتواند بالغ و عاقل میزن : سوم

وکیل عقد دیگری دربیاورد و یا از طرف شخص دیگری برای خواندن صیغه، 

 )مرد(. باشد، چه در جهت ایجاب )زن( و چه قبول

از بستگان پس اگر کسی  صحیح نیست؛ )ولیّ( اجازۀبدون  ازدواج: عقد چهارم

به عقد دیگری ش بزرگ پدر یا پدر اجازۀبدون دختر کوچکی را  ،نزدیک یا دور

آن دختر بعد از عقد؛ حتی  اجازۀشود مگر با اذن یا آن عقد جاری نمی ،دربیاورد

                                                                                                      
 شود. )همین کتاب(متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می مهریةمهر المثل: آن مقدار   -6
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رضایت یا برادرش باشد.  که او را به عقد درآورده است عمواگر آن شخصی 

مشخص کنند هنگامی که شوهر را به او عرضه میره با سکوت او دختر باک

غیرباکره باید با سخن گفتن اعالم رضایت کند. اگر کنیز باشد نیاز زن شود، و می

باشد و پدر یا جد اجازه بدهند )صغیر( و اگر کوچک  ،مالک دارد اجازۀبه 

 صحیح است.

باشد و نمن ؤاگر پدر م پس ؛باشد والیتی نخواهد داشتن (6)منؤم، ولیّ اگر: پنجم

و همچنین اگر پدر مجنون یا  ،تنها او والیت دارد ،من باشدؤپدر بزرگ م

اگر مانع والیت داشتن برطرف شود )عاقل یا ، و والیت ندارد هوش باشدبی

و پدر  اگر پدر برای دخترش مردی را برگزیند .کندپیدا میوالیت  مؤمن شود(

هر کدام عقد را زودتر جاری کرده باشد  ،ددیگری را انتخاب کن شخص بزرگ

 پدر نظرشدند اختالف دچار و اگر با هم  ،همان صحیح و دیگری باطل است

بزرگ صحیح  عقد پدر ،زمان واقع شده باشدشود، و اگر همم میبزرگ مقدّ 

 است نه پدر.

دختر کوچک را به عقد مجنون یا مردی که اخته شده است  اگر ولیّ، :مشش

صحیح است و هنگامی که دختر به بلوغ رسید حق باطل کردن عقد را  دربیاورد،

شود هایی که باعث باطل شدن عقد میکه یکی از عیبدارد. همچنین اگر زنی ـ

ـ را به عقد پسر کوچکی دربیاورد )آن پسر بعد از بلوغ حق باطل را داشته باشد

قد کنیز یا غالمی کردن عقد را دارد(. اگر ولیّ، دختر یا پسر کوچک را به ع

 دربیاورد بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را ندارند.

                                                                                                      
 شد. )مترجم(یعنی به امامان و مهدیین ایمان نداشته با -6
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هرچند است،  جایزمالک او  اجازۀتنها با  ،با کنیز)دایم یا موقّت( ازدواج : هفتم

 زن باشد. او یکمالک 

فرزندان خود را به عقد همدیگر کوچکی دختر و پسر  انِ: اگر پدرهشتم

و اگر یکی از آن آور است مالزدو کودك ا نآ ای هردویاین عقد بر ،دربیاورند

برد. اگر غیر از پدر، شخص دیگری آن دو را به ارث میاز او دو بمیرد دیگری 

و مهریه و  ،عقد باطلآن عقد هم دربیاورد و یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد 

عقد از  ،و اگر یکی از آن دو به بلوغ برسد و رضایت بدهدرود، از بین میارث 

 آن کسی که به بلوغ رسیده و عقد را اجازه دادهپس اگر  ؛انب او صحیح استج

و اگر  )تا به طرف مقابل ارث داده شود( شودبرداشته میاموالش بمیرد از است 

)و اگر  شودداده میبه او ارث  اجازه دادعقد را دیگری به بلوغ رسید و او نیز 

عقد را نپذیرفته گر آن کسی که و ا شود(د را نپذیرفت به او ارث داده نمیعق

 برد.ارث نمیکسی عقد باطل است و  ،بمیرد است

ذکر  صحیح است، و معنای اجازه دهد که ازدواج کند،: اگر مولی به غالمش نهم

. پس اگر غالم نباشد (6)مهرالمثلمهریه بیش از نکردن مقدار مهریه این است که 

خودش  عهدۀآن مقدار بیشتر بر  ،قرار دهد همسرش مهریةمقدار را  بیش از آن

 صاحبش عهدۀ رکه باید بعد از آزاد شدن بپردازد، و مقدار مهر المثل ب ،است

 .نیز به همین صورت است (2)او نفقةحکم در مورد باشد، و می

                                                                                                      
همـین  ادامـةشـود )متعارفی که برای ماننـد آن دختـر قـرار داده می مهریةمهر المثل یعنی آن مقدار  -6

 کتاب خواهد آمد(.

صـاحب غـالم اسـت و بـیش از آن را بایـد خـود او  عهـدۀزن بـه  نفقـةیعنی پرداخت مقدار واجب  -2

 بپردازد. )مترجم(
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)کامال آزاد نشده  از آن آزاد شده استخشی غالم یا کنیزی که بصاحبِ : دهم

 دواج کند.از مجبور بهتواند او را نمی است(،

)مانند پسر  داشته باشدخود ولیّ : اگر صاحب کنیز کسی باشد که یازدهم

ازدواج را به  ولیّ، کنیزپس اگر  (6)،استولیّ او به دست  کنیزغیربالغ( ازدواج 

صاحب کنیز بعد از بر طرف شدن والیت  دربیاورد صحیح  است، وکسی 

 .حق ندارد عقد کنیز را باطل کند (2)ولیّش

حتی اگر  از پدرش اجازه بگیرد ازدواج : برای عقدمستحب است کهبر زن 

 و اگر پدر و پدر ـغیر باکرهباکره باشد یا چه ـ رشیده )بیش از هجده سال( باشد

 شته باشد،بزرگ ندارد برادرش را وکیل قرار دهد، و اگر بیش از یک برادر دا

را ها همسری ز برادرکدام ا و اگر هر ،برادر بزرگتر قرار دهد عهدۀ ررا بآن 

 انتخاب کنند او انتخاب برادر بزرگتر را برگزیند. 

اش را بدون رضایت او به عقد کسی که پدر، دختر غیر رشیده مکروه است

 دربیاورد.

 گانه:ل سهیمسا

دختر  ،دربیاورندشخصی به عقد هر کدام خواهر خود را برادر دو : اگر اول

و بهتر است که عقد برادر دهد اجازه میبخواهد که عقد هر کدام را 

همان  ،و با هر کدام از آنها قبل از اجازه نزدیکی کند ،بزرگتر را اجازه دهد

                                                                                                      
 )مترجم( مثال پدرِ پسری که صاحب کنیز است. -6

 هنگامی که به بلوغ برسد و دیگر پدرش بر او والیت نداشته باشد. )مترجم( -2
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 صحیح است. 

را به عقد کسی  )مادر( فرزندپس اگر  ؛والیت نداردبر فرزندش : مادر دوم

 باطل است. گرنهو ،صحیح است ،دربیاورد و او رضایت دهد

دربیاورد و  )شخص دیگری( را به عقد زنی)بیگانه(  شخصی: اگر سوم

درآورده است، و زن من ات به عقد شوهر بگوید عاقد تو را بدون اجازه

؛ شودپذیرفته می او زن همراه با قسم گفتة ،امبگوید بلکه به او اجازه داده

 عقد را کرده است.صحیح بودن او ادعای چرا که 

 های ایجاد حمرمیتفصل چهارم: سبب

 است:مورد شش که 

 ب سَسبب اول: نَ

شود: مادر و مادر بزرگ هفت گروه از زنان حرام میازدواج با  ،بسَنَ ةبه واسط

و نوه و نوادگان  و دختر ـ،از طرف پدر باشد یا مادرـ هر چقدر که باال رود

و پدری یا مادری یا هر دو، ، و خواهران هستنداز پشت او  دختری و پسری که

طرف  پدرش از و فرقی ندارد که باها، هفرزندانشان، و عمّ دختران آنها و دخترانِ 

باال  که اجدادش هر چقدر ، و همچنین خواهرانِ خواهر باشد دو مادر یا پدر یا هر

و همچنین  ،یا مادر یا هر دو پدرچه خواهر مادرش باشند از طرف ها و خاله ،رود

رش چه از طرف پدر براد چقدر باال رود. و دخترانِ های پدر و مادرش هرخاله

برادرش  پسری نوۀ، کند دختراندو، و فرقی نمی د یا مادر و یا هرنبرادرش باش

 دختری و هر چقدر پایین برود.یا  باشند
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 پس پدر و ؛شودحرام مینیز ها مردها ذکر شد بر زناین مواردی که برای مانند 

چه پایین رود،  رهو نوه و نوادگان و هرچه باال رود، فرزند  پدر بزرگ و جدّ و

 بر زن محرم هستند. چه باال رود برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو و دایی هر

 :نکتهسه 

با زنا  لیو ؛شودثابت می (6): نسب با ازدواج صحیح و نزدیکی اشتباهیاول

آن فرزند  ،د شودپس اگر زنا کند و بر اثر آن فرزندی متولّ ؛شودایجاد نمی

اند شود، ولی بر مرد و زنی که مرتکب زنا شدهداده نمیبه او نسبت  شرعاً

( )نه شرعاًدر لغت او خلق شده است و  پشتاز  آن بچه م است؛ چونمحرَ

 شود.فرزند او نامیده می

شخص دیگری با آن زن اشتباهاً سپس  ،: اگر زنش را طالق بدهددوم

دوم شخص با اگر در زمانی کمتر از شش ماه از نزدیکی  نزدیکی کند،

بیش از از آخرین نزدیکی با شوهر اول در حالی که  ،فرزندی به دنیا بیاورد

از در این حال و اگر  ،شودفرزند به او نسبت داده می گذشته باشد،شش ماه 

ه ماه( گذشته نُبیش از بیشترین مدت حمل ) با شوهرشآخرین نزدیکی 

ممکن است از هر چند که  شود،نسبت داده نمیکدام  فرزند به هیچ ،باشد

با آزمایشات پزشکی دقیق قابل فهم موضوع باشد و این دو یکی از آن 

 تابع نسب است.نیز و حکم شیر  ،است

                                                                                                      
شود که کند و بعد آشکار میمانند اینکه شخص با زنی با این گمان که همسرش است نزدیکی می -6

 همسرش نبوده است. )مترجم(
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و  شودمی فرزند از او نفی ،کند (6)فرزند را انکار و با زن لعانمرد : اگر سوم

مرد )از  ،و اگر بعد از لعان ،، و شیر نیز تابع آن استحکم فرزند او را ندارد

، دوباره بچه به او ستا فرزند او آن بچهاقرار کند که ته خود بازگردد( و گف

طی است که یاین در شرابرد. فرزندش ارث نمیاز شود ولی نسبت داده می

وجود نداشته  بچه آزمایشات پزشکی دقیق امکان تشخیص نسب وسیلةبه 

پذیر مکانا ،آن نتیجةبراساس  فرزند انکاراثبات یا  ،باشد، اما با وجود آن

 است.

 سبب دوم: شیردادن

 شروط و احکام آن.این بخش شامل دو بحث می باشد: 

 ت با شیر دادن چند شرط دارد:محرمیّآمدن  به وجود

 شروط شیر دادن:

پس اگر  متولّد شده است؛ازدواج فرزندی باشد که با از حاصل  ،: شیراولشرط 

و همچنین اگر بر اثر زنا  ،شودیت نمیبیاید موجب محرمّبدون آن از او شیر 

 باشد.

                                                                                                      
و این در مواردی است که شود بین زن و شوهر گفته می ةدر اصطالح شرعی به نوعی مباهل لعان -6

مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدی نداشته باشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن 

شوند و بر هم که در این حالت با اجرای لعان، زن و مرد از هم جدا می .دهد، از او نیستبه او نسبت می

برند.  کیفیت لعان  رث نمیشود و از یکدیگر اده نمیگردند و فرزند نیز به مرد نسبت داحرام ابدی می

 )مترجم(نور بیان شده است.   ۀسور 1 ةدر آی
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به دلیل وجود اشکالی در آن صحیح نبوده است( مانند که ) دارازدواج شبهه 

 صحیح است. ازدواج 

یا بچه شیر  از او باردار بوده ودر حالی که زن  ،طالق بدهدزنش را اگر مرد 

ت موجب محرمیّ دیگری را شیر دهد )با وجود سایر شرایط( بچةو او  دهد،می

اگر زن است همچنین  .اینچنین بود ندهمانطور که اگر جدا نشده بود ؛شودمی

قطع شیر اما اگر  باردار شود )و شیرش خشک نشود(؛شوهر دوم از ازدواج کند و 

 ،سپس در زمانی که ممکن است از شوهر دوم بوده باشد دوباره شیر بیاید ،شود

شوهر  بچةبه دنیا آمدن ن تا زماشیر و اگر  ،شود نه اولیحسوب میماز دومی 

و بعد از اول وضع حمل، آن شیر متعلق به شوهر از ، پیش ادامه داشته باشددوم 

 .باشدوضع حمل، شیر از شوهر دوم می

ای باشد که گوشت بروید و استخوان به اندازهباید آن  مقدار مقدار.شرط دوم: 

موجب  ا شیر دهدروز کامل بچه رمرتبه و یا یک شبانهسفت شود. اگر پانزده 

اینکه شیر دادن  -6 ها سه شرط الزم است:و در این شیر دادن ،شودت میمحرمیّ

اینکه شیر دادن از پستان  -9ها پشت سر هم باشد شیر دادن -2 کامل باشد

 (6).باشد

را به دهان بگیرد و اگر پستان . شوددر مقدار شیر دادن کامل به عرف مراجعه می

، اگر از شیر خوردن اول به دلیل گیردب دوبارهرها کند و  شیر بخورد سپس آن را

اگر به دلیل  لیشود واین یک شیر دادن محسوب می ،سیر شدن دست بردارد

                                                                                                      
شود، حتی اگر سایر شروط را اگر شیر را بدوشد سپس به بچه بدهد موجب محرمیت نمیپس  -6

 وان سفت شود. )مترجم(تخبه قدری باشد که گوشت بروید و اسداشته باشد و 
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یا انتقال از ها بازیپرت شدن حواس بچه به اسبابدیگری مانند نفس کشیدن یا 

ها یک پستان به پستان دیگر از شیر خوردن دست بکشد مجموع این شیر خوردن

در تعداد  ،شودمنع شیر خوردن  ازشود، و اگر یک بار شیر خوردن محسوب می

 .آیدبه حساب نمیدفعات شیر خوردنش 

که به او شیر زنی به این معنا که آن  ،پشت سر هم باشدباید دفعات شیر دادن 

چند تعداد دفعات الزم کامل شود( یک نفر باشد، پس اگر که دهد )تا زمانی می

دیگری شیر شخص از یک نفر شیر بخورد سپس از ر از پانزده وعده( وعده )کمت

 (6).شوداول باطل مینفر حکم شیر دادن  ،بخورد

ها یکی از این زنتا زمانی که از  ،دهندبه او شیر می به طور متناوب اگر چند زن

در صورت و ، شودموجب محرمیت نمینخورد پانزده بار پشت سر هم شیر 

نیز ش باشد و پدردر حکم پدر او نمی (2)صاحب شیرده، شیر مختلف بودن زنان

 باشد. شود و زن شیرده هم مادر او نمیپدربزرگ او محسوب نمی

ه پس اگر شیر را در حلق او بچکاند یا ب ؛باید شیر دادن به بچه از پستان باشد

 ر کنند،او بدهند و او را سیشیر را به )مانند شیشه یا سُرنگ( و امثال آن ای وسیله

نیز به  و همچنین اگر شیر را پنیر کنند و به او بخورانند ،شودموجب محرمیت نمی

 .همین صورت خواهد بود

پس اگر همراه شیر مایع  ؛باشد باقی خود تاست شیر به حالالزم همچنین 

حالت شیر بودن  ازدیگری در دهان او بریزند به طوری که با هم مخلوط شود و 

                                                                                                      
 د به نفر اول محرم شود باید از ابتدا پانزده وعده از او شیر بخورد. )مترجم(یعنی اگر بخواه -6

 باشد. )مترجم(مردی که شیر حاصل ازدواج با او و تولد فرزند او می  -2
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 شود.رمیت نمیخارج شود، موجب مح

هایش زمان از شیر خوردن مقداریای شیر بخورد یا اینکه اگر از پستان زن مرده

 شود.موجب محرمیت نمیباشد، مرگش  بعد ازمقداری زنده بودن و 

همانطور که ، بچه باشددو سالگی ها تا قبل از اتمام شیر دادن : اینکهشرط سوم

شیر بعد از دو سالگیِ بچه دیگر ) (ال رضاع بعد فطام) :ه استفرمود معصوم

بلکه اگر  کمتر از دو سال باشد؛دهنده  زن شیرالزم نیست فرزند ، و (دادنی نیست

ای که کمتر از دو از تولد فرزند خودش بیش از دو سال گذشته باشد و به بچه

 شود.ت میط( موجب محرمیّیشرا سایر )با وجود سال است شیر بدهد

بعد از دو  دهدبشیر الزم است به بچه داد دفعاتی که از تع وعدهاگر تنها یک 

موجب آخر را به او شیر بدهد و چه ندهد،  عدۀ، چه ورار گیردقسالگی بچه 

با پایان دوسالگی کامل  (6)تعداد دفعات شیر دادنلی اگر و ،شودمحرمیت نمی

 .شودموجب محرمیت می شود

 بچهصد  ،ر با شیر یک مردپس اگ (2)؛: اینکه شیر از یک شوهر باشدشرط چهارم

ده زن  ،و همچنین اگر مرد ،شوندحرم میمدیگر تمامی آنها با یک ،را شیر دهد

تمام آنها به هم دهند بشیر چند بچه را ها یک یا داشته باشد و هر کدام از این زن

 .شوندمحرم می

 شیر بدهد به این صورت که شیری که به هر کدام از آنهادو بچه به  زنیک اگر 

داده است حاصل از ازدواج با مردی دیگر بوده باشد، آن دو بچه به هم محرم 

                                                                                                      
 پانزده وعده یا یک شبانه روز. )مترجم( -6

 )مترجم( فرزندی باشد که از آن مرد است. ةدر پستان زن وجود دارد به واسطیعنی شیری که  -2
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 شوند.می شوند، ولی بر فرزندان خود آن زن محرمنمی

مستحب است زنی را برای شیر دادن به فرزندش انتخاب کند که: عاقل، مسلمان، 

 انتخاببه فرزندش و زن کافر را برای شیر دادن  ؛باشد و نیکو و پاك عفیف

)در ایام شیر را  آن زنو  ،زن اهل کتاب را انتخاب کنداگر مجبور شد نکند و 

 بهو مکروه است که فرزند را  ،از خوردن شراب و گوشت خوك منع کنددادن( 

کراهت پرست( باشد اگر زن، مجوس )آتشش ببرد، و خود تا به منزل بدهداو 

ار شده است به دزنی که با زنا بچه مکروه استهمچنین شود. میشدیدتر

 فرزندش شیر بدهد.

 :شیر دادناحکام 

این محرمیت بین زنی که شیر  ،: هنگامی که شیر دادن موجب محرمیت شوداول

، در نتیجه آیدبه وجود میای که شیر خورده است داده و مرد صاحب شیر و بچه

و پدر بزرگ دو آن و مادر شود، و پدر پدر او میشوهرش زن شیر دهنده مادر و 

و فرزندانشان خواهر و برادر او و برادر و خواهرهای آنها شوند او میبزرگ  مادر

 شوند.خاله، دایی، عمه و عموی او می

ان نَسَبی )اصلی( و فرزندان رضاعی )از طریق شیر خوردن( مرد : فرزنددوم

و  و همچنین فرزند ،دنشوای که شیر خورده محرم میبه بچهصاحب شیر 

فرزندی که شیر  هبهستند منتسب او به سبب والدت به هنده که نوادگان زن شیر د

در حکم زن  آن ،و فرزندانی که به سبب شیر خوردن ،دنشوخورده محرم می

 د.نشوبر فرزندی که شیر خورده است محرم نمی مادر آنان است،
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اصلی یا رضاعی  تواند با فرزندانای که شیر خورده است نمی: پدر بچهسوم

 ،زن شیر دهندهاصلی  و همچنین فرزندانشوهر زن شیر دهنده( )صاحب شیر 

و جایز است که دیگر  ،هستند شچون آنها در حکم فرزندان (6)؛ازدواج کند

ای که شیر خورده( اند )یعنی برادر و خواهر بچهفرزندان او که از او شیر نخورده

 با فرزندان صاحب شیر و زن شیر دهنده ازدواج کنند.

جایز است  ،پسری را از یک قوم و دختری را از قومی دیگر شیر دهد اما اگر زنی

چون  ؛برادر دیگری ازدواج کندیا با خواهر از آن دو کدام  و برادر هر که خواهر

 بین آنها نه از جهت نسب و نه از جهت شیر دادن محرمیت وجود ندارد.

شخص د: این بگوی)به کسی که قصد ازدواج با او را دارد( : هنگامی که چهارم

قبل ، اگر این گفته خواهر یا دختر من استبه طور صحیح  به سبب شیر خوردن

اگر بعد از عقد باشد و دو شاهد  شوند، واز عقد باشد بنابر ظاهر بر هم حرام می

 نزدیکیاز این گفته پیش شود. اگر میآن ازدواج ه دهد حکم به حرمت ینیز ارا

را ذکر شده  مهریةباید ر بعد از آن باشد و اگ بدهدمهریه الزم نیست  ،باشد

 ،نداشته باشد و زن نیز انکار کند اش بینه و شاهدگفتهاثبات  برایاگر  اما. بپردازد

بپردازد. اگر زن باید را  یهنصف مهرگرنه و یهتمام مهراگر نزدیکی کرده باشد 

عا ( را ادکه به سبب شیر خوردن بر شوهرش حرام است)مطلب بعد از عقد این 

خود بینه و شاهد داشته  گفتةاینکه برای اثبات شود مگر از او پذیرفته نمی ،کند

توانند شود )و نمیاو حکم می گفتةولی اگر قبل از عقد باشد بنابر ظاهر به باشد، 

                                                                                                      
دختری خود شیر بدهد، پـدر و مـادر  نوۀبه همین دلیل اگر با وجود شرایط ذکر شده مادر بزرگ به  -6

شـود، زیـرا در ایـن صـورت مـادر بچـه در شوند و عقد ازدواج آنها باطـل میبچه بر هم حرام ابدی می

 باشد. )مترجم(حکم فرزند پدر بچه )شوهرش( می
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 با هم ازدواج کنند(.

شاهد )بر اینکه بچه شیر خورده است( تنها در شرایطی  دادن : شهادتپنجم

مطلع شدن شاهد از شیر دادن، و برای ، که با جزئیات باشدشود پذیرفته می

مکد تا شیر قدر که ببیند بچه پستان را در دهان گرفته و به طور معمول میهمین

 بیاید کافی است.

 (6)سبب سوم: ازدواج

رخی از بشود، و ازدواج اگر همراه با نزدیکی باشد باعث ایجاد محرمیت می

دار نزدیکی شبههدر زنا و شود، حیح ایجاد میهایی که در ازدواج صمحرمیت

 شود.نیز محقق می )اشتباهی(

 :باشدمی حالتبحث در سه 

با وجود عقد صحیح یا ملکیّت، با زنی نزدیکی کسی که اگر : ازدواج صحیح

های مادری و پدری در و مادر بزرگ همسرش )و تمام مادر بزرگ مادرکند، 

قبل از ازدواج با او به دنیا آمده ، وادگان همسرشو نوه و نو دختر های قبلی( نسل

 او زندگی نکنند. خانةدر هرچند که  باشند یا بعد از آن، بر او حرام ابدی هستند،

بر زن حرام ابدی همچنین پدر و پدر بزرگ و جد و پسر و نوه و نوادگان مرد، و 

 د.نشومی

 پدر و پسرِ کند(زدیکی ناینکه با او بدون فقط با زن ازدواج کرده باشد )اگر و 

شود، بلکه تنها در نمیبر مرد حرام زن  د، ولی دخترِنحرام می شوبر زن  ،مرد

                                                                                                      
 آید. )مترجم(ن به وجود میهایی که به سبب آمحرمیت -6
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در یک زمان مادر و شود که مرد بین آن دو جمع کند )یعنی صورتی حرام می

تواند دخترش می ،از او جدا شود پس زمانی که(. دختر، هر دو همسران او باشند

بر او نزدیکی(  حتی بدونبا وجود عقد ) زنش مادراما  دربیاورد،خود را به عقد 

زن بر پسر نزدیکی کند، پسرش  زنِبا  شخصی اشتباهااگر  .شودمی )ابدی( حرام

 اینکه پیش از آن بر شوهرش حالل بوده است.به دلیل  ،شودحرام نمی

 :مسئلهچند 

  او باشند همسراگر هر دو همزمان  ،ازدواج با خواهر زن حرام است، 

در آورد( خود )اگر زنش را طالق دهد سپس خواهرش را به عقد  گرنهو

 صحیح است. 

  با رضایت زن صحیح است. اما  زن تنها خواهرزاده و برادرزادۀازدواج با

 و اگر ،هرچند که او راضی نباشد ،زنش ازدواج کند خالةتواند با عمه یا می

عقد باطل  و ازدواج کند،ا اجازۀ همسرش با خواهرزاده یا برادرزادۀبدون 

 است.

، مانند کسی که با شودباعث حرام شدن نمیباشد ازدواج بوده : اگر بعد از زنا

 زن کند سپس با مادر یا دخترش زنا کند، یا با برادر یا پسر یا پدرِزنی ازدواج می

که ، خود )که با آن نزدیکی کرده است( زنا کندپدر یا پسر  کنیزِبا لواط کند، یا 

زنا باعث حرام یا باطل شدن عقدی که قبل از آن بوده است تمام این موارد  در

ازدواج و نزدیکی صحیح باعث مانند بوده باشد، عقد  قبل ازاما اگر زنا  شود؛نمی



 احکام نورانی اسالم ـ جلد سوم 22 

 (6).شوندهای ازدواج میایجاد حرمت

باشد و موجب صحیح میعقد  انجام شود، مانند: اگر قبل از عقد نزدیکی اشتباهی

 ایجاداما نگاه و لمس حرام موجب  ،شودسب میو ملحق شدن نَحرمت ایجاد 

 شود، اما کراهت را به همراه دارد.حرمت نمی

 است:زیر این دو مطلب  حرمت ازدواجل یجمله مسا از

 :مسئله مطلب اول: دو

دوم عقد اول صحیح و عقد  ،دربیاوردخود : اگر دو خواهر را به عقد اول

دو  هرعقد را در یک عقد به نکاح خود درآورد دو  ، و اگر هراست باطل

 باطل است.

کند و این  نزدیکیه سالش نشده است ای که هنوز نُ دختر بچه ا: اگر بدوم

نزدیکی کردن با آن دختر تا ابد بر او حرام  ،او بشود (2)ا شدنافضکار باعث 

 بر اونشود  اءشود، و اگر افضاز عهده و تکفل او خارج نمی لیو شود،می

 گردد.حرام نمی

 :در حرام شدن شخص مسئلهشش مطلب دوم: 

آن زن  ،ه است ازدواج کند: کسی که از روی آگاهی با زنی که در عدّ اول

را زن  ه بودندر عدّیا  مسئله، و اگر حکم گرددحرام ابدی میبر او 

و عالوه بر عقد، نزدیکی نیز کرده باشد باز هم حرام ابدی  ،دانسته استنمی

                                                                                                      
شـدند بـر زناکـار نیـز حـرام تمام آن افرادی که در صورت صحیح بودن عقد بـر شـخص حـرام می -6

 باشد. )مترجم(شوند مثال ازدواج با مادر یا دختر زنی که با او زنا شده است حرام میمی

 یعنی مخرج بول و غائطش به هم متصل شود. )مترجم( -2



 
  انتشارات انصار امام مهدی   21

تواند بعد از و می استعقد باطل نزدیکی نکرده باشد، فقط و اگر  د،شونمی

 .با او ازدواج کند ،هعدّ تمام شدن 

او  ه باشد و نزدیکی نماید ودره است ازدواج ک: اگر با زنی که در عدّ دوم

اگر دلیلی باشد )البته  شوددانسته، فرزند به او ملحق میاگر نمی ،حامله شود

و مرد باید  ،شوندآن دو از هم جدا می و( ستا اوآنِ ز که ثابت کند فرزند ا

شوهر اولش  عدۀ ،بعد از وضع حملزن باید بپردازد، و تعیین شده را  مهریة

گیرد، در صورت میشوهر اول که از ای مهریهعالوه بر را کامل کند، و زن 

این  دانسته کهو اگر می نیز باید به او مهریه بدهد، شوهر دوم مسئلهندانستن 

 گیرد.به او تعلق نمیای کار حرام است، مهریه

 اما ،شود: کسی که با زنی زنا کند ازدواج کردن با او بر وی حرام نمیسوم

بر او آن زن  ،است زنا کند (6)رجعی عدۀاگر با زن شوهردار یا زنی که در 

 ،است ازدواج کندشهره زنی که به زنا  و جایز نیست با شودحرام ابدی می

 کند. اش را آشکارتوبهبعد از آنکه  مگر

 اوبر  آن پسر، مادر و خواهر و دختر کند (2)لواط یپسربا : کسی که چهارم

باطل شدن عقد بعد از عقد باشد موجب این عمل ولی اگر  ،شوندحرام می

 شود.نمیقبلی 

زنی را عقد و با علم به اینکه این کار حرام است  احرامحال  : اگر درپنجم

عقد باطل حکم را نداند، آن شود، و اگر بر او حرام ابدی می ن زن، آکند

                                                                                                      
زمانی است که در طالق رجعی مرد در آن حق رجوع دارد و بعـد از اتمـام آن از رجعی مدت  عدۀ -6

 (228شوند. )شرایع االسالم کتاب طالق صیکدیگر جدا می

 و دخول انجام شود. )مترجم( -2
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 شوند.نمیبر هم حرام ابدی است ولی 

: زن شوهردار بر دیگری حالل نیست مگر بعد از جدا شدن از ششم

ه که باید عدّ باشد هایی اگر از زن)البته ه شوهرش و سپری کردن مدت عدّ 

 (6).(نگه دارند

 :داعدتتکمیل شدن سبب چهارم: 

 دو قسم است:بر و آن 

آن )به بیش از  ،هنگامی که مرد آزاد چهار زن به عقد دائم داشته باشد قسم اول:

 و بر مرد آزاد حالل نیست که با بیش از دو کنیز، شودعقد دائم( بر او حرام می

محسوب  مجاز چهار زن در این صورت آن دو کنیز جزو همانکه  ازدواج کند،

چهار زن کنیز یا دو زن آزاد یا یک تواند غالم، تنها میچنین و هم (2)،شوندمی

توانند می( بندهآن دو )مرد آزاد یا البته هرکدام از . داشته باشدزن آزاد و دو کنیز 

نیز  (9)از طریق ملکیّتو  همزمان با هر تعداد که بخواهند ازدواج موقت کنند،

 .وضعیت به همین صورت است

 :مسئلهدو 

 عدۀتا پایان  ،بدهد (4)رجعیکه یکی از چهار زنش را طالق  : هنگامیاول

                                                                                                      
 هایی که الزم است عده نگه دارند و سایر موارد در بحث طالق خواهد آمد. )مترجم(زن -6

 یک زن آزاد باشد. )مترجم( ةزلنه اینکه دو کنیز به من -2

 )مترجم( بهره بردن از کنیز توسط مالک. -9

 طالقی که مرد در آن حق رجوع دارد. )مترجم( -4
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جایز است  باشد، (6)بائنطالق ا اگر امّ ،با دیگری ازدواج کندتواند نمیاو 

نیز  زنش و حکم ازدواج با خواهرِ ،با دیگری ازدواج کند زمانکه در همان 

واج البته با وجود جدا شدن از همسر، باز هم ازد (2)؛به همین صورت است

 .با خواهر زن کراهت دارد

سپس با دو نفر  ،: هنگامی که یکی از چهار زنش را طالق بائن بدهددوم

ن هماباشد  قرار داشتهاگر عقد یکی قبل از دیگری  ،دیگر ازدواج کند

 دو باطل است. صحیح است، و اگر همزمان باشد هر

بر  ،شود سه بار طالق دادهآزادی )کنیز نباشد(  هنگامی که زن قسم دوم:

شود، تا زمانی که با شخص دیگری ازدواج کند )و طالق شوهرش حرام می

بار و هنگامی که کنیز دو  ـکند که شوهر آزاد باشد یا بندهو فرقی نمیبگیرد( ـ

باشد، کند بر شوهرش حرام مینتا زمانی که با دیگری ازدواج  ،طالق داده شود

اش و عده ه بار طالق داده شودزن نُو هنگامی که ، شوهرش آزاد باشدحتی اگر 

بر طالق دهنده ـ ه باشددربا دو مرد ازدواج ک بین و در اینرا کامل کرده باشد ـ

 شود.حرام ابدی می

  

                                                                                                      
 )مترجم( طالقی که مرد در آن حق رجوع ندارد. -6

تواند با خواهر زنش ازدواج کند ولـی اگـر طـالق یعنی اگر طالق رجعی بدهد بعد از اتمام عده می -2

 تواند. )مترجم(د بالفاصله میبائن باش
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 (6)سبب پنجم: لعان

 اگر مرد،حرام ابدی شود. هچنین کننده  نالعبر مرد شود که زن و آن سبب می

و او  ،زنا( متهم کندمانند شود )می خود را به آنچه موجب لعان کر و اللِ  زنِ

 شوند(.)حرام ابدی می اینچنین نباشد

 سبب ششم: کفر

 چند مطلب است: بیان بررسی آن نیازمند به که

تواند با هر زنی که از نظر ظاهر حکم به پاکی او داده می مؤمنمرد : مطلب اول

اما مرد  (2)،رآوردشود ازدواج دایم یا موقت نماید و یا او را به ملکیت خود دمی

شود مانند منکر مؤمن مجاز نیست با زنی که حکم به پاکی و طهارتش داده نمی

ی یکی از نتفاوتی ندارد( و زن ناصبی که کینه و دشموجود خدا )و موضع بی

 ـ در دل دارد، ازدواج کند.به دلیل شیعه بودن آنهاائمه یا مهدیین یا شیعیانشان را ـ

به وضعیتی که به آن شرایط  نزدیکیقبل از  (شوهر یازن یکی از زوجین )اگر 

اگر و شود، فسخ میازدواج  در همان زمان عقد عقد صحیح نیست مرتد شود،

                                                                                                      
شود و این در مواردی است که بین زن و شوهر گفته می ةح شرعی به نوعی مباهللعان در اصطال -6

مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدی نداشته باشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن 

اجرای لعان زن و مرد از هم جدا و بر هم حرام  دهد، از او نیست، که در این حالت بابه او نسبت می

برند.  کیفیت لعان  در نمی شود و از یکدیگر ارثگردند و فرزند نیز به مرد نسبت داده نمیابدی می

 )مترجم(نور بیان شده است.  ۀسور 1 ةآی

 کنیز را به همسری گرفتن. )مترجم( -2
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این ارتداد از سوی مرد و اگر  شود،به او داده نمی یامهریه کافر شده باشدزن 

نجام نزدیکی ابعد از واقعه اگر این  اما را باید بپردازد؛زن  مهریةنیمی از باشد 

فسخ ازدواج  ههرکدام که باشد( بعد از سپری شدن عدّاز سوی )واقع شود 

انجام عمل با پرداخت مهریه چون  مرد باید تمام مهریه را بپردازد،و  شودمی

 شده است. نزدیکی بر مرد واجب 

همسرِ زنِ اهل کتاب یا هر زن دیگری که ازدواج با آنها جایز است، مسلمان اگر 

ماند، چه مسلمان شدنش بعد از نزدیکی باشد ن همچنان همسر او باقی میز شود،

عقد باطل نزدیکی مسلمان شود )بالفاصله( و اگر زن قبل از و چه قبل از آن، 

پس از سپری  نزدیکی مسلمان شود،اگر بعد از  ، وای هم نداردشود و مهریهمی

 شود.شدن عدّه، عقد باطل می

مانند منکران شان صحیح نیست ـسانی باشند که ازدواجک زوجین از زمرۀاما اگر 

اگر  ،شودعقد میاطل شدن ب آن دو باعثیک از ـ مسلمان شدن هر وجود خدا

شود و اگر نزدیکی کرده نزدیکی نکرده باشند در همان لحظه عقد باطل می

 شود.باشند بعد از اتمام عدّه عقد فسخ می

عقد دائم  درالی که بیش از چهار زن در ح مسلمان شود، مرد اهل کتاباگر 

 غالمو اگر  ،داردیا دو زن آزاد و دو کنیز را نگه می ،چهار زن آزاد ،داشته باشد

و بقیه  ،داردیا دو کنیز و یک زن آزاد را نگه می ،یا چهار کنیز ،باشد دو زن آزاد

نها عقد آ ،هایش بیش از مقدار مجاز نباشدولی اگر تعداد زن ؛کندرا رها می

 ماند.میپابرجا 

چون  ،کتاب خود را مجبور به غسل کنداهل بر مرد مسلمان جایز نیست که زن 

ویژگی خاصی داشته باشد اگر زن  لیبهره بردن از او بدون آن نیز ممکن است؛ و
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به شکلی  هاو بلند بودن ناخن مانند بوی خیلی بدشود ـمی که مانع بهره بردن از او

نماید. مرد کند که آن را برطرف وادار تواند او را می ـآور باشدکه نفرت

 یا هکنیستواند اجازه ندهد که به تواند او را از بیرون رفتن از خانه منع کند، میمی

 ،واجب است که او را از خوردن شراب مردد. بر و یا برای خرید بیرون برو کلیسا

 گوشت خوك و استعمال نجاسات منع کند.

 برخی از همسران )و رها کردن بقیه(:نتخاب و نگه داشتن ی اچگونگ: مطلب دوم

: تو را که بگویدانند ایناین کار باشد، م دهندۀنشانکه  ایبا گفته: الف

همسرانی که برگزیده اگر  یا مانند اینها.و اختیار کردم یا تو را نگه داشتم 

قد سایر عشود و میاستوار عقد چهار نفر اول نام ببرد، به ترتیب است را 

بگوید: سایر زنانش )که بیش از چهار نفر هستند( و اگر به  ،باطل است هازن

عقد شود، و از آنها جدا می برگزیدم(جدایی از شما را ) (اخترتُ فراقکُنّ)

و اگر به یکی از آنها بگوید تو را طالق  ازدواج بقیه پابرجا خواهد بود،

چهار زن  ةجمل و از (6)شودطالق داده می عقد ازدواج او صحیح و دادم،

 باطل است هاعقد سایر زنو اگر چهار نفر را طالق دهد  شودمحسوب می

عقد زنانی که طالق داده است استوار )یعنی دیگر هیچ زنی ندارد( و 

طالق تنها برای ؛ چون شوندشود و سپس با طالق آنها از او جدا میمی

موضوعیت آن از بین بردن پذیرد، چرا که رویارو شدن با همسر صورت می

 باشد.قید ازدواج می

                                                                                                      
معنی است که ابتـدا عقـد ازدواج بـا او را پذیرفتـه و  گوید تو را طالق دادم به اینزیرا زمانی که می -6

 سپس می خواهد او را طالق دهد. )مترجم(
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دلیلی بر برگزیدن زن نیست؛ چون گاهی ممکن است  (2)و ایالء (6)ظهار

مانند طالق و )چنین اعمالی انجام دهد نیز ی غیر از همسرش زن شخص با

 (.برای از بین بردن زوجیت باشدنیست که 

 نزدیکیاو با اینکه مانند برگزیدن همسرش باشد؛  دهندۀ: عملی که نشانب

از آنها نفر چهار با کند که ظاهرش این است که او را برگزیده است. اگر 

و اگر ببوسد، یا با  ،شودبقیه باطل میعقد عقد آنها ثابت و  ،کند نزدیکی

در زنی این موارد همانطور که  نیز همین حکم را دارد؛شهوت لمس کند 

 شود.یکه طالق رجعی داده شده است رجوع محسوب م

 :ربوط می شوددین ماختالف  هلی که بی: مسامطلب سوم

کرده باشد و با هر دو و یا فقط با زنی و دخترش ازدواج اگر مردی با : اول

 ؛شونددو بر او حرام می هر ،مسلمان شودمادر، نزدیکی کرده باشد، سپس 

و عقد مادر باطل است نه دختر، ا هیچ کدام نزدیکی نکرده باشد، اما اگر ب

 ندارد.حق انتخاب 

که با کنیزی و دخترش ازدواج کرده باشد، مسلمان شود در حالی مرد اگر 

یکی  اگر با اما ،شوندحرام می بر او کرده باشد هر دو نزدیکیدو  هربا اگر 

هیچ کدام با و اگر  شودحرام میبر او دیگری  ،رده باشدها نزدیکی کاز آن

 کند.میانتخاب بخواهد که هر کدام را  ،نکرده باشد نزدیکی
                                                                                                      

یعنی اینکه مرد به زنش بگوید: پشت تو مانند مادر من است یا امثال اینها و نزدیکـی بـر او را  (ظهار) -6

 ن کتاب خواهد آمد(همی ادامة. )در رجوع شودظهار بر خود حرام کند ... برای توضیح بیشتر به کتاب 

به معنای این است که مرد قسم بخورد که نزدیکی با همسرش را ترك کند... بـرای توضـیح  (ایالء) -2

 کتاب خواهد آمد( همین ادامةیالء رجوع شود. )در بیشتر به  کتاب ا
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هر  ،مسلمان شود که با دو خواهر ازدواج کرده استمرد در حالی اگر 

 کرده باشد. نزدیکیدو  هرحتی اگر با  ،داردمیبخواهد نگه  که کدام را

باشند، عقد آن زن در همزمان همسران او اش یک زن و عمه یا خالهاگر 

باطل د، وگرنه عقد او او اجازه بده خالةصورتی صحیح است که عمه یا 

 ، اما اگر اجازه دهند، عقد صحیح است.شودمی

شته باشد نیز وضعیت به همین صورت است دا آزاد و کنیز زن اگر یک

  (6).زن آزاد برای ثابت ماندن عقد کنیز الزم است( اجازۀ)

که یک زن آزاد و سه مسلمان شود در حالی مرد غیر مسلمان  اگر: دوم

و آنها نیز همراه او مسلمان شوند، مرد با رضایت زنِ ، ندهمسرانش باشکنیز 

مسلمان شود در  ی. اگر مرد آزادتواند دو کنیز از آنها را برگزیندآزاد می

گزیند، و اگر عقد او هستند دو تا از آنها را برمی درحالی که چهار کنیز 

دلیل  زنانش )که به اگر همچنین .خواهد بودآنها ثابت  همةباشند عقد  آزاد

مسلمان شوند عقد  کافر بودن عقدشان باطل شده است( پیش از اتمام عدّه

مسلمان باشد و بعضی از آنها داشته . اگر بیش از چهار زن ماندآنها ثابت می

 بقیةپس اگر  (2)،تواند آنها را )به همسری( برگزیند یا صبر کندمی شوند،

ان بیش از چهار نفر نبود تعدادش زنان یا بعضی از آنها به او ملحق شدند و

را زن چهار  ،باشد، اما اگر بیش از چهار نفر بودندعقد آنها ثابت می

صبر  واما اگر چهار زنی که زودتر اسالم آوردند را برگزید ) ؛گزیندبرمی

                                                                                                      
زن، اجازه  ۀواج با خواهرزاده یا برادر زادزن آزاد و برای ازد اجازۀچون برای ازدواج کردن با کنیز  -6

 او الزم است. )مترجم(

 زنانش نیز ایمان بیاوند و بعد از آن چهار نفر را برگزیند. )مترجم( بقیةتا  -2
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از ها دیگر اختیاری ندارد حتی اگر آنها نیز پیش در مورد سایر زننکرد( 

 .ان شوند(به او بپیوندند )مسلمه پایان عدّ 

عقد  باعث باطل شدن )از اسالم خارج شدن( : عوض کردن دینسوم

دینش را عوض کند نزدیکی از پیش پس اگر زن  ؛نه طالقشود می

نصف مهریه ساقط دهد شود، و اگر مرد دینش را تغییر اش ساقط میمهریه

وجوب آن و  مهریه واجب شده استنزدیکی باشد و اگر بعد از گردد می

و مرد دینش را باشد  باطل )از نظر دین اسالم( . اگر مهریهرودنمیاز بین 

 (6)،مهر المثلپرداخت تمام بر مرد  انجام عمل نزدیکیبا وجود عوض کند، 

ای قرار و اگر مهریه ،شودنصف آن واجب مینزدیکی پرداخت و بدون 

ازد. بپرد (2)متعهو عقد فسخ شود، مانند طالق الزم است که مرد  نداده بودند

مسلمان شود نزدیکی و بعد از قرار دهد، شراب  رامهریه  زن اهل کتاباگر 

حالل  کسی که آن رارا از نظر باید قیمتش  ،آن را پرداخت نکرده باشدو 

 داند بپردازد.می

حرام است که با زن شود بر او  مرتدّنزدیکی مسلمان بعد از مرد  اگر: چهارم

 .تواند ازدواج کنددّه میگذراندن ع زن بعد از، و نزدیکی کندمسلمانش 

خداناباور )خدا را انکار مسلمان شود که چهار زن اگر مرد در حالی : پنجم

آنها  عدۀا آنها نزدیکی کرده است، بعد از اینکه داشته باشد که بکنند( می

دیگری یا خواهر زن تواند با میدر حالی تمام شود که هنوز کافر هستند، 

                                                                                                      
 گیرد. )مترجم(ای است که به طور معمول به مانند این زن تعلق میمهریه -6

یـز مشـخص مبلغی است که مرد باید در مواقعی که مهریه بر او واجب نیسـت بپـردازد و مقـدار آن ن -2

 آمد(  دهمین کتاب خواه ادامةنیست بلکه به وضعیت مالی مرد بستگی دارد. )
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اش را در کافر مسلمان شود و عدّه زدواج کند. اگر زنیکی از همسرانش ا

مسلمان مرد قبل از حالی که شوهر همچنان کافر است به پایان برساند و 

مرد اگر  و عقد دوم صحیح استکرده باشد،  ازدواجاو  با خواهرشدنش 

اولی و  عدۀ)درحالی که در  مسلمان شود (6)اولی عدۀقبل از به پایان رسیدن 

بین انتخاب یکی از  مرد، لمان شدن، خواهر او را عقد کرده بوده(قبل از مس

در  همان طور که اگر دو خواهر که همسرانش هستند حق انتخاب دارد،

کرد بعد از با خواهرش ازدواج می زمان کافر بودن زن اول )نه در عده(

 توانست یکی از آن ها را انتخاب کند.اسالم می

حالی تمام  زن در عدۀشود و  ود سپس مرتدّمسلمان شکافر : اگر مرد ششم

ه دّ عزن قبل از اتمام و اگر شود، میاو جدا زن از  کافر است، مرد شود که

اگر عدّه او به زن اولویت دارد، و  ،و مرد نیز به اسالم بازگردد مسلمان شود

 مرد هیچ حقی در او ندارد. در حالی که مرد کافر است به پایان رسد،

و قبل از اینکه آنها  دمسلمان شدن اینکه هایش بعد ازاز زن : اگر یکیهفتم

شود، پس اگر او مرد باطل نمیسوی حق برگزیدن او از  ،را برگزیند بمیرد

باز هم  بمیرندآنها  همةاگر به همین ترتیب و ، بردرا برگزیند از او ارث می

برد؛ رث میآنها را دارد. پس اگر چهار نفر را برگزیند از آنها اانتخاب حق 

همان عقد صحیح ایید نیست، بلکه ت یچون برگزیدن همسرانش عقد جدید

 ، زنانش )برایدنبمیرمرد و زنانش قبل از برگزیدن آنها است. اگر قبلی 

تمام بر  ،و اگر مرد قبل از آنها بمیرد، شوندمحسوب می( همسران او ارث

                                                                                                      
 که زن به دلیل مسلمان شدن از شوهرش جدا شد. )مترجم( -6
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عده نگه عده نگه دارند، چون  به دورترین مدت آنها واجب است که

یک از  واجب است و چون مشخص نیست که کدام اداشتن بر بعضی از آنه

 ها ممکن است که زن او باشد و یا نباشدآنآنها زن او است و هرکدام از 

وفات و وضع  عدۀحامله به زن ه نگه دارند، پس باید به دورترین زمان عدّ 

طالق و  دۀعدارد، و غیرحامله به دورترین زمان بین ه نگه میحمل عدّ

 دارد.نگه میعدّه وفات 

ر نفر از ا: هنگامی که مرد و زنانش همه مسلمان شوند تا زمانی که چههشتم

چون آنان در حکم زنان او آنان را بدهد  همة نفقةآنان را برگزیند باید 

د. را بدهزنان  بقیة نفقةاز آن )برگزیدن چهار زن( الزم نیست بعد هستند و 

بعضی از زنانش مسلمان شوند در حالی که او کافر همچنین اگر همه یا 

اکنون  نفقةتوانند و اگر نفقه را نپردازد آنها می آنان را بدهد نفقةباید  است

و اگر چه مرد مسلمان شود و چه کافر باقی بماند، و گذشته را مطالبه کنند، 

 تواند از آنها بهرههایش مسلمان نشوند چون نمیمرد مسلمان شود ولی زن

یک زودتر  و اگر زن و مرد در اینکه کدام ،الزم نیست نفقه را بپردازد ببرد

به اختالف خوردند و دلیلی بر اثبات هیچ کدام نبود حکم  اندشده مانسلم

اگر قبل از برگزیدن زنانش مرد و ، شودبه همزمان بودن اسالم آنها می

 ،زنانش بمیرد شدنِبرند و اگر قبل از مسلمان آنها از او ارث می همةبمیرد 

 برد.چون کافر از مسلمان ارث نمی ؛داده نمی شودارث به آنان 

 :(هفت مورد) عقدهای پیوست
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آن و معنای  شرط است،برای زن در ازدواج سنگ بودن( کُفو بودن )هم: اول

رسول ت و دوستی نزدیکان مودّاز مصادیق اسالم  (6).در اسالم است یکسان بودن

 نیو مهدی امامانیعنی  آن حضرته آنها خاندان ک خدا حضرت محمد

 و کسی که بغض و دشمنی آنها را داشته باشد ناصبی است. باشد، میهستند

( علیهم الصالۀ و السالم)ناصبی یعنی کسی که آشکارا با اهل بیت با مرد ازدواج 

آن  دهندۀنشاندهد که کند صحیح نیست؛ چون کاری را انجام میدشمنی می

 از دین اسالم خارج شده است. است که

از پرداخت و اگر بعد از ازدواج  شرط نیست در ازدواج نفقهتوانایی پرداخت 

با زن آزاد،  برده ازدواج کردنباطل کند.  تواند عقد رازن نمی نفقه ناتوان شود،

. همچنین جایز است زن عرب با عجم و زن هاشمی با غیرهاشمی و برعکس

 هایپایینی دارد با کسی که صاحب اموال و خانه ازدواج کسی که شغل سطح

خواستگاری  منی که توانایی پرداخت نفقه را داردؤاست. اگر م فراوان است جایز

 ولیّتر باشد. و اگر بی پایینسَپذیرفتن آن واجب است هرچند که از نظر نَ ،کند

س سپ ،ای نسبت دهدو اگر مرد خود را به قبیله، مانع شود گناه کرده است

 کند.عقد را باطل تواند زن می ،ای دیگر استلهیآشکار شود که از قب

ازدواج کردن زن همچنین  و ـخوارشراببه خصوص با ـ ازدواج کردن با فاسق

ـ شوددشمنی شناخته نمی ؛ یعنی بههرچند که مستضعف باشدـ (2)مخالفمن با ؤم

 .کراهت دارد

                                                                                                      
 یعنی اگر زن مسلمان باشد باید شوهر نیز مسلمان باشد. )مترجم( -6

ؤمن به ائمه یا مهدیین نیست )و با مانند ازدواج زنی که مؤمن به ائمه و مهدیین است با مسلمانی که م -2

 (7 روشنگرانه ج هایپاسخآنان دشمنی نمی کند(. )
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باطل است حق کرده که او قبال زنا با زنی ازدواج کند سپس بفهمد اگر : دوم

 را ندارد.ولیّ مهریه از  طلب کردنعقد و کردن 

طالق رجعی است جایز  عدۀ: با کنایه خواستگاری کردن از زنی که در سوم

ولی با کنایه خواستگاری  ،)طالق دهنده( است نیست؛ چون او در حکم همسرِ

جایز است، هر و غیر آن برای شو است، کردن از زنی که سه بار طالق داده شده

 ،دیگرشخصی و چه باشد  شوهراز طرف خواستگاری کردن چه  صراحتاً ولی

که بین آنها دو بار ازدواج کرده ـ ه بار طالق داده شدهجایز نیست. اما زنی که نُ 

نیز جایز کنایه با شوهرش حتی  ـشوهرش حرام ابدی شده است( رب واست )

در عده با کنایه از او  دنتوانغیر او می اما ،خواستگاری کندنیست از او 

در دیگران شوهر و او، بر خواستگاری کردن از  صراحتاً لیو خواستگاری کنند؛

 ه جایز نیست.عدّ مدت 

شوهر  (9)،باطل شدن عقدیا باشد  (2)خلع رایدارد، بنگه می (6)بائن عدۀاما زنی که 

توانند او فقط با کنایه می تواند با کنایه یا صراحتاً خواستگاری کند و غیرمی

 خواستگاری کنند.

بر تو یا  به تو تمایل داشته باشد، چه بسا کسی کنایه به این شکل است که بگوید: 

است که چیزی بگوید که جز شکل یا امثال اینها. صراحت به این  باشد،حریص 

تو  ات تمام شد بامثال بگوید: هنگامی که عده را نرساند؛دیگری معنای ازدواج 

                                                                                                      
 که مرد در آن حق رجوع ندارد. )مترجم( -6

شـود حالتی که زن از مرد تنفر دارد و با بخشش مهریه و حتی مبلغی بیش از آن از شوهرش جدا می -2

 که توضیح آن خواهد آمد. )مترجم(

 ق در این مورد ذکر نشده است که در طالق مرد حق رجوع دارد. )مترجم(به این دلیل طال -9
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این یست، خواستگاری کردن جایز ن کنم. اگر در جایی که صراحتاًازدواج می

محسوب حرام  ،ه با او ازدواج کندبعد از به پایان رسیدن عدّ  و دهکار را انجام د

 .شودنمی

خواستگاری کردن از آن  ،از زنی خواستگاری کند و او قبول کنداگر : چهارم

، آن دیگری ازدواج کندزن با شخص  حرام است، اما اگر زن )بر دیگران(

 صحیح است. ازدواج

زن در عقد شرط کرده و  زنی که سه بار طالق داده شده ازدواج کند اگر: پنجم

همسری ( بین آن دو نزدیکیبعد از )باشد هنگامی که بر شوهر اولش حالل شد 

و اگر زن طالق را شرط کرده باشد،  ،عقد باطل استاین  ،باشدوجود نداشته 

مهر ا آن زن نزدیکی کند باید و اگر بقد ازدواج صحیح و شرط باطل است، ع

  را بپردازد.المثل 

آن را در نیت داشته  ولیّ،زن یا مرد یا  بلکه ،نکنند ذکراما اگر شرط را در عقد  

همراه با  و هر زمان که عقد صحیح شودنمیعقد  شدن طلاب باعث ،باشند

ه بر شوهر اولش حالل ا شدن و پایان عدّ بعد از جد زن ،نزدیکی صورت گیرد

اگر با عقد  نزدیکیشود؛ چون بر او حالل نمی ،باطل باشداگر عقد و  شودمی

 .کندکفایت نمیصحیح نباشد 

که دو مرد و دو زن با هم به این معنی است غار باطل است، و شِ ازدواج: ششم

 (6).دیکی ازدواج دیگری باش مهریةازدواج کنند به این صورت که 

                                                                                                      
واج کنند به شکلی کـه مهـر هـر کـدام دمانند اینکه یک برادر و خواهر با  برادر و خواهر دیگری از -6

 ازدواج دیگری باشد. )مترجم(
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آن قابله  که او را بزرگ کرده است و دختر شا: ازدواج کردن با قابلههفتم

 . اهت داردکر

مردی دختر همسر سابقش را به عقد پسرش دربیاورد که این دختر پس  و اینکه

از جدایی از او و ازدواج با مرد دیگری به دنیا آمده باشد کراهت دارد؛ ولی اگر 

آن زن )از  شوهر دیگری( به دنیا آمده باشد، ازدواج آن دختر قبل از ازدواج با 

 کردن پسرش با او کراهت ندارد.

و همچنین ، ووی مادرش بوده استبا کسی که قبل از پدرش هَ ندرازدواج ک

 .، کراهت داردقبل از توبه کردنشی که زنا کرده است ازدواج با زن

 موقت ازدواج :دوم نوع

 بر دلیلی نبود و اسالم دین در شرعی نظر زا ششدن محقق دلیل هب موقت ازدواج

 است. مجاز ،آن رفتن بین از

 .آن احکام و ارکان :دارد وجود مقوله دو خصوص این در

 :موقت( )ازدواج ارکان

 ،مُحِل( = کندمی ازدواج او با که زنی) ازدواج مورد ،صیغه :است مورد چهار

 مهریه. و مدت

  :صیغه

 شامل و ،گردد منعقد موقت ازدواج آن با تا کرده وضع شرع که است لفظی
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 است. قبول و (6)ایجاب

 )به «کعتُتَّمَ» و درآمدم( تو ازدواج )به «کجتُوَّزَ» :است مورد سه ایجاب الفاظ

 گفته که کدام هر و آمدم( در تو نکاح )به «کنکحتُاَ» و آمدم( در تو (2)تمتّع

 «هبه» یا «تملیک» الفاظ دمانن دیگر الفاظ با و ،شودمی محقق عقد ایجاب شود،

 .گرددنمی منعقد عقد ،«اجاره» یا کردن( )اهدا

 مانند ،باشدمی عقد ایجابِ از شخص رضایت دهندۀنشان که است لفظی :قبول

 قبول  را )تمتّع «ةتعَالمُ قَبِلتُ » یا کردم( قبول را )نکاح «کاحالنِ لتُبِقَ» :گفته این

 دیگر و شدم( )راضی «یتُضِرَ» یا کردم( )قبول «لتُبِقَ» :بگوید تنها اگر و ،کردم(

 :بگوید و باشد کننده شروع «قبول» طرفِ اگر است. صحیح نگوید چیزی

 )به «کجتُوَّزَ» :بگوید زن سپس آورم(میدر خودم ازدواج به را )تو «جتُوَّزَتَ»

 است. صحیح آمدم( در تو ازدواج

 گرفتن شاهد و ،(دکن نعالا) دده شهرت را آن یا و بگیرد شاهد یا عقد بر باید

 و عقد انجام از بعد باید کردن علنی و مشهور. شودمی محقق شاهد دو وجود با

 کهانجام دهد  کاری که شودمی محقق صورت این به و (9)،باشد نزدیکی از قبل

 دعوت مانند ؛شود گفته عقد «نمودن اعالن و کردن آشکار» آن به از نظر عرف

 ممکن. وسیلة هر به مردم به فهماندن یا ی،عروس ةولیم به کردن

 :ازدواج مورد

                                                                                                      
 انشاء عقد )مترجم( -6

 بهره بردن )مترجم( -2

 آید. )مترجم(یتی به وجود نمیو تا قبل از آن هیچ گونه محرم -9
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 مرد و مسلمان( غیر چه و باشد مسلمان )چه باشد خداوند وجود منکر بایدن زن

 کند. منع محرمات انجام و شراب خوردن از را او باید

 زنِ با ازدواج کند. موقت ازدواج تواندنمی مسلمان مرد با جز مسلمان زن اما

 نیست. جایز ـخوارج مانندـ (6)ورزدمی دشمنی آشکارا که ناصبی و خداوند نکرم

 و ،کند ازدواج کنیزی با او اجازۀ بدون تواندنمی است آزاد زن دارای مردی اگر

 زنش برادرِ دختر و خواهر دخترِ با همچنین است. باطل عقد آن کند چنین اگر

 عقد آن کند چنین اجازه( این )بدون اگر و ،کند ازدواج تواندمی او اجازۀ با تنها

 است. باطل

 از است اتهام مورد اگر و کند، ازدواج پاکدامن و مؤمن زنِ  با که است مستحب

 زن با کردن ازدواج نیست. شرط عقد صحت در مورد این و ،بپرسد آن ۀدربار او

 ازدواج .داردباز کار این از را او باید کند ازدواج او با اگر و است مکروه زناکار

 این در که ،باشند شده مضطر که حالتی در مگر است مکروه باکره دختر با موقت

 ندارد. کراهت صورت

 :گانهسه نکات

 در را زن چند یا یک که شود مسلمان حالی در مسلمان غیر مرد اگر :اول

 و شود مسلمان او از قبل زن اگر و ،ماندمی ثابت آنها عقد دارد، موقت عقد

 تا مرد اگر و ،شودمی جدا او از هعدّ  اتمام از بعد ،اشدب شده نزدیکی او با

 هعدّ  پایان از قبل اگر اما ،گرددمی باطل عقد شود،ن مسلمان هعدّ پایان

 همسریش به زن باشد، نشده تمام موقت ازدواج زمان و شود مسلمان

                                                                                                      
 )مترجم( کند.ـ دشمنی میبه این دلیل که پیرو آنان هستندبا ائمه یا مهدیین یا شیعیانشان ـ -6
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 ،برسد پایان به او شدن مسلمان از قبل موقت قدع زمان اگر و ،گرددمیباز

 ندارد. او بر اهیر دیگر

 از یکی و نیست صحیح آنها با ازدواج که باشد کسانی زمرۀ از زن اگر :دوم

 باطل عقد عدّه اتمام از بعد شود، مسلمان نزدیکی انجام از بعد دو آن

 یابد، پایان عدّه یا موقت عقد زمانِ مرد شدن مسلمان از قبل اگر ،شودمی

 .گرددمی باطل ازدواج

 ،دارد کنیز زن یک و آزاد زن یک که شود مسلمان حالی در مرد اگر :سوم

 است. آزاد زن رضایت نیازمند کنیز عقد و شودمی ثابت آزاد زن عقد

 :مهریه

 عقد آن نبود با که است اصلی شرط موقت ازدواج عقد در خاص طور به مهریه

 و داشته، ملکیّت قابل که باشد چیزی مهریه که است الزم و شودمی باطل

 مشخص شهایویژگی بودن مشخص یا و مشاهده یا وزن یا کیل با شمقدار

  اگر حتیـ زیاد یا باشد کم ،شودمی تعیین طرف دو رضایت با آن مقدار و ،باشد

 واجب عقد از بعد مهریه پرداخت درضمن ـباشد گندم مشت یک مقدار به

 .گرددمی

 اگر و بدهد دبای را یهمهر نصف ببخشد زن به را مدت نزدیکی از پیش اگر

 باطل عقد که شود مشخص دلیلی به اگر و ،بدهد باید را یهمهر تمام کند نزدیکی

 زنش مادرِ  یا خواهر اینکه یا دارد شوهر زن شود مشخص اینکه مانندـ است بوده

 ،باشد نکرده نزدیکی او اب و ـشودمی عقد شدن طلاب باعث که اینها امثال و است،



 
  انتشارات انصار امام مهدی   30

 بودن باطل اگر و ،برگرداند باید است گرفته را مهریه نز اگر و ندارد ایمهریه

 نیست الزم رااست  گرفته آنچه زن ،شود مشخص نزدیکی انجام از بعد عقد

 بپردازد. را مهریه ۀماند باقی نیست الزم هم مرد بر و برگرداند

 :مدت

 نکنند ذکر را مدت اگر و است، شرط تموقّ ازدواج عقد در مدت بودن مشخص

 و زن عهدۀ به زمان تمدّ کردن مشخص گردد.می منعقد دائم طور هب ازدواج

  است. ماه شش آن کمترین و کوتاه، یا باشد طوالنی است، مرد

 زمانی اگر .نمود زیاد یا کم را آن نشود که باشد مشخص ایگونه به باید مدّت

 ینا مرد نیت در عقد از قبل اگر .است باطل عقد کنند معین را ماه شش از کمتر

 است. باطل نیز این ببخشد را مدت که باشد

 یا شده معین مدت پایان با تنها مرد و زن بین زوجیّت جدایی موقت( ازدواج )در

 زن عدّه، زمان در تواندمی مرد و ،شودمی حاصل زن بر مانده باقی مدت بخشیدن

 آورد.در خود عقد به دوباره را

 :گانههشت احکام

 را مدت اگر .است صحیح عقد دنشو ذکر دو هر یهمهر و مدت اگر :اول

 ذکر را مدت فقط اگر و است باطل عقد نکند ذکر را مهریه اما کند ذکر

  شود.می منعقد دائم عقد بلکه ،شودمین بسته موقت ازدواج عقد نکند

 و ایجاب اب همزمان باید شودمی داده قرار عقد ضمن که شرطی هر :دوم
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 در که وقتی تا شودمی گفته عقد از پیش هک هاییشرط و (6)،باشد قبول

 عقد از بعد که شروطی است چنینهم ؛نیست معتبر نشود تکرار عقد نحی

 بعد دوباره را آن نیست الزم کردند ذکر عقد در را شرط اگر و شوند، ذکر

 .دنکن تکرار هم عقد از

 فقط کهاین نه باشد کرده تمام ار شسال 68 سن که) یدهرش بالغ دختر :سوم

 خود که است جایز ـبیوه یا باشد باکرهـ باشد( رسیده تکلیف سن به و عاقل

 ندارد. اعتراض حق او ولیّ و دربیاورد ازدواج به را

 .برود او نزد انهروز یا شبانه که کند شرط زن بر است جایز :چهارم

 ندارد، او اجازۀ به نیازی و (2)کند عزل زن اجازۀ بدون مرد است جایز :پنجم

 داده تنسب مرد به فرزند ،شود حامله زن وجود این با و کند عزل گرا و

 باشد. کرده سرایت او به ناخواسته منی دارد احتمال چون ،شودمی

 زمان شدن تمام با و بگیرد طالق تواندنمی موقت ازدواج عقد در زن :ششم

 و ،شودمی واقع زن این رب ایالء و ظهار ،لعان لیو ،شودمی جدا او از عقد

 کند.ن نزدیکی او با ماه چهار از بیش که است حرام دائم زن مانند

 از یکی یا و دو هر اگر و برند،نمی ارث هم از زوجین موقت عقد در :هفتم

 کنند. عمل آن به باید ،باشند کرده شرط را بردن ارث طرف دو

 دو زن عدۀ باشند، کرده نزدیکی و شود تمام عقد زمان که هنگامی :هشتم

 و چهل ،نباشد یائسه و بیندنمی حیض که است زنانی از اگر و است، حیض

                                                                                                      
 یعنی باید در عقد ذکر شود و طرف مقابل آن را بپذیرد. )مترجم( -6

 . )مترجم(را درون فرج زن نریزدمنی  -2
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 ماه چهار شوهرش وفات برای نباشد حامله اگر و ،داردمی نگه هعدّ  روز پنج

 حامله اگر و باشد، نشده نزدیکی او با اگر حتی دارد،می نگه عدّه روز ده و

 نگه دّهع حمل( وضع یا و روز ده و ماه )چهار مدت دورترین به باشد

 است. روز پنج و ماه دو اشعده ،نباشد حامله که یکنیز .داردمی

 کنیزان ازدواج :سوم نوع

 .گرددمی منعقد عقد با یا ملکیت با ازدواج، نوع این

 بیان از و شد ذکر آن احکام از بسیاری که؛ موقت و دائم :است نوع دو عقد

 .باشدزی به این مسئله نمیدر این زمان، نیا که چرا ؛کنممی صرفنظر آن تفصیل

 )نکاح( ازدواج به مربوط ملحقات

 :است مورد پنج شامل که

 شودمی نکاح شدن باطل موجب آنچه :اول مورد

 :است مطلب سه دربرگیرندۀ که

 هاعیب :اول مطلب

 باعث مرد در آن وجود که یهایعیب .زن در یا و است مرد در یاعیب و ایراد 

 ناتوانی ،بودن اخته ،(دیوانگی) جنون :است مورد سه ،شودمی ازدواج عقد فسخ

 .نعوظ از
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 که کندنمی فرقی و باشد، داشته را عقد فسخ توانایی زن که شودمی باعث :جنون

 وجود هب نزدیکی از پیش و عقد از پس ای،دوره یا باشد مییدا دیوانگی این

 .نزدیکی و عقد از پس یا و باشد آمده

 زمانی تنها مورد این است. معنا همان به نیز بیضه هایرگ نشد قطع :بودن اخته

 .باشد آمده وجود به عقد از قبل که شودمی عقد فسخ باعث

 شتهندا را )آلت( عضو نعوظ توان ،آن وجود با که است مرضی :نعوظ از ناتوانی

 ،شودمی فسخ عیب این وجود با عقد و کند نزدیکی نتواند که ایگونه به ،باشد

 و زنش با اینکه شرط به ولی ،باشد آمده وجود هب عقد از بعد عیب ینا اگر حتی

 ،باشد کرده نزدیکی او با بار یک حتی اگر .باشد نکرده نزدیکی شدیگر زن یا

 توانایی عیب این وجود با اینکه یا ،آید وجود هب او برای مشکل این سپس

 اطلب حق زن آن برای صورت این در ،باشد داشته را دیگرش زن با نزدیکی

 از ولی کند نزدیکی او با بتواند عقب از اگر همچنین ندارد. وجود عقد کردن

 عقد فسخ حق زن باشد، هشد قطع آلتش اگر ندارد(. فسخ حق هم )باز نتواند جلو

 که آلت از مقدار آن آنکه شرط به البته کند، نزدیکی تواندنمی چون دارد؛ را

 ،شود قطع عقد( از )بعد آلت اگر باشد. هنماند باقی کند نزدیکی آن با بتواند

 .شودمین ازدواج فسخ باعث

 ،دارد را عقد فسخ حق زن ،است بوده خنثی او که شود آشکار عقد از بعد اگر

  باشد. داشته را یکیدنز توانایی اگر حتی

 ندارد. را عقد فسخ حق موارد این جز دلیلی هیچ به زن و

 :زن به مربوط گانةهفت هایعیب
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 فلج ،افضا ،باشد( داشته مشکل جر)ف جرف بودن کریه ،پیسی ،جذام انگی،دیو

  بودن. کور و بودن

 رودمی بین از زود که اشتباهی وجود با پس ؛است عقل شدن لیزا که :دیوانگی

 ندارد. را عقد فسخ حق مرد ـههمیش نهـ شودمی عارض گاهی که بیهوشی یا و

 دارد. را عقد کردن باطل اختیار مرد اشدب همیشگی عیب این که صورتی در تنها

 و گرما و ،شودمی پراکنده گوشت و ،خشک اعضا آن با که است بیماری :جذام

 )و کندنمی کفایت چشم گردی زدن بیرون و صورت برجستگی و شدید سوزش

  .(شودمین محسوب جذام

 که باشد داشته شک اگر و شودمی ظاهر بدن سطح بر که است سفیدی :پیسی

  ندارد. را عقد کردن باطل حق ،نه یا است بیماری همان

 باعث نباشد ممکن درمانش و شود بردن بهره از مانع اگر :فرج بودن دارمشکل

 .گرددمی عقد فسخ

 است. غائط و بول مخرج شدن یکی :افضا

 .گرددمی عقد شدن باطل باعث شود، گیرزمین که باشد حدی به اگر :بودن فلج
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  هاعیب حکاما :دوم مطلب

 :است مسئله چند شامل

 مرد که شودمی باعث باشد مدهآ وجود هب عقد از پیش زن در که ییهاعیب :اول

 باشد آمده وجوده ب نزدیکی انجام و عقد از بعد اگر و کند، فسخ را عقد بتواند

 وجود هب نزدیکی از قبل و عقد از بعد اگر و شودمین عقد کردن باطل باعث

 بسته صحیح صورت به عقد چون ؛شودمین عقد کردن باطل باعث نیز باشد آماده

 ندارد. وجود عقد بودن باطل بر دلیلی و است شده

 به و شود آگاه عیب از مرد یا زن اگر .است فوری ،عقد کردن فسخ اختیار :دوم

 فسخ( )برای داشتن اختیار (6).شودمی االجرا الزم عقد د،نکن مبادرت عقد فسخ

 .است صورت همین به نیز (2))فریب دادن( لیستد دلیل به

 واسطة به بنابراین ؛شودمین محسوب طالق ،عیب وجود دلیل به عقد فسخ :سوم

 محسوب نیز طالق سه وجز و شودمین واجب مهریه نصف پرداخت آن

 .گرددینم

 عیب اگر البته ؛دنکن فسخ را عقد حاکم اجازۀ بدون توانندمی زن و مرد :چهارم

 زن و است حاکم طرف از زمان تعیین به نیاز باشد، مرداز طرف  نعوظ یناتوان

 باطل را عقد تواندمی ،نزدیکی از مرد ناتوانی ادامة و مدت شدن سپری از بعد

                                                                                                      
 کنند و بعد از آن دیگر حق فسخ ندارند.  )مترجم( یعنی عقد صحیح است و باید به آن عمل -6

یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشـته اسـت، ماننـد بـازگو نکـردن عیـب  -2

داند موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می

 رجم(وجود ندارد )مانند بکارت( و... )مت
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 .کند

 وجود گواه و بینه اگر ،شوند اختالف دچار عیب وجود در که هنگامی :پنجم

 .شودمی پذیرفته دکنمی انکار را عیب وجود که کسی گفتة باشد، نداشته

 کند، باطل ـنزدیکی از قبلـ عیبی وجود دلیل به را عقد ،مرد که هنگامی :ششم

 را عقد در شده ذکر مهریة باید باشد آن از بعد اگر و نیست اشعهده بر ایمهریه

 شدن باطل با و است شده واجب آن پرداخت ،نزدیکی انجام با چون بپردازد؛

 فریب را او که کسی به مهریه دریافت برای دارد حق ردم و ،رودنمی بین از عقد

 کند فسخ را عقد نزدیکی از پیش زن اگر همچنین .کند رجوع است داده

 داده او هب مهریه نصف که باشد نعوظ از ناتوانی عیب، اینکه مگر ندارد، ایمهریه

 .شودمی داده او به عقد در شده ذکر مهریة ،باشد نزدیکی از بعد اگر و شودمی

 زن به یهمهر تمام کند، فسخ را عقد نزدیکی از بعد و باشد اخته مرد اگر همچنین

 .شودمی داده

 و عجز یا و او اقرار بر گواه وجود یا و مرد اقرار با تنها نعوظ از ناتوانی :هفتم

 زن و نبود موارد این اگر و گردد،می ثابت پزشکی گواهی وجود یا و او توانینا

 قسم با همراه مرد گفتة ،کند انکار مرد و باشد داشته را مرد نعوظ ناتوانی ادعای

 .شودمی پذیرفته

 بحثی که کند صبر زن و شود ثابت مرد نعوظ از ناتوانی که هنگامی :هشتم

 به مراجعه زمان از حاکم کند، عرضه (6)حاکم به را مورد این زن اگر و ،نیست

 نزدیکی دیگری زن یا زن آن با توانست اگر پس دهد،می مهلت سال یک مرد

                                                                                                      
 حاکمی که از جانب امام معصوم قرار داده شده باشد. )همین مبحث( -6
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 و باطل را عقد تواندیم زن نتواست گرا و ،ندارد را عقد کردن باطل حق زن دنک

 کند. دریافت را مهریه نصف

 (5))فریب دادن( تدلیس :سوم مطلب

 :است مسئله چند شامل که

 مشخص سپس کند شرط را شبودن باکره و ازدواج زنی با که هنگامی :اول

 به است ممکن چون دارد؛ن را عقد فسخ حق مرد است نبوده باکره که شودمی

 تفاوت اندازۀ به دارد حق مرد و ،باشد شده برطرف بکارتش این مخفی دلیلی

 مراجعه عرف به آن مقدار تعیین در و کند کم مهریه از غیرباکره و باکره مهریة

 .شودمی

 حق است، لمانمس غیر که شود آشکار سپس کند موقت ازدواج زنی با اگر :دوم

 چیزی ندارد حق صورت این در و ببخشد تواندمی را تمدّ اما ،ندارد عقد فسخ

 صورت همین به حکم نیز باشد ردهک دائم ازدواج او با اگر کند. کم را مهریه از

 است.

 حق شود ثابت آن فالخ و باشد هدرک شرط عقد در را بودنش مسلمان گرا اما

 دارد. را عقد فسخ

 با کدام هر اشتباهاً سپس ،کنند ازدواج هم با زن دو با مرد دو که هنگامی :سوم

 نزدیکی آن با که زنی آن به مرد دو آن از کدام هر باید کند نزدیکی دیگری زن

                                                                                                      
یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشـته اسـت، ماننـد بـازگو نکـردن عیـب  -6

داند موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می

 مانند بکارت( و... )مترجم(وجود ندارد )
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 بازگردانده شوهرانشان به هازن از کدام هر و بپردازد، المثل مهر است کرده

 همسرانشان به را قدع در شده ذکر مهریة که است واجب هامرد بر و د،نشومی

 توانندمی اول( نزدیکی )برای عدّه شدن سپری از بعد تنها مرد دو آن و ،بپردازند

 از کدام هر ،بمیرند هعدّ  در شوهرانشان یا هازن اگر کنند. نزدیکی همسرانشان با

 برد.می ارث خودش همسر از زن یا مرد

 تعلق المثل مهر نز به دشو حکم عقد بودن باطل به نزدیکی از بعد هرگاه :چهارم

 و شود حکم عقد صحت به که زمان هر و (6)،عقد در شده ذکر مهریة نه گیردمی

 بعد اگر حتی گیرد،می تعلق زن به عقد در شده ذکر مهریة باشند کرده نزدیکی

 شود. فسخ عقد آن از

 هامهریه :دوم مورد

 :است مبحث سه دارای که

 صحیح مهریۀ :اول مبحث

 مهریه، که است صحیح .باشدبه تملّک درآمدن  قابل که است نفعتیم یا چیز هر

 یا و ،باشد حاللی عمل هر و قرآن از ایسوره یا حرفه آموزش مانند یمنفعت

  دهد. قرار اجیر یمعین مدت را خودش مرد اینکه

 ،دهند قرار خوك یا شراب را مهریه و کنند ازدواج هم با کتاب اهل دو اگر

 را آن قیمت مرد شود، مسلمان مهریه دریافت از پیش هاآن از یکی یا دو هر سپس

                                                                                                      
 چون عقد از ابتدا باطل بوده است و مقدار ذکر شده در آن اعتباری ندارد. )مترجم( -6
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 مشخص طور به چه است، خارج مسلمان ملکیت از موارد این چون پردازد،می

  باشند. گفته کلی صورت به چه و باشند کرده یینعت

 است چیزی همان آن مقدار بلکه ندارد، وجود حدّی هیچ مهریه مقدار تعیین در

 کم آنقدر آنکه مگر ،باشد کم آن مقدار چهاگر ؛اندرسیده قتواف به طرف دو که

 بودن زیاد جهت از همچنین و ـگندم دانة یک مانندـ نیاید حساب به که باشد

 ندارد. وجود یحدّ  آن برای

 کفایت آن ۀمشاهد باشد، حاضر است داده قرار مهریه عنوان به آنچه اگر

 ایقطعه یا غذا مقداری مانند د،نباش مشخص آن پیمانة و وزن چند هر ،کندمی

  طال.

 یهمهر صورت( این )در و کند عقد مهریه یک اب را زن چند یا دو که است جایز

 .شودمی تقسیم ساویت به آنها بین

 بیان نیز آن هایویژگی و دهدن قرار عینی چیزی را یهمهر و کند ازدواج اگر

 زن اگر و ،گیردمی تعلق زن به بد و خوب بین چیز آن متوسط حالت ،باشد نشده

 را معینی مهریة و بیاورددر ازدواج به خدا رسول سنت و اخد کتاب بر بنا را

 .است گرم 5/62 درهم هر و ،باشدمی نقره درهم پانصد اشمهریه ،نکند ذکر

 آنچه دهد، قرار معینی چیز هم او پدر برای و کند معین ایمهریه زنش برای اگر

 ساقط کرده معین پدر برای آنچه و بپردازد است زمال داده قرار زنش برای

 مهریه آن از )زنش( کند شرط و دهد قرار ایهمهری زنش برای اگر .شودمی

 شرط به زن نیست الزم و است صحیح مهریه بدهد خود پدر به را مشخصی مقدار

 کند. عمل

 را شامهریه اگر .شود مشخص کند برطرف را ابهام که ایگونه به مهریه باید
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 اگر و ،نماید معین را سوره آن است واجب دهد قرار قرآن از ایسوره آموزش

 تعلق زن به مهرالمثل ،نزدیکی انجام صورت در و است باطل مهریه باشد، مبهم

 به نیست الزم دهد آموزش او به را دیگر ایسوره که کند امر زن اگر گیرد.می

 .تاس نبوده شرط در آن آموزش چون کند، عمل آن

 خوبی به را آن مرد خود که دهد قرار ایسوره یا صنعت آموزش را مهریه اگر

 دهد انجام را کار این نتواند اگر و ـباشدمی او ذمة بر چونـ است جایز داندنمی

 بپردازد. را آن تعلیم اجرت باید

 شود آشکار سپس دهد، قرار مهریه است سرکه کندمی گمان که را ظرفی اگر

 کند عقد غالمی مهریة با را او اگر .بپردازد را سرکه آن مثل باید ستا شراب که

 همین به حکم است، بوده مالکش زن یا و است آزاد او که شود آشکار و

  .باشدمی صورت

 زن حق یاولّ کند، عقد دیگر ایمهریه با آشکارا و ایمهریه اب مخفیانه را او اگر

 است.

 بین از زن به آن پرداخت از قبل مهریه گرا .است ضامن مهریه پرداخت در مرد

 آن در زن اگر .باشدمی رفتن بین از روز در آن قیمت پرداخت ضامن مرد برود،

 عقد از بعد اگر و گرداندباز عیبش دلیل به را آن تواندمی ندک مشاهده (6)عیبی

 کند. دریافت را قیمتش یا شیء آن خود تواندمی باشد آمده وجود هب عیب آن

 ؛کند داریخود مرد با کردن نزدیکی از مهریه کامل دریافت زمان تا تواندمی زن

 چنین دیگر )اول( نزدیکی از بعد ولی ،نتواند چه و بدهد را مهریه بتواند مرد چه

                                                                                                      
 عیبی که قبل از عقد در آن وجود داشته است. )مترجم(  -6
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 ندارد. حقّی

 است. مستحب مهریه دادن قرار کم

 ینهمچن باشد. بیشتر است درهم پانصد که ةسنال مهر مقدار از مهریه است مکروه

 و آن از بخشی یا مهریه تمام که کند نزدیکی همسرش با حالی در است مکروه

 باشد. نداده او به آن از غیر ایهدیه یا

 (5)تفویض :دوم مبحث

 (9).مهریه کردن ارذواگ و (2)خود کردن ارذواگ :است قسم دو تفویض

 نشود ذکر ایمهریه ،عقد در اصال که :)واگذار کردن خود( تفویض اول نوع

 اینکه یا (درآوردم تو عقد به را فالنی) «ةالنفُ کجتُوَّ زَ» :بگوید وکیل اینکه مانند

 مرد پسس (آوردمدر تو عقد به را خودم) «یفسنَ کجتُوَّزَ» :بگوید خودش زن

 .(کردم قبول) «لتُبِقَ» :گویدب

 :خصوص این در مسئله پنج

 عقد به را او اگر پس ؛نیست شرط میدا عقد در مهریه کردن ذکر :اول

 عقد ،نباشد یایهمهر کند شرط اینکه یا نکند، ذکر را مهریه و درآورد

 ـکنیز یا باشد آزاد زنـ دهد طالق نزدیکی از پیش را او اگر است. صحیح

 از بعد را او اگر .گیردنمی تعلق او به ایمهریه و است (4)متعه مستحق

                                                                                                      
 تفویض یعنی سپردن کامل کاری به شخصی دیگر . )مترجم( -6

 ار دهد. )مترجم(زن، خود را بدون ذکر مهریه در اختیار مرد قر -2

 مرد باشد. )مترجم( عهدۀمهریه به طور کلی ذکر شود ولی تعیین مقدار آن بر  -9

مرد است که بپـردازد و مـالك  عهدۀگیرد( بر مبلغی که در موارد خاص )که به زن مهریه تعلق نمی -4
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 مرد یا زن اگر .متعه نه گیردمی تعلق او به المثل مهر دهد، طالق نزدیکی

 تعلق زن به متعه یا مهریه ،بمیرد مهریه وجوب از پیش و نزدیکی از پیش

 واجب نزدیکی با بلکه شودمین واجب عقد با المثل مهر و ،گیردنمی

 .شودمی

 مهریة )مقدار و زیبایی و افتشر نظر از زن وضعیت به المثل مهر مقدار :دوم

 پانصد که «ةسنال مهر» از که زمانی تا ،دارد گیبست او قوم زنان بین متعارف(

 اگر ؛دارد بستگی مرد وضعیت به تعهمُ مقدار نکند. تجاوز است درهم

  آن. امثال و انگشتر با فقیر و دهدمی تعهمُ خانه و ماشین با ،ثروتمند

 نگرفته تعلق او به مهریه و شده داده طالق و نشده نزدیکی او با که زنی به

 گیرد.می علقت متعه است،

 چون است؛ جایز ندادد رضایت مهریه دادن قرار هب عقد از پس اگر :سوم

 المثل مهر اندازۀ به مهریه کندنمی فرقی و ،است آنان دوی هر برای حق

 دو هر یا و دو آن از یکی که کندنمی فرقی و ،آن از کمتر یا و بیشتر یا باشد

 خود به مهریه کردن مشخص انتها ای و ابتدا در .نباشند یا باشند آن به عالم

 گردد.میباز زوجین

 باطل ازدواج عقد ،بخرد را او سپس ،کند ازدواج کنیزی با اگر :چهارم

 .ایمتعه نه و دارد ایمهریه نه و شودمی

 دختر در نه شودمی محقق عاقل و بالغ دختر مورد در تفویض :پنجم

 ،ولیّ اگر ندارد(. املیک )عقل ستا سفیه که بالغی دختر در نه و کوچک،

                                                                                                      
 بحث(.همین م ادامةدر مقدار آن میزان توانایی مالی مرد است؛ همانطور که ذکر خواهد شد )
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 کسی عقد به مهریه ذکر بدون یا و (6)المثل مهر از کمتر هب را دخترش

 ثابت او ایبر المثل مهر عقد این با و است، صحیح عقد آن ،آورددر

 المثل مهر نصف مستحق دهد طالق نزدیکی از پیش را او اگر و ،شودمی

  .گرددمی

 مهریه زیرا ،کند ازدواج مهریه کرذ بدون خود کنیز با مولی که است جایز

 است. مالک آنِ  از

 به است، مهریه مقدار تفویض همان که :)واگذار کردن مهریه( تفویض دوم نوع

 آن مقدار کردن مشخص ولی شود ذکر مهریه اجمالی صورت به که صورت این

 مقدار ،باشد مرد عهدۀ رب مقدار تعیین اگر حال .گردد واگذار طرفین از یکی به

 تعیین خواست که قدر هر تواندمی و ـزیاد یا باشد کمـ ندارد محدودیتی نآ

 وجود محدودیتی آن پایین حد برای باشد زن عهدۀ رب مقدار تعیین اگر و نماید،

 تعیین که مهری که صورت این به دارد؛ محدودیت باالیش حد ولی ندارد

 کند. اوزتج است درهم پانصد که السنة مهر از تواندنمی کندمی

 کسی آن باید دهد، طالق مهریه مقدار شدن مشخص و نزدیکی از قبل را زن اگر

 و کند مشخص رامقدار مهریه  است اشعهده رب مهریه مقدار کردن مشخص که

 از مهریه نصف باشد، کننده مشخص زن اگر .شودمی ثابت زن برای آن نصف

 از پیش کننده مشخص اگر اشد.نب بیشتر «ةالسن مهر» از که زمانی تا ،ستا وا آنِ

 ثابت متعه زن برای و ساقط مهریه بمیرد، نزدیکی از پیش و مهریه مقدار تعیین

 .گرددمی

                                                                                                      
 شود. )مترجم(متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می مهریةمهر المثل یعنی آن مقدار  -6
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 مهریه احکام :سوم مبحث

 :است مسایلی شامل که

 او گردن بر ینیدِ مهریه ،کند نزدیکی مهریه دادن از قبل مرد که هنگامی :اول

 وچه باشد طوالنی مدتش چهـ شودمین ساقط نزدیکی انجام با و بود خواهد

 ،شودمی مهریه شدن واجب باعث که نزدیکی و ـنکند یا کند مطالبه زن کوتاه،

 .شودمین واجب کردن خلوت بامهریه  و ،باشدمی عقب یا و جلو از نزدیکی

 سپس کند تقدیم او به چیزی نزدیکی از پیش و نبرد نام را ایمهریه اگر :دوم

 .باشدمی او مهریة مانه ،کند نزدیکی

 اگر و بپردازد را مهریه نصف باید ،بدهد طالق نزدیکی از پیش که هنگامی :سوم

 اگر و ،شودمی گرداندهباز باشد باقی اگر آن نصف باشد، پرداخته را مهریه تمام

 نصف باشد نداشته مثل اگر و ،گیردمی پسرا  آن انندِم نصف ،باشد شده تلف

 آن دریافت هنگام با عقد زمان در آن قیمت اگر و ،ردگیمی پس را آن قیمت

 آن هایویژگی یا شیء آن اگر و ،بپردازد را آنها کمترین باید زن بود، متفاوت

 سالم قیمت نصف ـحرفه کردن فراموش یا چهارپا شدن کور مانندـ شود ناقص

 آن نصف دریافت به مجبور مرد عیب( آمدن وجود هب )با و ،است مرد حق آن

 .شودمین موجود شیء

 نصف باید قطعا باشد، شده کم ربازا در قیمت کاهش دلیل هب آن قیمت اگر اما

 یابد افزایش قیمتش هاقیمت شدن گران دلیل به اگر و ،کند دریافت را شیء آن

 لحاظ را قیمت شیء آن بودن باقی با چون ،است صورت همین به حکم نیز

 کنند.نمی
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 آن قیمت نصف ،شود افزوده قیمتش به حیوان شدن تراقچ یا بزرگتر دلیل هب اگر

 حیوان آن شودمین مجبور زن و ،گیردمی تعلق مرد به زیاده گرفتن نظر در بدون

 شیر یا ،بیاورد بچه اینکه مانند باشد، اضافی ایثمره دارای حیوان اگر و ،بدهد را

 بر عقد که چیزی آن نصف تواندمی تنها مرد و است، زن حق تنها هثمر آن ،دهد

 ،دهد قرار مهریه را ایحامله حیوان اگر و ،کند دریافت را است شده واقع آن

 را اشمهریه اگر کند. دریافت را فرزندش( و )حیوان دو آن نصف تواندمی مرد

 نصف باید دهد طالق را او نزدیکی از پیش سپس و دهد قرار صنعتی آموزش

 ،باشد داده آموزش طالق از پیش را او اگر و بپردازد، او به را آن آموزش اجرت

 کند.می دریافت را آموزش اجرت نصف

 از پیش را او مرد سپس کند، معاف مهریه دادن از را شوهرش ،زن اگر :چهارم

 .شودمین بازگردانده آن نصف ،دهد طالق نزدیکی

 زن با زن آن وجود با اینکه مانندـ است دین مخالف که چیزی عقد در اگر :پنجم

 و عقد و ـاست باطل شرط ،کند شرط را نکند سفر اینکه یا ،نکند ازدواج یدیگر

 زمانی مدت در را مهریه که کند شرط اگر همچنین و باشدمی صحیح مهریه

 است. باطل شرط و ،صحیح مهریه و عقد باشد( باطل عقد ندهد اگر و) بپردازد

 الزم شرط به عمل ،نکند خارج شهرش از را او که کند شرط زن اگر :ششم

 .است

 را او سپس کند، ازدواج او با هعدّ  در سپس ،دهد (6)بائن طالق را زن اگر :هفتم

 بدهد. او به باید را مهریه نصف دهد، طالق نزدیکی از پیش

                                                                                                      
 طالقی که در آن مرد حق رجوع ندارد. )مترجم( -6
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 (0)شقاق و (2)نشوز (5)،کردن تقسیم :سوم مورد

  :کردن تقسیم

 :آن هایپیوست و کردن تقسیم در

 :کردن( )تقسیم اول

 آن باید مقابل طرف که هستند یوقحق دارای شوهر و زن از کدام هر معتقدیم ما

 و خورد ،غذا ،لباس شامل کهـ نفقه پرداخت که همانطور پس ؛کند ادا را

 اجازۀ که است واجب نیز زن بر ،است واجب مرد بر ـشودمی مسکن و خوراك

 همسر تنفر و راحتینا باعث آنچه از و کند( )تمکین بدهد مرد به را بردن بهره

 کند. دوری شودمی

 آزاد چهـ (4)است( واجب مرد )بر است مرد بر حقی همسران بین کردن تقسیم

 باشد دیوانه یا و ،باشد اخته یا نداشته نعوظ توانایی اگر حتی ،ـباشد بنده یا باشد

 از ،دارد زن یک که مردی کند.می تقسیم او جای هب مرد ولیّ صورت این در که

 هر را دیگر شب سه مرد این و باشد همسرش نزد باید را شب یک شب چهار هر

                                                                                                      
هایش را بین همسرانش تقسیم کنـد، کـه توضـیحات آن خواهـد آمـد. بر مرد واجب است که شب -6

 )مترجم(

 نافرمانی )مترجم( -2

 مانی دو طرفه )مترجم(نافر -9

 نفقـةهـا و پرداخـت عدالت بین زنان در ادای حقوق آنها واجـب اسـت، ماننـد تقسـیم کـردن شـب -4

 (7های روشنگر ـ جلد واجب، ولی در امور قلبی مانند دوست داشتن و... الزم نیست. )پاسخ
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 سه زن سه برای و ،شب دو باشد، داشته زن دو اگر گذراند.می بخواهد که کجا

 چهار اگر است. خودش حق مانده باقی و ،دهدمی قرار را شب چهار هر از شب

 که ایگونهه ب ،دندار حق شب( چهار )از شب یک کدام هر ،باشد داشته زن

 آنها از اینکه یا و کند کوتاهی سفر یا عذر بدون آنها با خوابیهم در نیست جایز

 است جایز (6).بگیرد اجازه است حقشان یبخواهم از آنچه در دیگرش زنان از یا

 .دهد قرار شب یک از بیش زنانش از هرکدام برای زنان رضایت با که

 تا کندمی شروع بخواهد که کدام هر از کند ازدواج نفر چهار با زمانهم اگر

 است. واجب ترتیب در تساوی رعایت آن از بعد و برود آنها همة نزد که زمانی

 این و کردن نزدیکی نه است خوابیهم است واجب کردن تقسیم در آنچه

 روز. نه است شب وصمخص وجوب

 کنیز زن برای ،باشد داشته آزاد زن چند یا یک با همراه کنیز زنِ یک که هنگامی

 ماننده مسلمانزن غیر حکم .دهدمی قرار را شب دو آزاد زن برای و شب یک

 زن برای ،باشد داشته نامسلمانزن  یک و مسلمان زن یک اگر است. کنیز

 او زن یک اگر دهد.می قرار را شب یک کتاب اهل زن برای و شب دو مسلمان

 هستند. مساوی کردن تقسیم در باشد نامسلمان آزاد دیگرش زن و مسلمان کنیز

 ندارد، سهمی تقسیم در باشد شده نزدیکی او با ازدواج( )نه تملکیّ با که زنی

 به را آنها اینکه یا برود، شهمسران هایخانه به تواندمی مرد .بیشتر یا باشد یکی

 برود. دیگر برخی هایخانه به و ببرد اشخانه به را برخی یا و ببرد خود خانة

 و ،باشدمی او با تنها شب هفت تا نزدیکی هنگام کند ازدواج باکره اب مرد اگر

                                                                                                      
 ترجم(خوابی با زنان را در شبی که حق آنان است ترك کند.  )مخواهد هماگر می -6
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 قضا را هاشب این نیست الزم و ماندمی او نزد شب سه کند ازدواج بیوه با اگر

  (6).کند

 بخواهد که کدام هر از آمدند،در او عقد به شب یک در بیشتر یا زن دو اگر

  کند. شروع تواندمی

 از بعضی خواهدمی )اگر است مستحب و ،شودمی ساقط سفر در کردن تقسیم

 قرعه از که اسمی از نیست جایز و ندازد،بی قرعه آنها بین ببرد( خود با را زنانش

 مندنیاز ،کنیز برای شبی دادن قرار .کند رجوع دیگری شخص به شده خارج

 .نیست مالکش اجازۀ

 مساوات کردن نزدیکی و رفتاریخوش و دادن نفقه در زنانش بین است مستحب

 بوده همراهش را شب آن که باشد زنی نزد شب هر صبح اینکه و ،کند برقرار را

  است.

 مانند ،واجب یحق ادای برای مگر ،شود خانه از زن خروج مانع تواندمی مرد

 شدن. والدین عاق از دوری و مادر و پدر به نیکی

 :کردن تقسیم حبث مسایل و ملحقات

 بین اشنتیجه چون ،است شوهر و زن بین مشترك حق هاشب کردن تقسیم :اول

 را نپذیرفتنش یا پذیرفتن حق مرد نخواهد، را حقش زن اگر .است مشترك آنها

 به یا شوهرش هب را است نوبتش که یشب ،شوهر رضایت با تواندمی زن و ،دارد

 را شب بخواهد که جا هر او ،ببخشد شوهر به اگر ببخشد. شوهرش زنان دیگر

                                                                                                      
 شود. )مترجم(زنان محاسبه نمی بقیةجزو حق  زیرا -6
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 اگر و (6)،شود تقسیم آنها بین شب آن باید ببخشد دیگر زنان به اگر و ذراند،گمی

 هایشانشب زن سه اگر .یابدمی اختصاص هازن همان به ببخشد آنها از بعضی به

 .گذراندمی زن آن نزد شب هر مرد ،ببخشند زن یک به را

 از راگ و ،است صحیح ،دهد رضایت نیز مرد و ببخشد را شبش زن اگر :دوم

 آن ولی گرددمیباز او خوابیهم حق ،شود منصرف و بازگردد خود گفتة

 زن اگر. شودمی اجرا بعد به آن از و شودمین قضا است گذشته که هاییشب

 بوده مرد شدن مطلع از قبل که هاییشب آن ندهد اطالع مرد به و شود منصرف

 .شودمین قضا است

 و بدهد او به چیزی او با خوابیهم جای هب مرد که کند درخواست زن اگر :سوم

 نیست. آورالزام و صحیح معاوضه این بپردازد، را آن مرد

 زن ،شودمی شدن خودبی باعثجنونش  که مجنونی زن بالغ،نا زن :چهارم

 هاشب تقسیم در است کرده مسافرت شوهرش اجازۀ بدون که زنی و ،افرمانن

 ندارد. قضا است گذشته که هاییشب آن یعنی ؛ندارند حقی

 لیو برود، دیگر زن دیدار به نباید است زنان از یکی حق که شبی در مرد :پنجم

 آن نزد شب تمام اگر و کند، عیادت را او که است جایز باشد مریض زن آن اگر

 کند. قضا را شب آن نیست الزم بماند بیمار زن

 کند زدیکین او با و برود دیگر زن نزد است( زن یک حق که) شبی در اگر

 نیز زنان بقیة با نیست الزم بازگردد، است شحق شب آن که زنی آن نزد سپس

                                                                                                      
خوابی خود را به سایرین ببخشد آن یـک ها حق هممثال اگر مرد دارای چهار زن باشد و یکی از زن -6

 شود. )مترجم(ها میشب از چهار شب نوبتی بین آنها تقسیم و در هر دوره حق یکی از آن زن
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 .نیست خوابیهم شرط کردن نزدیکی هاشب کردن تقسیم در زیرا کند؛ نزدیکی

 که کسی آن شب باید کند کوتاهی هاشب تقسیم به کردن عمل در اگر :ششم

 .نماید قضا را است کرده کوتاهی حقش در

 و چهل سپس (6)،باشد کرده نافرمانی زنانش از یکی و داشته زن چهار راگ :هفتم

 و ،گیرد تعلق شب پانزده زن سه از کدام هر به و باشند کرده تقسیم را روز پنج

 از چهارم زن سپس باشند، شوهر نزد شب پانزده کدام هر هازن این از نفر دو

 پنج و سوم زن نزد شب پانزده که است واجب ،کند اطاعت و بازگردد شنافرمانی

 دوره پنج طی که شکل این به ،بماند بود، کرده نافرمانی که چهارم زن نزد شب

 ؛خوابدمی شب سه سوم زن نزد و ،شب یک است کرده نافرمانی که زنی نزد

 پنج ،کننده نافرمانی زن و شب پانزده کدام هر ،زن سه حق مجموع( )در پس

 ند.نکمی شروع دوباره سپس ؛باشدمی شب

 از بعد و (2)،کند تقسیم زن سه بین را هاشب ولی باشد داشته زن چهار اگر :هشتم

 طالق را او نکرده، ادا را حقش او و است چهارم زن حق که شبی رسیدن فرا

 است گذشته که هاییشب آن نیست واجب کند، ازدواج او با دوباره سپس ،دهد

 (9).کند قضا را

 نزد باید ماند،ب شب ده آنها از یکی نزد و باشد اشتهد شهر دو در زن دو اگر :نهم

 .بماند قدر همان نیز دیگر زن

  در اینکه برای پسس ،باشد نکرده نزدیکی او اب و کند ازدواج زنی با اگر :دهم

                                                                                                      
 ی( در تقسیم کردن حقی ندارد. )مترجم(که به دلیل نشوز )نافرمان -6

 ها را برای زن چهارم به جا آورد. )مترجم(که در این صورت باید قضای آن شب -2

 کرد. )مترجم(ها را قضا میداد باید آن شبولی اگر او را طالق نمی -9
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 خارج زن آن اسم و ندازدبی قرعه ببرد خود با را همسرانش از یک کدام سفر

 عروس تازه مختص که شبی تعداد آن سفر از بازگشت از بعد است جایز شود،

 سفر در عروس( )تازه او مخصوص هایشب چون ؛بماند او نزد را (6)است

محسوب  شودمی تقسیم که هاییشب وجز سفر هایشب و شودمین هسبامح

 .گرددنمی

 :)نافرمانی( زنشو :دوم

 .است کردن رفع معنای به کلمه اصل .است کردنن اطاعت معنای به نشوز

  .باشدمی نیز مرد سوی از گاهی زن بر عالوه ینافرمان

 نگاه مرد صورت به غضبناك اینکه مانندـ شود ظاهر زن در نافرمانی میعال هرگاه

 که است جایز ـدهد تغییر را رفتارش یا کند پوشیچشم مرد هاینیاز از یا کند

 ،رداندبرگ روی او از خوابیهم در بود( فایدهبی )اگر کردن نصیحت از بعد مرد

 و ،کند پشت او به رختخواب در که است صورت این به گردانیروی ۀنحو و

 بزند. را او حالت این در نیست جایز

 شوهر از کردنن اطاعت که است صورتی در این و شود، محقق نافرمانی اگر اما

 برای اگر حتی ،شودمی جایز زن زدن ،کند اطاعت باید زن که باشد چیزی در

 شفرمان به رودمی انتظار که مقدار آن به (زدن) عمل این در و ،دباش اول مرتبة

 .نباشد شدید خیلی و نشود آمدن خون باعث که حدی تا ،کند بسنده بازگردد

 نزد) تواندمی زن ،شد ظاهر زن حقوق ردننک ادا اب مرد طرف از نافرمانی اگر

                                                                                                      
 . )همین مبحث(باکره هفت شب و بیوه سه شببرای  -6
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 ادا را زن حقوق )که کند جبورم را مرد تواندمی حاکم و مطالبه را حقش (حاکم

 تا کند ترك را خوابیهم حق و نفقه مانند حقوقش از بعضی تواندمی زن کند(.

 کند. قبول را آن که است حالل شوهر بر و ،آورد دست هب را شوهرش دل

  :طرفه( دو )تنفر شقاق :سوم

 است، «شدن تکه دو و تنشکاف» معنای به «الشق» مادۀ از «فِعال» وزن بر «قاقشِ»

 طرف دو هر اگر پس ؛است گرفته قرار اینیمه در شوهر و زن از کدام هر گویی

 اول مرحلة در حاکم ،باشد داشته وجود دو آن شدن جدا ترس و کنند نافرمانی

 اگر و ،دهدمی قرار (6)کَمحَ زن بستگان از را شخصی و مرد بستگان از را شخصی

 است. جایز نیز باشد او بستگان از آنها از یکی یا نباشد آنها بستگان از

 ؛(مرد و زن طرف از بودن وکیل نه) است کردن حکم برای دو آن دادن قرار

 و دهند، انجام را آن باید کردند حکم زندگی ادامة و اصالح بر دو آن اگر پس

 برای زن رضایت ،خلع در و مرد رضایت ،طالق در ،کردند حکم جدایی بر اگر

 .است الزم اموال بخشش

 :نکته

آن دو  باشد، غایب دو آن از یکی یا شوهر و زن و دهند، قرار را کمحَ دو اگر

 .کنند حکم توانندنمی

 :مسئله دو

 گرنهو ،است الزم باشد جایز اگر ،کنند شرط کمحَ دو آنچه به عمل :اول

                                                                                                      
 شود. )مترجم(بین زن و مرد قرار داده میکسی که برای حکم کردن و داوری  -6
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 .نکنند عمل آن به توانندمی

 )تا کند سلب را زنش )واجب( حقوق از بخشی که نیست جایز مرد بر :دوم

 در یا کند منع را مستحبش حقوق از بخشی اگر و ،کند( خلع به مجبور ار او

 خلع را آن( امثال یا )مهریه پرداخت زن آن نتیجة در و بگیرد، سخت آن

 .شودمیمحسوب ن کردن مجبور این و است صحیح کند

 فرزندان احکام :چهارم مورد

 :است بخش دو شامل که

 فرزندان دادن نسبت :اول خبش

 او با ملکیت با که کنیزی ،(موقت و دائم) انزن به مربوط باحثم شامل که

 .باشدمی (6)است کرده نزدیکی او با اشتباها که زنی و است، کرده نزدیکی

  موقت و مئدا عقد در زن انفرزند احکام :اول

 ،کردن نزدیکی :شوندمی داده نسبت شوهر به شرط سه وجود با فرزندان این

 بین فاصلة زمان حداکثر اینکه و ،نزدیکی زمان از ماه شش )حداقل( گذشتن

 ماه ده کهـ حمل مدت بیشترین از بیش بچه شدن متولد و نزدیکی )آخرین(

 .نباشد ـاست

                                                                                                      
زنی که به گمان حالل بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که بـا زنـی بـه ایـن گمـان کـه  -6

 همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. )مترجم(
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 اگر همچنین .شودمین داده نسبت او به فرزند باشد نکرده نزدیکی اگر پس

 دنیا به کاملی و زنده فرزند ،ماه شش نگذشت از قبل زن و باشد کرده نزدیکی

 ماه ده از بیش نزدیکی )آخرین( زمان از اینکه بر دو هر اگر همچنین و وردآ

 بودن غایب واسطة به زمانی فاصلة این اینکه یا باشند، داشته توافق است گذشته

 بر و شودمین داده نسبت او به فرزند حالت این در شود، ثابت مدت این از بیش

 .دهد نسبت شخود به را فرزند نیست جایز او

 داده نسبت زن شوهر به فرزند ،کند زنا است داررشوه که زنی با شخصی اگر

 به یفرزند چون ؛شودمی نفی او از گواه و بینه وجود یا لعان با تنها و شودمی

  .شودمین داده نسبت کارزنا

 همراه مرد گفتة ،خوردند اختالف به فرزند والدت در یا کردن نزدیکی در اگر

 حامله زمان ترینکم شدن سپری و نزدیکی وجود با و ،شودمی هپذیرفت قسم با

 مادر کردن متهم معنای به چون کند، نفی خود از را فرزند مرد نیست جایز بودن

 انکار را خود به فرزند نسبت اگر و ـباشد شتهدا قینی اگر حتیـ است زنا به بچه

 .شودمی ثباتا شرعی( )دلیل بینه وجود یا لعان با فقط کار این کند،

 بیشترین نگذشت از پیش تا سپس دارد نگه عده زن و دهد طالق را زنش مرد اگر

 داده نسبت مرد به فرزند آن ،بیاورد فرزندی جدایی زمان از ماه( )ده حمل مدت

 باشد. نشده نزدیکی زن آن به شبهه اب یا نزدیکی با اگر ،شودمی

 داده نسبت او به فرزند ،کند ازدواج وا با سپس کند حامله را او و زنا زنی با اگر

 به حکم نیز بخرد را آن سپس و شود حامله و کند زنا کنیزی با اگر .شودمین

  .است صورت همین

 شودمی واجب او بر کند اعتراف همسرش از فرزند تولد و نزدیکی به مرد اگر
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 کند ارانک را فرزند حالت این در اگر پس ؛ستا او فرزند بچه آن که کند اقرار

 فاصلة زمان مدت در اگر .نهبیّ وجود یا لعان با مگر شودمین نفی او از فرزندآن 

 .است صورت همین به حکم نیز خوردند اختالف به نزدیکی آخرین

 اینکه یا کند، زدواجا زن آن ،هعدّ  شدن سپری از بعد و دهد طالق را شزن اگر

 سپس ،کند نزدیکی او با عده( شدن سپری از )بعد مشتری و ،بفروشد را کنیزش

 آنِ  از فرزند بیاورد، فرزندی دوم( شوهر با نزدیکی )از ماه شش از کمتر مدتی در

 .شودمی داده نسبت دوم شوهر به فرزند ،بگذرد ماه شش اگر و ،است اول شوهر

  :باشد شده نزدیکی او با ملکیت اب که کنیزی فرزند احکام :دوم

 آن به باید بیاورد یفرزند بیشتر یا ماه شش زمان در و کند نزدیکی کنیزی با اگر

 از فرزند ،ظاهر بر بنا و کندنمی لعان کنیزش با ،کند نفی را آن اگر اما کند، اقرار

 قرارا است فرزندش اینکه به کرد نفی را فرزند اینکه از بعد اگر و ،شودمی نفی او

 کنیز با دیگری صشخ و کنیز صاحب اگر .شودمی داده نسبت او به فرزند ،کند

 .شودمی داده نسبت کنیز صاحب به فرزند ،کند نزدیکی

 آورد، دنیا به فرزند کنیز و بفروشند نزدیکی از بعد را کنیز کدام هر نفر چند اگر

 یا ماه شش اگر البته ،است او نزد اکنون که شودمی داه نسبت کسی به فرزند

 داده نسبت قبلی شخص به رنهگو باشد، گذشته اشنزدیکی اولین زمان از بیشتر

 نفر به ترتیب همین به گرنهو باشد(، گذشته اشنزدیکی از ماه شش )اگر شودمی

 .شودمی داده نسبت قبلی
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 (5):شبههبا  نزدیکی فرزند احکام :سوم

 اشتباه به مرد اگر .شودمی داده نسبت مرد به فرزند (اشتباهی) شبهه با نزدیکی در

 او به فرزند کند، نزدیکی است کنیزش یا همسر که گمان این با ایبیگانه زن با

 به حکم نیز کند نزدیکی اشتباها دیگری شخص کنیز با اگر .شودمی داده نسبت

 شدنش متولد روز در را بچه قیمت باید کنیزمورد  در اما ؛است صورت همین

 بدهد.

 است هشد جدا یا مرده شوهرش  یا است مجرد او که گمان این با زنی با اگر

 بعد ،است نشده جدا او از یا نمرده ششوهر که شود مشخص سپس ،کند ازدواج

 شرایط سایر وجود با و شودمی گرداندهباز اول شوهر به عده داشتن نگه از

 داده نسبت دوم شوهر به فرزندان ماه( شش از کمتر و ماه ده از بیش )نگذشتن

 و باشد دهوش شهادت به اشتن(ند )شوهر مورد این در که ندارد فرقی و ،شوندمی

 باشد. کرده استناد خبردهنده خبرِ به یا

 توّلد احکام :دوم خبش

 :شهایپیوست و تولد هایسنت و آداب

 :تولد آداب

 طیشرا در مگر ،هامرد نه باشند او نزد هازن تنها حمل وضع هنگام است واجب

                                                                                                      
کرده است، مانند هنگامی که بـا زنـی بـه ایـن گمـان کـه  زنی که به گمان حالل بودن با او نزدیکی -6

 همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. )مترجم(
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 د.اشنب هازن اگر حتی ،ندارد اشکالی شوهر حضور ولی زن، نبود

  :تولد گانةشش مستحبات

 کردن باز چپ، گوش در اقامه و راست گوش در اذان گفتن بچه، دادن غسل

 آب با نبود فرات آب اگر و  حسین امام تربت و فرات آب با بچه کام

 یا عسل مقداری آن در نبود دیگری آب شور آب جز اگر و دیگری گوارای

 کند نامگذاری نیکو هاینام از یکی به را او سپس شود، شیرین تا ریزندمی خرما

 پیامبران هایاسم و سبحان خداوند بندگی معنای که است هایینام آنها بهترین و

 مستحب و دهد، قرار کنیه او برای ،باشند شامل را صالح زنان و مردان و مامانا و

 است مکروه باشد محمد نامش اگر و ،باشد هفتم روز در نامگذاری است

 دهد. قرار القاسم ابو را اشکنیه

 مورد( سه) :هاپیوست

 .حضانت و شیردادن هفتم، روز تحباتمس :شامل

 کردن سوراخ ختنه، سر، تراشیدن :است مورد چهار که هفتم روز مستحبات

 عقیقه. و گوش

 و بتراشند را او سر ـعقیقه از قبلـ هفتم روز که است سنت :سر تراشیدن -

 از بخشی که است مکروه و ،دهندب صدقه نقره یا طال موهایش وزن مقدار به

 است. ناپسند عمل، این که کنند، رها را دیگر بخش و بتراشند را او سر

 .ندازدبی تأخیر به را آن است جایز و ،است مستحب هفتم روز در :ختنه -

 و ،کند ختنه را خودش او است واجب باشد نشده ختنه و برسد بلوغ به اگر
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 است واجب شود مسلمان نشده، ختنه کافرِ اگر .است واجب کردن ختنه

 باشد. مسن اگر حتی ؛کند ختنه که

 ماده گوسفنده دختر برای و نر گوسفند ،پسر برای است مستحب :عقیقه -

 بدهد صدقه را قیمتش اگر و ،است اتمستحب جزو )عقیقه( و کنند، عقیقه

 تا کندمی صبر ردندا را کار این توانایی اگر و ،است نیاورده جا هب را سنت

 رود.نمی بین از آن استحباب و بتواند

 را (6)حج در قربانی شرایط کند عقیقه دخواهمی که حیوانی :است مستحب

 به باشد نداشته قابله اگر و ،بدهند قابله به را گوسفند ران و پا و باشد، داشته

 از بعد است مستحب ،نشود عقیقه فرزند اگر بدهد. صدقه او تا دندهمی مادر

 کند. عقیقه خودش بلوغ

 از بعد اگر و شودمی ساقط عقیقه ،بمیرد ظهر از پیش هفتم روز بچه اگر

  رود.نمی بین از عقیقه استحباب ،بمیرد ظهر

 ییآنهااستخو است مکروه همچنین و بخورند آن از والدین که است مکروه

 جدا مفصل از بلکه ،بشکنند را ها(پا و ها)دست رودمی راه آنها بر که

 کنند.می

 بچه به دادن شیر برای تواندمی و دهدب شیر بچه به نیست واجب مادر بر :شیردادن

 دادن شیر برای را او تواندمی باشد هداد بائن طالق را زن اگر .بخواهد اجرت

 را دادن شیر اجرت است واجب پدر بر نباشد مال دارای بچه اگر کند. اجیر

 را اجرت و دهد شیر او به دیگری شخص یا خودش تواندمی مادر .بپردازد

                                                                                                      
 مراجعه شود به کتاب حج. )مترجم(  -6
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  کند. دادن شیر به مجبور را کنیزش تواندمی موال کند. دریافت

 و ،کند بسنده ماه یک و بیست به است جایز و است سالگی دو دادن شیر پایان

 دو یا یک که است جایز و ،نباشد کمتر ماه( یک و )بیست از که است آن بهتر

 دهد.ب شیر سال دو از بیش ماه

 برای مادر اگر .بپردازد را سال دو از بیش دادن شیر اجرت نیست واجب پدر بر

 مادر ،کنندمی درخواست دیگران که کند درخواست را مقداری همان دادن شیر

 درک درخواست دیگران از بیش اگر اما دارد، اولویت فرزندش به دادن شیر برای

 باشد حاضر یاغریبه زن اگر بدهد. دیگری هب و بگیرد او از را بچه تواندمی مرد

 شیر در مادر دهد شیر بچه به مجانی شود راضی نیز مادر و دهد شیر بچه به مجانی

 دهد شیر مجانی بچه به نشود راضی مادر اگر و ،دارد اولویت فرزندش به دادن

  دهد.ب غریبه زن آن به را بچه تواندمی مرد

 است. همین بهتر که ؛بخورد شیر مادرش از بچه که است مستحب

 ـاست سال دو کهـ دادن شیر مدت در باشد مسلمان و آزاد اگر مادر :حضانت

 یا باشد خترد فرزند چه دارد، اولویت دیگران به نسبت مسلمان بچة حضانت برای

 ندارد. حضانت حق مسلمان غیر یا کنیز .پسر

 حضانت اولویت و پدر، با پسر فرزندِ  حضانت اولویتِ ،دادن شیر پایان از پس

 پدر با حضانت اولویت آن از بعد و است مادر با سالگی هفت تا دختر فرزند

 پدر به و شودمی گرفته او از حضانت حق ،کند ازدواج مادر اگر .باشدمی

 وصی بر حضانت در مادر ،بمیرد پدر اگر و ،پسر یا باشد دختر فرزند چه رسد،می

  دارد. اولویت
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 کرده ازدواج اگر حتی مسلمان آزاد زن باشد، کافر یا غالم پدر اگر همچنین

  کند.می پیدا را آزاد حکم شود آزاد مرد اگر و ،دارد اولویت حضانت ایبر باشد

 اگر و ،رسدمی پدری بزرگپدر به حضانت ،باشد نداشته مادر و پدر فرزند، اگر

 (6).رسدمی نزدیکانش به ـثار ترتیب به ـ حضانت نبود هم او

 :(است مسئله سه) حضانت ملحقات

 درخواست دیگران از بیش اجرتی دادن شیر برای مادر که هنگامی :اول

 بین از مادر حضانت حق لیو بدهد دیگری به را بچه تواندمی مرد کند

 رود.نمی

 ساقط او از مادر و پدر والیت ،شود بالغ و عاقل بچه که هنگامی :دوم

 بماند. بخواهد که کدام هر نزد تواندمی او و شودمی

 طالق اگر و رودمی بین از حضانتش حقّ کند ازدواج زن که هنگامی :سوم

 طالق اگر اما ندارد(، حضانت حق )و ستا باقی حکم این شود، داده رجعی

 گردد.می باز حضانتش حق شود داده بائن

 هانفقه :پنجم مورد

 و خویشاوندی ،یتزوج :علت سه این از یکی با مگر شودمین واجب نفقه

 ت.یّملک

  

                                                                                                      
 رسد. )مترجم(در هر کدام از این مراتب اگر شخص مؤمن نباشد حضانت به نفر بعدی می -6
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 مهسر نفقۀ

 کوچک ،باشد کنیز یا نامسلمان ،مسلمان که گیردمی تعلق نفقه زن به صورتی در

 نکرده نافرمانی اینکه شرط هب البته ؛موقت یا باشد دائم عقد به بزرگ، یا باشد

 باشد.

 و لباس و اكخور و غذا از ،است نیازمند آن به زن آنچه :نفقه مقدار ضابطۀ

 یاهم را دارند شهر در او مانند زنانِ آنچه طبق ،لوازم زینت و خدمتکار و مسکن

 کفایت کند جلوگیری گرسنگی از که ریاقدم آن ،غذا مقدار مورد در و ،کند

 .کندمی

 دارای اگر ؛شودمی رجوع ازدواج( از )قبل او عادت به داشتن خدمتکار در

 زن گرنهو ،بگیرد خدمتکار شرایب که است واجب مرد بر ،باشد بوده خدمتکار

 واجب کار خدمت گرفتن که صورتی در دهد.می انجام خودش را شکارهای

 و ـاست داشته ازدواج از قبل کهـ زن آن خادم به دادن نفقه بین شوهر ،باشد

 حق، دهد انجام را او خدمت خودش اینکه یا و او کردن اجیر یا خادم خریدن

 باشد کسانی از زن اگر .ندارد انتخاب خصوص ینا در یحق زن و دارد انتخاب

 برایش خادم یک از بیش شوهر نیست الزم است بوده خادم چندین دارای که

 ازدواج( از )قبل که زنی کند.می کفایت خادم یک همان که چرا ،کند یاهم

 کند.می خدمتاو را  مرد خود ،مریضی زمان در است نداشته کارخدمت

 که همشهریانش جاری رویة به مسکن، در همچنین و لباس ،اكخور جنس در

 در تا بخواهد شوهرش از دارد حق زن و ،شودمی رجوع هستند او سطح هم

 نباشد. آن در دیگری کس شوهرش از غیر که کند سکونت ایخانه
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 کند حفظ سرما از را خود خواهدمی چون ،باشد بیشتر زمستان در او پوشش باید

 رجوع زن آن امثال متعارف به پوشش آن جنس در و ـابخو برای یلحاف مانندـ

 او امثال که هاییلباس هستند، تجمالت دارای که باشد زنانی از اگر .شودمی

 .گرددمی افزوده آن به پوشندمی زیبایی و تجمل برای

 :گانهشش مسایل :ملحقات

 به را خادم نفقة و هممی انجام را میهاکار خودم من بگوید زن اگر :اول

 خودش شوهر اجازۀ بدون زن اگر و ،بپذیرد نیست الزم مرد بر بده خودم

 ندارد. را مبلغی درخواست حق دهد انجام را کارهایش

 اشنفقه مرد اگر پس است؛ روزش همان نفقة مالکِ روز هر در زن :دوم

 باقی مرد عهدۀ رب روزها یا روز آن نفقة ،رسدب پایان به روز و ندهد را

 .ننماید حکم آنها به و نکند حساب را آنان حاکمتی اگر ح ماند،می

 نفقه آن مالک زن ،شود سپری مدت آن و بدهد او به را مدتی نفقة مرد اگر

 آن از چیزی نفقه از غیر اموالی از کردن استفاده دلیل به اگر و ،دگردمی

 او به را لباسی شوهر اگر .شودمی مالک را مانده باقی مبلغ آن ،بماند باقی

 اگر و است صحیح آوردمی دوام تدم آن در معموال که مدتی برای بدهد

 اگر و بخرد را آن لدَبَ مرد نیست الزم ،کند کهنه مدت آن از قبل را آن

 درخواست لباس تواندمی آینده برای ،باشد باقی لباس و شود سپری مدت

  .کند

 پایان از بلق سپس بدهد او به مدتی نفقة عنوان به را مبلغی شوهر اگر

 او به جدایی روز از بعد زمان مدت نفقة ،دهد طالق را او مدت آن رسیدن
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 (6).شودمی هدانگردباز

 زندگی او با معمولی طور به زن و کند نزدیکی زن اب که هنگامی :سوم

 ،کند طلب را اینفقه زمان آن برای ندارد حق زن بیاشامد، و بخورد و کند

 این در زن و نکند نزدیکی او با و بگذرد مدتی و کند ازدواج زنی با اگر و

 تواندمی زن بلکه ،شودمین ساقط نفقه پرداخت نکند، درخواست نفقه مدت

 کند. درخواست نفقه نیز مدت آن برای

  :نکته

 مطلب این از مرد که زمانی تا بردارد نافرمانی از دست فرماننا زنِ اگر

 تا شودمی سپری زمان و ،گرددنمی واجب نفقه پرداخت نشود آگاه

 اشنفقه شود مرتدّ  زن اگر ند.نک پیدا دسترسی زن به وکیلش یا مرد

 زمان از نفقه پرداخت شود مسلمان دوباره اگر و ،شودمی ساقط

 .گرددمی واجب ششدن مسلمان

 به روز ،است حامله که کند ادعا شده داده بائن طالق که زنی اگر :چهارم

 است نبوده حامله که شود مشخص اگر سپس ،شودمی داده نفقه او به روز

 .شودمی گرداندهباز نفقه

 :نکته

 است، حامله که شود جدا حالی در او از و کند لعان زنش با اگر 

 ـاست هکرد نفی خود از را فرزند چونـ شودمین داده او هب اینفقه

                                                                                                      
. رجعـیبـرای طـالق ه بائن باشد یا روز پایان عـدّطالق روز طالق برای روز جدایی، کند رقی نمیف -6

 )مترجم(
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 ست.ا مرد فرزند بچه آن کند اثبات که بیاورد دلیلی زن اینکه مگر

 و است حامله زن شود مشخص سپس دهد طالق را زنش اگر مچنینه

 و است، صورت همین به حکم کند لعان زنش با و انکار را فرزند او

 دهد، نسبت خود به را فرزند و کند تکذیب را خودش لعان از بعد اگر

 است. فرزند حقوق از این چون بدهد، را او نفقة باید

 روز را نفقه است جایز ،باشد رفاه در زن و طلبکار زنش از او اگر :پنجم

 ناتوانی و سختی در زن که هنگامی نه اما ،کند کم اشبدهی از روز به

 داشته را اشروزمره نیاز که است واجب زمانی بدهی پرداخت زیرا است؛

 ندارد. امتناع حق مرد باشد راضی آن به زن اگر و باشد

 روزمرۀ نیاز از بیش آنچه سپ ؛است ممقدّ نزدیکان نفقة بر زن نفقة :ششم

 زن نفقة واجب مقدار از بیشتر آنچه از سپس ،شودمی داده زن به باشد مرد

 .شودمی داده نزدیکان به باشد

 :نزدیکان نفقۀ

 نفقه کیفیت همچنین و ،شودمی داده نفقه آنها به که است یانکس دربارۀ بحث

 .آن ملحقات و دادن

 اجداد به همچنین و فرزندان و مادر، و پدر :است واجب افراد این نفقه پرداخت

 از ستون دو این از غیر هب نفقه پرداخت .است واجب مادران و باشند پدران شامل

 ... و دایی ،خاله ،عمو ،عمه ،برادر ،خواهر چون کسانی به نیست؛ واجب نزدیکان

 ربیشت برندمی ارث او از که کسانی به استحبابش و است مستحب اما نیست واجب
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 است.

 است. رطش آمد،در سبک از)آنها(  بودن تواننا و فقر ،نفقه پرداخت وجوب در

 د،رَخِ و عقل نقصان ،بودن الخلقه اقصن درآمد، کسب از ناتوانی و فقر وجود با

 اگر .است واجب شاننفقه ،باشند کافر یا فاسق هاآن اگر حتی و ،ندارد یاهمیت

 بر نه است واجب موالیش بر اشنفقه پرداخت باشد، کنیز یا غالم کسی

  نزدیکانش.

 خودش نیاز اندازۀ به اگر پس ؛است شرط پرداخت توانایی ،دهنده نفقه مورد در

 اگر و دهدیم همسرش به بود بیشتر اگر ،کندمی اکتفا خودش به ،آورد دست به

 دهد.می فرزندانش و مادر و پدر به بود بیشتر

 و لباس و غذا از کفایت قدر به ،واجب ةنفق بلکه ،ندارد شخصیم مقدار نفقه

 در بیشتر لباس مانند ،باشدمی ستا او نیاز مورد پوشش بر افزون آنچه و مسکن

 خواب. هنگام و بیداری در سرما از خود حفظ و پوشاندن برای زمستان

 پدرش به باید و نیست، واجب دهنده نفقه بر (6)است ماندن عفیف موجب آنچه

 و فرزند به و ،هستند او برادران و خواهر آنها چون ؛پدرش دانفرزن نه دهدب نفقه

 افتادۀ عقب نفقة هستند. او فرزندان آنها چون ،دهد نفقه باید فرزندش فرزندان

 بر و است شده داده قرار فقر از جلوگیری برای نفقه چون ندارد، قضا نزدیکان

 گیرد.نمی قرار او ی ذمه
  

                                                                                                      
 )مترجم( مهریه و مخارج ازدواج و...پرداخت مانند  -6
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 :تاس مسئله چند شامل که ؛ملحقات

 بر پدر، بودن فقیر یا فقدان با و است، واجب پدرش بر فرزند نفقة :اول

 اگر ؛باشندمی او انپدر آنها چون شودمی واجب پدری اجداد و بزرگپدر

 است، واجب بچه مادر بر او نفقة پرداخت ،باشد نداشته پدربزرگی( )یا پدر

 واجب اشادریم اجداد و والدین بر نفقه ،مادر بودن فقیر یا ننبود با و

 سطحهم صورت در و ـاست واجب دباش نزدیکتر کدام هر بهـ شودمی

 کنند.می مشارکت نفقه پرداخت در هم با بودن،

 بتواند که بیاورد اضافه مالش از قدری به و باشد مادر و پدر دارای اگر :دوم

 همین به و د،نباشمی برابر آن در دو هر بپردازد، را آنان از یکی نفقة تنها

 اگر .است صورت همین به حکم باشد داشته پسر یک و پدر اگر ترتیب

 به ،باشد داشته بزرگ مادر و مادر یا و باشد داشته بزرگ پدر و پدر

 دهد.می نفقه نزدیکتر

 بر باشند نیازبی و مُتمکن هر که باشد داشته بزرگی پدر و پدر اگر :سوم

 پسری و پدر اگر و ،بزرگپدر نه بپردازد را اشنفقه است واجب شپدر

 عهدۀبر مساوی طور به او نفقة باشند، غنی و ثروتمندکه هر دو  باشد داشته

   است. آنان دوی هر

 مجبور را او حاکم کند خودداری واجب نفقة پرداخت از اگر :چهارم

 باشد داشته آشکاری مال اگر و کندمی حبس را او کند امتناع اگر و کندمی

 پاچهار یا کاال دارای اگر و دنبردار نفقه پرداخت برای الم آن از است جایز

 او گردن بر حقی دِین مانند نفقه چون است؛ جایز هاآن فروش باشد اموال یا
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 شود(. پرداخت باید و) ستا

 :اتمملوک نفقۀ

 اما ؛بپردازد ـحیوان یا باشد بردهـ است مالک که را چهآن نفقة انسان است واجب

 هدبد خودش مال از را شاننفقه که دارد اختیار آنها موالی ،یزکن و غالم مورد در

 ،واجب نفقة بلکه ندارد، وجود حدّی هاآن نفقة مقدار در و خودشان درآمد از یا

 به موارد این تمامی جنس در و ؛است اكپوش و خوراك و غذا از کفایت قدر به

 شهر آن در مغال این ارباب سطحهم اربابشان که غالمانی متعارف و معمول

 که کنندمی مجبورش کند خودداری دادن نفقه از اگر و ،شودمی رجوع هستند

 هم مادرش و پدر که ایبنده کند. پرداخت را شاننفقه یا بفروشد را هاآن یا

 شده فرزند صاحب که کنیزی و شده آزاد حدی تا که ایبنده و هستند مملوك

 .هستند یکسان نفقه در ،است

 دهد قرار را قسطی او برای که شکل این به کند، خارج را مملوك که است جایز

 او برای رضایت صورت در را درآمدش ماندۀ باقی و (6)،کند پرداخت باید که

 این غیر در ،سپاردمی خودش به را آن اضافة اشنفقه اندازۀ به و دهد،می قرار

 عنوان به را غیمبل موال نیست جایز .است موال عهدۀ بر آن ماندۀ باقی ،صورت

 نفقة اندازۀ به یا و کند درآمد سبک میزان آن به نتواند غالم که دهد قرار قسط

 بدهد. را اشنفقه موال که حالتی در مگر نماند، باقی غالم

                                                                                                      
. مثال بگوید در اختیار خودت هستی تا کار کنی اما باید هـر مـاه یـا هـر سـال ایـن مبلـغ را بپـردازی -6

 )مترجم(



 
  انتشارات انصار امام مهدی   535

 و باشد خوردنی گوشتش چهـ است واجب او بر است شمالک که حیواناتی نفقة

 چرا اگر پس ؛کند مینأت را حیوان ضروری احتیاجات است واجب و ـنباشد چه

 نفقه از اگر دهد.می آنها به علوفه وگرنه کند،می چنین باشد کافی حیوان بردن

 از اگر ،شودمی هاآن ذبح یا و فروش یا دادن نفقه به مجبور ،کند خودداری دادن

 دارای حیوان اگر است. کردن ذبح شاننگهداری از هدف کهباشد  حیواناتی

 سبب به آنها اگر و دهدب شیر آنها به فرزندانش کفایتِ اندازۀ به باید باشد فرزند

 را حیوانشیر  تمام تواندمی شوند سیر ـخوردن علف یا یدنچر مثلـ دیگری

 بردارد.





 طالق کتاب

 طالق. هایپیوست و اقسام ارکان، :است مطلب سه در آن بحثم

  طالق ارکان :اول مبحث

 است: مورد چهار طالق ارکان

 

 دهنده طالق :لاو رکن

 :باشد چهارگانه شروط دارای باید که

 بلوغ :اول شرط

 را طالق شجای هب او ولیّ اگر و نیست معتبر بلوغش از پیش کودك سخن

 باشد، العقل ناقص رسدمی بلوغ به که هنگامی اگر و نیست، صحیح ،کند جاری

 کند.می جاریرا  طالق مصلحت براساس او ولیّ

 عقل :دوم شرط
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 به که کسی و ،مست توسط همینطور نیست؛ صحیح دیوانه توسط دندا طالق

 به که چرا ؛باشد شده ضایع عقلش آورخواب داروهای خوردن یا هوشیبی دلیل

 طرف از تواندنمی ولیّ .شودمین محقق طالق( )از نیت و مقصود ترتیب این

 نندما مست شخص و رودمی بین از او عذر این غالباً بدهد، طالق مست شخص

 و بدهد، طالق او جایه ب تواندمی دیوانه ولیّ اما ؛است خوابیده کهاست  کسی

 است داده قرار کار این برای را او امام که کسی یا امام باشد، نداشته ولیّ  اگر

 نماید.می جاری را طالق

   اختیار :سوم شرط

 و ،نیست صحیح اندکرده کار این به مجبور را او که کسی توسط دادن طالق

  :شودمی محقق مورد سه این وجود با تنها اجبار

 داشته را است کرده تهدید که کاری انجام توانایی کندمیمجبور  که کسی -6

 باشد.

 کرده که تهدیدی سرپیچی، صورت در که باشد داشته یقین به نزدیک گمان -2

 کند.می عملی را است

 اجبار شخصِ برای ستا کرده تهدید را شخص اشوسیله هب که چیزی آن -9

 خودش همانند که کسانی یا خودش جان به آسیب) باشد داشته ضرر شونده

 یا جراحت یا قتل ،آسیب این که کندنمی فرقی و فرزند( و پدر مثل هستند،

 اجبار منزلت و جایگاه حسب رب اهانت و ضرر این و باشد، زدن کتک یا فحاشی

 گردد.نمی محقق اندك یبآس و ضرر با اجبار و ،است متفاوت شونده
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 نیت و قصد :چهارم شرط

 اگر است. شرط ،طالق صحت در صریح لفظ بردن کار به با همراه قصد وجود

 اشتباه و خطا روی از که کسی )مانند کند ذکر طالق نیت و قصد بدون را لفظ

 .گرددنمی واقع طالق گوید(می را آن خواب در که کسی یا و بگوید را لفظ آن

 تیوجَزَ» یا «طوالق سائینِ» :بگوید و است همسر دارای که کند موشفرا اگر

 دارای که بیاید یادش به سپس (دادم طالق را همسرانم یا همسر یعنی) «طالق

 قصد بگوید بعد ،برده کار به را طالق صیغة اگر .شودمین واقع طالق است همسر

 خداوند( )نزد باطن بر بنا و شودمی پذیرفته او از ظاهر بر بنا نداشتم، دادن طالق

 نداشته طالق قصد اینکه )بیان را نیتش کردن آشکار اگر حتی ،شودمی داده جزا

 خبر نیتش و قصد از او که چرا بیندازد، تأخیر به عدّه اتمام از  پیش تا است(

 یا و دارد حضور همسرش نزد که کسیطرف  از طالق در شدن وکیل دهد.می

 کند. وکیل خودش دادن طالق در را زنش که است جایز و است، جایز ندارد

 :نکته

 بار سه را خودت» :بگوید و( کند وکیل دادن طالق در را )زنش مرد اگر

 او و «بده طالق بار یک» :بگوید اگر یا دهد، طالق بار یک زن و «بده طالق

 .شودمی واقع بار یک طالق صورت( دو هر )در دهد، طالق بار سه

 )مطلقه( شده داده طالق که زنی :دوم رکن

 :دارد شرط جپن

 اعتباری دهد طالق را خود کنیز اگر پس ؛باشد شهمسر مطلقه آن اینکه :اول
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 او با بعداً  اگر حتی دارد، را حکم همین دهد طالق نیز را ایبیگانه زن اگر .ندارد

 کند. ازدواج

 خصمش را زن چه نیست؛ صحیح کند، ازدواج رب مشروط را طالق اگر همچنین

 کردم ازدواج فالنی با )اگر «طالق فهی فالنة تزوجت ان» :بگوید اینکه مانندـ کند

 ازدواج که کس هر با :بگوید کلی طور هب اینکه یا و ـاست( شده داده طالق او

 است. شده داده طالق او کردم

 واقع است شده موقّت عقد که زنی بر طالق پس ؛باشد دائم ،عقد :دوم

 (6).گرددنمی

 است معتبر زنی مورد در شرط این و باشد، پاك نفاس یا حیض از زن اینکه :مسو

 شوهرش که زنی نه ،باشد شنزد شوهرش و شده نزدیکی او با ،نباشد حامله که

 او با که پاکی دورۀ آن از زنش باشد مطمئن به طوری که باشد، سفر در مدتی

 حالی در را زن گرا پس است. شده منتقل دیگری پاکی دوره به کرده نزدیکی

 مدتش که است سفری در مرد یا و هستند شهر یک در دو هر که دهد طالق

 چه است، باطل طالق باشد، نفاس یا حیض در زن و است (2)معتبر مقدار از کمتر

 نداند. یا بداند را مطلب این

 پاکی به پاکی دورۀ آن از همسرش باشد مطمئن که باشد سفر در مدتی اگر اما

 مشخص بعداً اگر حتی است، صحیح طالق دهد،ب طالق و شده تقلمن دیگری

                                                                                                      
زمـان را بـه او ببخشـد و نیـاز بـه ود بایـد بـاقی مانـدۀ صد دارد از زن عقد موقتش جدا شمردی که ق -6

 طالق نیست. )مترجم( صیغةخواندن 

شود که همسرش از پاکی که در آن بـا او نزدیکـی کـرده مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می -2

 خارج و وارد پاکی دیگری شده است. )مترجم(
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 دورۀ در مرد اگر همچنین و است، بوده حائض طالق، لحظة در زن که شود

 را او است جایز (6)مطلقاً برود، او نزد از است نکرده نزدیکی زن با که پاکی

 حائض که زمانی در نکرده نزدیکی او با که را زنی اگر همچنین و ،بدهد طالق

 .باشدمی صحیح طالق دهد، طالق است

 وضعیت از که ایگونه به باشد نداشته زن به دسترسی ولی نباشد سفر در مرد اگر

 قرار سفر در که است کسی ماننده باشد، نداشته خبر او نبودن یا بودن حیض

   دارد.

 اگر پس است، نشده نزدیکی او با که باشد داشته قرار پاکی در زن اینکه :چهارم

 .نیست صحیح طالق دهد، طالق است کرده نزدیکی او با که پاکی آن در را زن

 به هنوز که زنی یائسه، زن :نیست الزم افراد این در شرط این وجود: توجه

 دیدن خون سن به که زنی و حامله، زن ،است نرسیده شدن حیض سن

 اگر و ندنبی خونی و بگذرد ماه سه که آن شرط به بیندنمی حیض اما رسیده

 واقع طالق دهد، طالق نزدیکی زمان از ماه سه نگذشت از پیش را زن این

 .شودمین

 که صورت این به دهد، طالق را او خواهدمی که زنی کردن مشخص :پنجم

 ابهامی هیچ که ایگونه به یا و است( شده داده طالق )فالنی «قطال النةف» :بگوید

 کند. اشاره او به باشد نداشته

 طالق دادم( طالق را )زنم «طالِق زَوجتی» :بگوید و باشد داشته زن کی اگر

 ندارد. وجود دیگری احتمال چون است، صحیح

                                                                                                      
 و یا زیاد، زن در حیض باشد یا نباشد. )مترجم( مدت سفر کوتاه باشد -6
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 را خاصی زن اگر «دادم طالق را زنم» :بگوید و باشد داشته زن چند یا دو اگر

 شخص اگر و شودمی پذیرفته منظورش و است صحیح طالق ،باشد کرده قصد

 است. باطل طالق ،شنبودن مشخص دلیل به اشدب نکرده قصد را خاصی

 دو شما از )یکی «طالِق اِحداکُما» :بگوید و کند نگاه ایبیگانه زن و زنش به اگر

 .شودمی پذیرفته او از بود بیگانه زن منظورم بگوید سپس دادم(، طالق را نفر

 دارند نام «سُعدی» مثال( عنوان )به دو هر که باشد کنیز یک و زن یک دارای اگر

 از بود، کنیز منظورم بگوید بعد و دادم( طالق را )سُعدی «طالِق سُعدی» :بگوید و

 .شودمی پذیرفته او

 را )تو «طالق انتِ» :بگوید و است همسرش که کند گمان را ایبیگانه زن اگر

 اگر است. کرده قصد را مخاطب او چون ،شودمین داده طالق زنش دادم( طالق

 جواب عمره و بزند صدا را زینب و عُمره، و زینب هاینام به ،باشد داشته زن دو

 داده طالق است بوده نیتش در که کسی همان «دادم طالق را تو» :بگوید و دهد

 است. داده جواب که کسی نه ،شودمی

 طالق صیغۀ :سوم رکن

 تواننمی که است شرع از برگرفته پیمان و مانع یک ازدواج که است این بر اصل

 شرعی صیغة به نیازمند آن کردن برطرف پس کرد، لغو را آن شرع اجازۀ بدون

 عبارت باشدمی ازدواج پیمان برندۀ بین از که طالق برای شرعی صیغة و است

 داده طالق زن این یا فالنی یا تو )یعنی «طالق هذه یا فالنة» یا «قطال انتِ » :از است

 کند.می مشخص را شده داده قطال زن که هااین مانند الفاظی یا و (هستی شده

 اگر حتی نیست، صحیح «المطلقات من یا طالق یا الطالق انتِ» :بگوید اگر پس



 
  انتشارات انصار امام مهدی   531

 یا و هستی( مطلقه )تو «مطلقه انتِ» :بگوید اگر همچنین و باشد، داشته طالق قصد

 .شودمین واقع طالق شد( داده طالق )فالنی «فالنة لقتطُ » :بگوید

 صیغة گفتن بر توانایی وجود با همچنین پذیرد.نمی صورت کنایه لفظ با طالق

 کردن اشاره با عالوه به .شودمین جاری دیگری زبان با طالق ،عربی مخصوص

 شخص و ،باشد نداشته را گفتن سخن توانایی اینکه مگر ،شودمین واقع طالق

 است. صحیح و دهدمی طالق برساند را مفهوم که ایاشاره با الل

 گفتن سخن از اگر اما بدهد، طالق تواندنمی نوشتن با کند بتصح بتواند اگر

 است. صحیح بنویسد، را طالق صیغة دادن طالق قصد با و باشد ناتوان

 ،«خُلیة هذه» :مانند ،نیست صحیح ببرد کار به را الفاظ سایر طالق لفظ جز هب اگر

 گردنت بر را )طنابت «رِغابک علی حَبلک» است(، رها یا آزاد زن )این «بریة»

 ،«باین» الفاظ این همچنین و برگرد( اتخانواده نزد ) «بِاهلِک اَلحقی» ،انداختم(

 یا باشد داشته طالق قصد چه سازد،نمی جاری را طالق نیز «بتلة» ،«بتة» ،«حرام»

 باشد. نداشته

 و ،نیست صحیح باشد، داشته طالق قصد و دار( نگه )عده «اِعتدی» :بگوید اگر

 یا بپذیرد زن کند، مخیّر خودش دادن طالق در را او دادن طالق قصد با اگر

 .شودمین واقع طالق نپذیرد

 و ،شودمین واقع طالق بله، :بگوید او و دادی طالق را فالنی آیا :شود گفته اگر

 بله، :بگوید مرد و شدی، تنها یا شدی جدا یا شدی فارغ او از آیا شود گفته اگر

  .گرددنمی محقق طالق

 بار سه یا بار دو به را طالق اگر و باشد، یشرط یا قید هیچ بدون طالق صیغة ایدب
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 سه یا )دو آن تفسیر و واقع طالق بار یک تنها «طاِلق» لفظ گفتن با (6)کند تفسیر

 داده طالق سنت اساسبر )تو «للسنة طالق انِت» :بگوید اگر .گرددمی ملغی (مرتبه

 )تو «لِلبِدعة طالِق انتِ» :بگوید اگر و ست،ا صحیح باشد پاك زن اگر ای(شده

 براساس طالق زیرا ،شودمین واقع طالق ای(شده داده طالق بدعت اساسبر

 .نیست صحیح تبدع

  :نکته

 داشته را طالق )شرایط شود واقع بتواند تو بر طالق اگر :بگوید که هنگامی

 خبر زن عیتوض از دهنده طالق اگر ،دادم طالق لحظه این در را تو باشی(

 زن که بداند اگر اما ،شده مشروط طالق چون نیست، صحیح باشد نداشته

 نیست، شرط این چون است؛ صحیح است، طالق الزم خصوصیات دارای

 است. آمده شرط لفظ با گرچها ،شودمیمحسوب  توصیف بلکه

 یا ننیکوتری یا ترین،کامل یا طالق، ترینعادالنه به دادم طالق را تو :بگوید اگر

 طالق بهاضافه شده،  مطالبِ این و است، صحیح طالق آن، نوع ترینزشت

 یا و دادم طالق دنیا یا مکه مقابل در را تو :بگوید اگر همچنین رساند.نمی آسیبی

 اما است، باطل باشد شرط معنای به اگر ،دادم طالق فالنی رضایت برای بگوید

 خانه وارد اگر :بگوید اگر مچنینه و ندارد، اشکالی باشد هدف بیان برای اگر

 خانه داخل اگر :بگوید اگر همچنین نیست. صحیح دهم،می طالق را تو شدم

 شدی خانه داخل اینکه» بگوید اگر ولی ستین صحیح «دهممی طالق را تو شدی

 طالق قصد و بداند را جمله دو این تفاوت اگر است، صحیح «دادم طالق را تو

                                                                                                      
 تو را سه بار طالق دادم. )مترجم(« انت طالق ثالثا»مانند اینکه بگوید  -6
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 (6)باشد. داشته

 نیست، صحیح هستم( شده جدا تو از من )یعنی «طالِق منکِ  انا» :بگوید مرد اگر

 یک یا طالق، نصف دادم طالق را تو» :بگوید اگر .شودمین داده طالق مرد چون

 است. نکرده قصد را طالق چون نیست، صحیح «طالق ششم یک یا طالق چهارم

 ظاهر بر بنا «طاهر انتِ» بگویم خواستممی :بگوید سپس «طالِق انتِ» :بگوید اگر

 .شودمی داده جزا نیتش و باطن بر بنا و شودمی پذیرفته او از

 .نیست صحیح دادم، طالق را صورتت یا سینه یا سر یا پا یا دست :بگوید اگر

 ،نیست صحیح دادم، طالق را تو نصف یا سوم دو سوّم، یک :بگوید اگر همچنین

 ؛است صحیح طالق یک بار، سه جز هب بار سه دادم، طالق را تو بگوید اگر و

 .شودمی باطل استثنا و باشد، داشته طالق قصد اول جملة از اگر البته

 داده طالق که هستی شده داده طالق تو )یعنی «طالِق غیرُ طالِق انتِ» :بگوید اگر

 رجوع و است صحیح طالق باشد، داشته رجوع قصد دوم عبارت از اگر نشدی(

 باشد نداشته رجوع قصد اگر و است، رجوع طالق ارانک چون ،شودمی محسوب

 انت» :بگوید اگر همچنین .شودمی واقع طالق باشد، طالق زدن هم بر نیتش و

 جاری طالق «طالِق انتِ» :گفته با و ندارد اثری استثنا جملة «طلقة اال طلقة

 .گرددمی

 دو هر و است بوده عُمره منظورم :بگوید سپس «طالِق زینب» :بگوید اگر

 .شودمی داده طالق عُمره باشند، همسرانش

                                                                                                      
ب، یصـح. مـراد از ایـن مطلـ«... ت الدارأن دخل»لم یصح، و «.... إن دخلت الدار»اصل عبارت عربی  -6

 )مترجم( تفاوت لفظ اِن دخلت و اَن دخلت در زبان عربی می باشد.
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 زینب را(، عمره بلکه دادم طالق را )زینب «عُمرۀ بل طالِق زینب» :بگوید اگر

 را )زینب «طالق عمرۀ بل طالق زینب» :بگوید اگر و ،عمره نه شودمی داده طالق

 القط قصد اگر شوند،می داده طالق دو هر دادم( طالق را عمره بلکه دادم طالق

 نام عمره نام جایه ب )که اشتباهش اصالحِ قصدِ اگر و ،باشد داشته را دو هر دادن

 .شودمی داده طالق عمره فقط باشد داشته را است( آورده زبان هب را زینب

 گرفنت شاهد :چهارم رکن

 بشنوند، را طالق صیغة و باشند داشته حضور شاهد نفر دو باید طالق هنگام در

 طالق صیغة نفر دو آن اینکه و نشود، گفته یا دهید شهادت شود گفته هاآن به چه

 طالق آن نبود با و ـندهند شهادت اگر حتیـ است آن صحت در شرط بشنوند را

 شاهد یک تنها اگر همچنین باشد. برقرار آن طیشرا سایر چند هر ،شودمین واقع

 فاسق شاهد دو و ،نیست صحیح طالق ـباشد عادل اگر حتیـ باشد داشته وجود

 باشد. داشته وجود باشند عادل ظاهر بر بنا که شاهد دو باید بلکه کند،نمی کفایت

 به تنهایی به دیگر شاهد سپس دهد، شهادت طالق صیغة به شاهد دو از یکی اگر

 دو اگر و (6)شودمین واقع طالق دهد، شهادت دیگری( زمان )در طالق صیغة

 بودن همزمان طالق( صیغة )نه دهند شهادت (2)طالق به اقرار )شنیدن( به شاهد

 دهد شهادت اقرار به دیگری و صیغه به شاهد دو از یکی اگر و ،نیست الزم آن

  .نیست صحیح

                                                                                                      
 مثال یکی از دو شاهد به وقوع طالق در روز جمعه شهادت دهد و دیگری در روز شنبه. )مترجم( -6

هنگام خواندن صیغه حضور نداشته باشند بلکه شاهد این باشند که مرد به طالق دادن همسرش اقرار  -2

 کرده است. )مترجم(
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 ضمیمه مرد به یا باشند تنهایی بهچه  ؛شودمین پذیرفته هازن شهادت طالق در

 شوند.

 طالق دهد، طالق دوباره شاهد حضور با سپس نگیرد شاهدی و دهد طالق اگر

 .شودمی جاری باشد، صحیح لفظ با اگر دوم طالق و است بیهوده اول

 طالق اقسام :دوم مبحث

 .سنت مطابق طالق و (است باطل )که بدعت طالق :است نوع دو طالق لفظ

  :است مورد سه بدعت طالق

 نفاس یا حیض در که حالی در کرده نزدیکی او با که زنی دادن طالق -6

 غایب (6)معتبر زمان از کمتر مدتی یا و باشد او نزد مرد اگر البته است،

 باشد. شده

 است. کرده نزدیکی او با که پاکی دورۀ در طالق -2

 وجود رجوع آنها بین در اینکه بدون هم سر پشت ،زن کردن هطالق سه -9

 باشد. داشته

 .شودمین واقع طالق و است باطل موارد این تمام و

 .عدّه طالق و (6)رجعی (2)،ائنب :است مورد سه سنت مطابق طالق

                                                                                                      
ز پاکی که در آن بـا او نزدیکـی کـرده شود که همسرش امدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می -6

 خارج و وارد پاکی دیگری شده است، چه زن در حیض باشد یا نباشد. )مترجم(

 طالقی که در آن مرد حق رجوع و بازگشت ندارد. )همین مبحث(  -2
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  :بائن طالق -5

 طالق :است مورد شش بر و باشد، نداشته رجوع حق مرد آن در که است طالقی

 دیدن حیض سن به هنوز که زنی یائسه، زن است، نکرده نزدیکی او با که زنی

 از (9)مبارات با که زنی باشد، شده جدا او از (2)خلع با که زنی باشد، نرسیده

 نشده منصرف مال بخشش از دو هر که زمانی )تا است شده جدا شهمسر

 کرده رجوع بار دو آنها بین و باشد، شده داده طالق بار سه که زنی و باشند(،

 باشد.

  :رجعی طالق -2

 چه دارد، بازگشت و رجوع حق عده( اتمام از قبل )تا آن در مرد که است طالقی

 نکند. یا بکند رجوع

  :عده طالق -1

 اتمام از قبل سپس دهد،می طالق را زنش ط،یشرا تمام وجود با که است قیطال

 او با که پاکی دورۀ در را او سپس کند،می نزدیکی او با و رجوع او به عدّه

 در سپس کند، نزدیکی و رجوع دوباره سپس دهد، طالق است نکرده نزدیکی

                                                                                                      
باشـد و نیـازی بـه طالقی که در آن مرد حق رجوع دارد و با بازگشت مرد، دوبـاره زن همسـر او می -6

 دوباره نیست. )ادامه همین مبحث( ازدواج

 او باشد که در فصل خلع بیان خواهد شد. )مترجم( ی که به دلیل تنفر زن و به خواستةطالق -2

طالقی که با تنفر و درخواسـت دو طـرف باشـد و توضـیح آن در فصـل مبـارات بیـان خواهـد شـد.  -9

 )مترجم(
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 ،شودمی حرام او بر زن آن حالت این در پس دهد، طالق را او دیگر پاکی دورۀ

 شوهر بر آن از بعد و بگیرد، طالق و کند ازدواج دیگری مرد با که زمانی تا

 اتفاق همین هم باز و کند ازدواج زن آن با دوباره اگر و ،شودمی حالل اولش

 تا شودمی حرام او بر زن آن (دهد طالق را او شکل همین به بار سه )یعنی بیفتد

 این هم باز آن از بعد اگر و بگیرد طالق و کند زدواجا دیگری مرد با که هنگامی

 مرد بر زن آن ـداد طالق را او شکل همین به دیگر بار سه یعنیـ شد تکرار اتفاق

  .شودمی ابدی حرام

 او اگر و کند، نزدیکی او با رجوع از بعد که زمانی مگر شودمین واقع عدّه طالق

 .شودمین محسوب عدّه طالق ولی است، صحیح دهد طالق نزدیکی از قبل را

 باشد، نکرده یا باشد کرده نزدیکی او با شود، داده طالق بار سه که زنی هر

 مرد با که زمانی تا شودمی حرام او بر زن آن باشد، نکرده یا باشد کرده رجوع

 بگیرد. طالق و کند ازدواج دیگری

 :مسئله شش

 ازدواج او با دوباره عدّه اماتم از بعد و دهد طالق را زنش که هنگامی :اول

 او با دوباره عدّه اتمام از بعد و کند رهایش و دهد طالق را او سپس کند،

 حرام او بر زن آن ،دهد طالق را او سوم بار برای سپس کند، ازدواج

 نگه عده و بگیرد طالق و کند ازدواج دیگری مرد با که زمانی تا شودمی

 در شودمین باعث (6)هاطالق این شود.ب او به رجوع به مجاز مرد و دارد

 باعث عدّه کردن سپری البته و ،شود ابدی حرام مرد بر زن بار نهمین

                                                                                                      
 کند. )مترجم(ا او ازدواج میرساند و دوباره مرد بکه زن عدّه را به پایان می -6
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 نشود. حرام او بر زن طالق، سومین در که شودمین

 نزدیکی او با است جایز کند، رجوع سپس دهد طالق را حامله زن اگر :دوم

 سنت طالق یا نزدیکی( از د)بع عدّه طالق را او آن از بعد تواندمی و کند،

 .دهد( طالق را او کردن نزدیکی بدون )یعنی بدهد

 او با اگر کند، رجوع سپس دهد طالق را نیست حامله که زنی اگر :مسو

 و است، صحیح دهد طالق را او دیگر پاکی دورۀ در و کند نزدیکی

 طالق دیگری پاکی در را او کند نزدیکی او با اینکه بدون اگر همچنین

 پاکی در بار سومین برای و کند رجوع دوباره اگر سپس است. صحیح هدد

  .شودمی حرام او بر زن آن دهد، طالق دیگری

 و است، صحیح دهد طالق اول پاکی در نزدیکی از قبل و رجوع از بعد اگر

 از زن اگر البته دیگر؛ پاکی در مگر نیست، صحیح طالق کند نزدیکی اگر

 است. شرط آنها در (6)استبراء که باشد کسانی

 بین از برای نیست الزم نه، یا است داده طالق که کند شک مرد اگر :چهارم

 است. باقی خود تقوّ  به ازدواج بلکه دهد، طالق را زنش شک بردن

 نزدیکی او با آمد او نزد وقتی سپس دهد، طالق را زنش غیابی اگر :پنجم

 و ادعا صورت این در است، داده طالق را او که کند ادعا سپس و کند

 نسبت مرد آن به شود داربچه زن اگر و شودمین پذیرفته دهد هیارا که دلیلی

 .شودمی داده

                                                                                                      
یعنی با رعایت عدّه از حامله نبودن اطمینان حاصل کند؛ که این مورد در زن یائسه و زنـی کـه بـا او  -6

 نزدیکی نشده است شرط نیست. )مترجم(
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 چهارمی زن با بخواهد سپس دهد طالق را همسرش غیابی مردی اگر :ششم

 کند، صبر ماه هنُ باید کند ازدواج است داده طالق که زنی آن خواهر یا و

 گذراندن نیست، حامله بداند اگر و باشد، املهح زن آن دارد احتمال چون

 کند. می کفایت ماه سه یا حیض دورۀ سه

 طالق ملحقات :سوم مبحث

 :است مبحث چند شامل که

 (5)بیمار مردتوسط  دادن طالق :اول مبحث

 صحیح بدهد طالق اگر البته بدهد، طالق را زنش که است مکروه بیمار مرد

 ولی برد،می ارث دارد قرار رجعی طالق عدۀ در که زمانی تا زنش از او و است

 سال پایان تا طالق زمان از زن ولی ؛بردنمی ارث بائن طالق عدۀ در و عده از بعد

 که هنگامی تا بائن، یا شود داده رجعی طالقِ چه برد،می ارث او از بیماری

 ودش برطرف مرد بیماری اگر پس شود. خوب مرد بیماری اینکه یا و کند ازدواج

 عدۀ در اینکه مگر ،بردنمی ارث او از زن بمیرد، و شود بیمار دوباره آن از بعد و

 .باشد رجعی

 او از شاهد وجود با دادم، طالق بار سه را او صحت حال در :بگوید مرد اگر

 او گفتة باشد، نداشته شاهد اگر و ،بردنمی ارث او از زن و شودمی پذیرفته

                                                                                                      
 بیماری که احتمال مردن در آن وجود دارد. )مترجم( -6
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 برد.می ارث زن و شودمین پذیرفته

 از لعان با و کند متهم عفت منافی عمل به را زنش است مریض که حالی در اگر

 با یا و کند طالق تقاضای زن اگر همچنین. بردنمی ارث او از زن شود جدا او

 .بردنمی ارث زن شوند، جدا مبارات یا و خلع

 :نکته چند

 ،دهد بائن یا رجعی طالق است ماریب مرد که حالی در را کنیزی اگر :اول

 و عدّه در کنیز بمیرد، بیماری آن در مرد و شود آزاد عدّه در کنیز آن سپس

 صورت همین به نیز دهد بائن طالق را او اگر .بردمی ارث او از آن از بعد

 مسلمان زن آن سپس دهد، طالق بیماری در را کتاب اهل زن اگر است.

 .بود خواهد صورت همین به نیز شود

 طالق بیماری حال در را او که کند ادعا شده داده طالق که زنی اگر :دوم

 داده طالق را او سالمت زمان در کند ادعا و شود منکر وارث و است داده

 .شودمی پذیرفته وارث گفتة باشد نداشته شاهد زن اگر است،

 دیگر زن چهار و دهد طالق را زن چهار مرد ،بیماری حال در اگر :سوم

 فرزند اگر بمیرد، بیماری همان در سپس و کند دیکینز آنها با و بگیرد

 اموال هشتم یک باشد داشته فرزند اگر و اموالش چهارم یک باشد، نداشته

 .شودمی تقسیم آنها تمام بین  مساوی صورت به

 )حمللل( طالقه سه حرمت برندۀ بین از :دوم مبحث

 تا شودمی حرام او بر زن آن دهد طالق بار سه را زن الزم شرایط وجود با اگر
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 حرمت این رفتن بین از برای و بگیرد طالق و کند ازدواج دیگری مرد با اینکه

  :است الزم شرط چهار

 جلو از او با -2 باشد. (6)محلّل تواندنمی بالغنا نوجوان و باشد، بالغ مرد -6

 نه باشد ازدواج با نزدیکی این -9 شود، واجب غسل که ایگونه به کند نزدیکی

 موقت. نه باشد دائم ازدواج -4 کنیز، دادن قرار اختیار در یا خریدن اب

 بین از بود آمده وجود به طالق سه با که حرمتی ط،یشرا این شدن برآورده با

 خارج شمارش از نیز بار سه از کمتر هایطالق تعداد شودمی باعث و رودمی

 طالق و کند ازدواج یدیگر مرد با او و بدهد طالق بار یک را زن اگر پس ؛شود

 طالق را او دیگر بار سه تواندمی کند ازدواج اول شوهر با دوباره سپس بگیرد،

 رود.می بین از قبل دفعات تعداد حکم و دهد

 نامسلمان مرد با عده پایان از بعد و دهد طالق بار سه را کتاب اهل زن اگر

 بار دو اگر کنیز و ،دشومی حالل اولی شوهر بر شود جدا او از سپس کند ازدواج

 دیگری مرد با آنکه از بعد مگر ،شودمی حرام شوهرش بر شود داده طالق

 وسیلة به و آزاد، یا باشد بنده فرمان تحت که کندنمی فرقی و کند، ازدواج

 که اولی شوهر اگر همچنین و ،شودمین حالل اول شوهر بر او با اربابش نزدیکی

 نزدیکی شود، او مالک است( حرام او بر زن آن و) است داده طالق بار دو را او

 وجود او شدن مالک از پیش مرد بر زن بودن حرام چون است، حرام او بر کردن

 است. داشته

 رجوع او به یا ازدواج او با و شود آزاد کنیز آن سپس دهد طالق را کنیز اگر

                                                                                                      
 او را طالق داده است. )مترجم( ازدواج زن با مردی که سه بار محلّل: حالل کنندۀ -6  
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 بار از غیر را وا اگر پس ؛دهد طالق را او تواندمی دیگر بار دو طالق آن با کند،

 حرام او بر کند ازدواج دیگری مرد با که وقتی تا دهد طالق دیگر بار دو اول

 .شودمی

 تواندمی باشد، طیشرارا  سایر دارای و کند نزدیکی اگر است اخته که مردی

 باشد. طالقه سه کنندۀ حالل

 مرتد ینزدیک از پیش ،شده داده طالق بار سه که زنی با ازدواج از بعد مرد اگر

 شوهر بر او شدن حالل باعث کند، نزدیکی او با است مرتد که حالی در و شود

 .گرددمی باطل عقد او ارتداد با زیرا ؛شودمین اولش

  :نکته چند

 و شده جدا و کرده ازدواج که کند ادعا زن و بگذرد مدتی اگر :اول

 و باشد پذیرامکان مدت آن در چیزی چنین واست  رسیده پایان به اشعده

 .شودمی پذیرفته او از باشد، اطمینانی مورد شخص زن آن

 به نزدیکی که کند ادعا زن و کند نزدیکی زن با )محلّل( مرد اگر :دوم

 اولش شوهر بر کند، تصدیق را او نیز مرد و است شده انجام معتبر اندازۀ

 از نظرش به آنچه به اول شوهر کند، تکذیب مرد اگر و ،شودمی حالل

 ؛کندمی عمل باشد داشته بیشتری احتمال محلل یا زن گفتة بودن ستدر

 کند.می اعتماد زن گفتة به نباشد، بیشتر کدام هیچ راستگویی احتمال اگر

 روزۀ :مانندـ است حرام کردن نزدیکی که زمانی در )محلّل( مرد اگر :سوم

 ولا شوهر بر شدن حالل باعث کند نزدیکی او با ـاحرام در یا واجب

 آن که چند هر است، کرده نزدیکی او با صحیح عقد وسیلة به زیرا ،شودمی
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 زن بر نزدیکی که حالی در و او با همراهی صورت درـ زن همچنین و مرد

 اند.کرده گناه ـباشد بوده حرام نیز

  (5)رجوع :سوم مبحث

 معنای به که کاری انجام یا و کردم( رجوع :بگوید اینکه )مانند گفتن با رجوع

 شهوت با یا ببوسد را او اگر .شودمی محقق کردن( نزدیکی )مانند باشد رجوع

 خودش بر را زن نیست الزم رجوع از پیش .شودمی محسوب رجوع کند لمس

 انکار را طالق مرد اگر .شودمی محسوب او همسر زن آن زیرا (2)،کند حالل

  است. ازدواج عقد داشتن ادامه معنای به زیرا ؛شودمی محسوب رجوع ،کند

 است. مستحب بلکه بگیرد، شاهد رجوع برای نیست الزم

 صحیح کند، رجوع آن از بعد و شود مرتد سپس دهد، رجعی طالق را زن اگر

 باید کند( زندگی زن آن )با بخواهد و (9)شود مسلمان آن از بعد اگر و نیست

  کند. رجوع دوباره

  کند. رجوع او به عدّه مدت در ستا جایز دهد طالق را غیرمسلمان زن اگر و

 کند. داللت آن بر که است ایاشاره با الل رجوع

 به )و است رسیده پایان به پاکی دورۀ سه شدن سپری با عدّه که کند ادعا زن اگر

 با همراه زن گفتة کند، انکار را آن مرد اما باشد( گذشته عدّه مدت حداقل اندازۀ

                                                                                                      
 بازگشت و منصرف شدن از طالق. )مترجم( -6

یعنی الزم نیست قبل از نزدیکی و... لفظ رجوع را به کار ببرد، بلکه خود آن عمل رجوع محسوب  -2

 شود. )مترجم(می

 آن رجوعی که در زمان ارتدادش قرار داشته، باطل است. )مترجم( -9
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 همراه او گفتة کند، حمل وضع ادعای و باشد لهحام اگر و ،شودمی پذیرفته قسم

 و است حامله کند ادعا زن اگر و ،شودمی پذیرفته شرعی دلیل و گواه وجود با

 انکار را زن از فرزند آن تولد مرد و بیاورد را فرزندی زن و کند انکار شوهرش

 یلدل ادعایش اثبات برای تواندمی زن زیرا ،شودمی پذیرفته مرد گفتة نماید،

  بیاورد. شرعی

 آن رسیدن پایان از به پیش کند ادعا مرد و رسیده پایان به عدّه کند ادعا زن اگر

 از بعد زن و کند رجوع مرد اگر  و ،شودمی پذیرفته زن گفتة است، کرده رجوع

 .شودمی پذیرفته مرد گفتة است، شده تمام آن از قبل عدّه که کند ادعا رجوع

 هاعّده :چهارم مبحث

 :است فصل چند شامل هک

 :اول فصل

 باطل با چه و شوند جدا طالق با چهـ ندارد عدّه است نشده نزدیکی او با که زنی

 واجب عده )شوهر( وفات که است مرده شوهرش که زنی جز هب ـعقد شدن

 باشد. نکرده نزدیکی او با اگر حتی ،شودمی

 و ،نگیرد صورت انزال راگ حتی ،باشدمی گاهختنه شدن وارد معنای به نزدیکی

 است. شده انجام دخول ،نزدیکی انجام با زیرا باشد؛ اخته مرد اگر حتی

 عدّه باشد، سالم هایشبیضه و)خواجه باشد(  باشد شده قطع آلتش مرد اگر
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 باشد حامله اگر و شود حامله (6)مساحقه با زن دارد امکان چون ،شودمی واجب

 است. حمل وضع عدۀ اشعده

 احتمال که محلی در منی انزال یا مساحقه، نزدیکی، با که کردنی وتخل با و

 کردند خلوت اگر و ،شودمین واجب عدّه نباشد، همراه دارد وجود شدن حامله

 عمل آن به بشود که نباشد دلیلی اگر خوردند، اختالف به دخول انجام در بعد و

 .شودمی پذیرفته قسم با همراه مرد گفتة ،کرد

 بیندمی حیض معمول طور به که نیز :دوم فصل

 نگه عده پاکی دورۀ سه گذراندن با بیندمی حیض معمول طور به که زنی

 که کندنمی فرقی و کنیز، نه است آزاد زن برای پاکی دورۀ سه این و دارد،می

 بنده. یا باشد آزاد شوهر

 یک لحظه این ببیند، حیض ایلحظه از بعد زن و دهد طالق را زن شوهر، اگر

 با و کند، سپری را دیگر پاکی دورۀ دو باید سپس ،شودمی محسوب پاکی دورۀ

 در خون( دیدن با عده )اتمام این ؛رسدمی پایان به عدّه حیض خون سومین دیدن

 کمترین گذشت تا باید گرنهو باشد، منظم ماهانة عادت دارای که است صورتی

 (2).کند صبر روز( )سه حیض مدت

 دو و روز شش و بیست شود، سپری آن در عدّه است ممکن که زمانی کمترین

 شدن تمام بر داللت بلکه ،شودمین محسوب عدّه جزو دوم لحظة که است، لحظه

                                                                                                      
 ن محل آلت بر فرج زن و نزول منی. )مترجم(چسباندن و قرار داد -6

 تا اطمینان حاصل شود که خونِ حیض است. )مترجم( -2
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 .نیست صحیح دهد طالق حیض در را زن اگر و دارد، عدّه

 رسیدن پایان به با بالفاصله و شود واقع زن پاکی دورۀ در طالق صیغة تلفظ اگر

 و طالق صیغة اتمام بین ایفاصله هیچ که ایگونه به شود ائضح زن طالق صیغة

 قرار زن پاکی در طالق چون است؛ صحیح طالق باشد، نداشته وجود حیض

 از بعد پاکی این چون ،شودمین محسوب اشعده وجز پاکی این ولی ،داشته

 دارد. نگه عده حیض آن از بعد پاکی دورۀ سه باید و است نشده واقع طالق

 :نکته

 اندکی :بگوید زن و آمد وجود هب اختالف مسئله این در زن و مرد بین اگر

 ،شودمی پذیرفته زن گفتة کند، انکار مرد و است بوده طالق از بعد پاکی از

 رجوع زن سخن به پاکی و حیض در و است ترآگاه مطلب این به او زیرا

 .شودمی

 ارددمی نگه عده هاماه گذراندن با که زنی :سوم فصل

 باید زنی چنین ؛بیندنمی حیض ولی دارد قرار دیدن حیض سن در که است زنی

 نگه عده ماه سه باشد( شده نزدیکی او با )اگر عقد شدن باطل یا طالق برای

 باشد. آزاد اگر البته دارد،

 برای و سالگی پنجاه به رسیدن یائسگی سن و دنندار عدّه بالغنا زن و یائسه زن

 است. سالگی شصت به نرسید شییقر زنان

 و داردمی نگه عدّه ماه سه بینند،می حیض او مانند که است افرادی جمله از اگر

 به از کدام هر اگر پس ؛کندمی رعایت هم را حیض شمارش ،ماه سه بر عالوه
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 کندمی کفایت همان ،باشد زودتر ماه سه گذراندن یا پاکی دورۀ سه رسیدن پایان

 کند صبر ماه هنُ تا نیست الزم ببیند حیض سوم ماه در اگر د.رسمی پایان به عده و

 رسد.می پایان به اشعده سوم ماه اتمام با و

 به را عده ماه دو گذراندن با شود، یائسه آن از بعد و ببیند خون دوره یک اگر

 رساند.می پایان

 به نباشد تشخیص قابل و ببیند خون هم سر پشت داردمی نگه عده که زنی اگر

 عادت دارای اگر و کند،می مراجعهوضعیت  این از قبل اشهمیشگی عادت

 نگه عده پاکی دورۀ سه و کندمی مراجعه خون اوصاف به است نبوده منظم

 اگر و کند،می مراجعه قومش زنان عادت به نباشد تشخیص قابل اگر و دارد،می

 دارد.می نگه عده هاماه گذراندن اساسبر بودند مختلف

 به )یعنی هاماه گذراندن اساسبر بیندمی حیض بار یک ماه شش یا پنج هر راگ

 دارد.می نگه عده ماه( سه مدت

 نگه عده )کامل( ماه سه گذراندن با شود داده طالق قمری ماه ابتدای در اگر

 باقی سوم ماه در و کامل ماه دو شود، داده طالق ماه وسط در اگر و دارد،می

 دارد.می نگه عده را اول ماه ماندۀ

 :نکته

 که کند شک آن از بعد و کند ازدواج عده کردن سپری از بعد زن اگر

 از قبل و عده اتمام از بعد اگر همچنین و ،شودمین باطل ازدواج است حامله

 از پیش اگر ولی کند، ازدواج است جایز است حامله که کند شک ازدواج

 ازدواج نباید عدّه اتمام از بعد حتی است، حامله که کند شک عده اتمام
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 باطل دوم ازدواج بوده، حامله که شد مشخص اگر صورت هر در و کند،

 است. بوده عدّه در چون ،باشدمی

 :مسئله

 عده اتمام از بعد و باشد حامله که دارد احتمال و شده داده طالق که زنی بر

 بودنن حامله از که است واجب دارد ازدواج قصد ماه نه گذشت از قبل و

 نبودن حامله از پزشکی آزمایشات با تواندمی و کند حاصل اطمینان خود

 شود. مطمئن

  حامله بهمربوط  مبحث :چهارم فصل

 بعد بالفاصله اگر حتی ،باشدمی حمل وضع با طالق در است حامله که زنی عدۀ

 سقط را جنین یا آورد دنیا به را کاملی فرزند که کندنمی فرقی و باشد طالق از

 اگر و ،است بوده حامله شود مشخص اگر البته ـباشد (6)علقه اگر حتیـ کند

 ندارد. اعتباری باشد مشکوك

 زمان حداکثر تا است حامله که کند ادعا زن سپس دهد طالق را زن اگر 

 و ،شودمین پذیرفته ادعایش آن از بعد و کندمی صبر ـاست ماه ده کهـ حاملگی

 شروع عده فرزندان تمام شدن متولد از بعد باشد قلو ندچ یا قلو دو دارای اگر

 .شودمی

 از باید زن ،بمیرد عدّه در سپس دهد رجعی طالق را نیست حامله که زنی اگر

 طالق عدۀ تنها باشد گرفته بائن طالق اگر و دارد، نگه وفات عدۀ او مرگ هنگام

                                                                                                      
 خون بسته شده )مراحل ابتدایی تشکیل جنین(. )مترجم( -6
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 دارد.می نگه را

  :نکته چند

 با باید دهد، طالق را او شوهرش سپس و شود حامله زنا از زن اگر :اول

 او با اشتباها اگر و ـحمل وضع با نهـ دارد نگه عده ماه( )سه هاماه گذراندن

 آن به فرزند او، از شوهر دوری دلیل به ،شود حامله و باشد شده نزدیکی

 از حمل وضع با دهد، طالق را زن شوهر سپس شود، داده نسبت شخص

 عدۀ آن از بعد و داردمی نگه عده کرده نزدیکی وا با اشتباها که شخصی

 دارد.می نگه را شوهرش از طالق

 در ولی داشته نظر اتفاق طالق شدن واقع زمان مورد در مرد و زن اگر :دوم

 ،شودمی پذیرفته زن گفتة باشند، داشته نظر اختالف حمل وضع زمان مورد

 موافق فرزند تولد زمان مورد در اگر و ،است زن کار فرزند تولد چون

 مرد گفتة باشند، داشته نظر اختالف طالق شدن واقع زمان در ولی باشند

 طییشرا در این و شودمی صادر مرد سوی از طالق زیرا ،شودمی پذیرفته

 باشد. نداشته وجود اعتمادی مورد دلیل و بینه یا شهود که است

 )بیشترین ماه ده ات شش بین سپس کند اقرار عدّه شدن تمام به زن اگر :سوم

 داده نسبت شوهرش به فرزند بیاورد، فرزند طالق زمان از حاملگی( مدت

 .شودمی

 وفات عدۀ :پنجم فصل

 حامله اگر بمیرد، شوهرش و باشد درآمده کسی ازدواج به صحیح عقد با که زنی
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 یا باشد کوچک زن ندارد فرقیـ دارد نگه عده روز ده و ماه چهار باید نباشد

 با و ـنه یا باشد کرده نزدیکی او با بالغ، غیر یا باشد بوده بالغ شوهرش بزرگ،

 زن اگر است. روز پایان غروب، که چرا ،شودمی خارج عده از دهم روز غروب

 نگه عده حمل وضع یا روز ده و ماه چهار بین زمان دورترین با باشد، حامله

 آن پایان تا کند، حمل عوض روز ده و ماه چهار اتمام از قبل اگر پس ؛داردمی

 کند.می صبر

 ،(باشد )عزادارباشد  داشته «حِداد» که است الزم ،کرده فوت شوهرش که زنی

 آن از که روغنی یا لباس جمله از کند، ترك را است زینت آن در چهآن هر یعنی

 بزرگ، و کوچک زن حکم، این در و باشد، داشته خوش بوی یا زینت قصد

 شده داده طالق که زنی ولی ؛هستند یکسان کنیز و آزاد کتاب، اهل و مسلمان

 کند. زینت ترك نیست الزم بائن، یا باشد رجعی ،است( زنده شوهرش )و است

 عدۀ زن بمیرد، مرد آن سپس کند، نزدیکی یزن با (6)اشتباهی عقد با مردی اگر

 وب)وج حکم این و ـنباشد یا باشد حاملهـ وفات( عدۀ )نه داردمی نگه طالق

 .نیست او همسر زن آن زیرا عقد نه است نزدیکی برای عدّه(

  :نکته

 حالی در بدهد طالق را زنانش از یکی و باشد داشته زن یک از بیش اگر

 از قبل اگر و شودمین واقع طالق باشد، نکرده مشخص را زن آن که

 طالق زمان از زن و ،شودمی داده طالق زن آن کند، مشخص را آن مرگش

 فوت زمان از باشد رجعی طالق اگر و او، فوت زمان از نه داردمی گهن عده

                                                                                                      
 مانند عقدی که به دلیل وجود اشکالی در آن باطل بوده است. )مترجم( -6
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 دارد.می نگه وفات عدۀ او

 اگر و ندارد، طالق حق زن باشند مطلع او از اگر است، شده مفقود که مردی

 ،هیچ که کند صبر زن اگر بدهد، را زن نفقة که نباشد کسی و نباشد او از خبری

 او به حاکم دهد، رجاعا است کرده منصوب امام که حاکمی به را کارش اگر و

 اگر پس کند،می جووجست و دهدمی فرصت است سال چهار اقلحد که مدتی

 او نفقة المال بیت از که است واجب امام بر وـ کندمی صبر شدند مطلع او حال از

 وفات عدۀ زن که کندمی امر حاکم نیامد، دست به او از خبری اگر و ـبپردازد را

 گذشت از قبل حاکم که نیست جایز و کند، ازدواج تواندمی سپس دارد، نگه

 دارد. نگه وفات عدۀ زن که کند امر مرد، شدن مفقود از سال یک

 زن بر بپردازد را زن نفقة مرد آن ولیّ  اما باشد نداشته وجود خبری مرد از اگر

 یا کند صبر که دارد انتخاب حق آن از بعد و کند صبر سال یک که است واجب

 اتمام به زن عدۀ که گرددباز حالی در مرد اگر و ،دهد ارجاع حاکم به را امر

 اگر و رد،ندا او در حقی مرد است کرده ازدواج دیگری شخص با و رسیده

 اگر و دارد، اولویت زن آن بر است نرسیده اتمام به عدّه هنوز که گرددباز زمانی

 ندارد. حقی او بر شوهر اشد،ب نکرده ازدواج ولی شده خارج عدّه از

  :مسئله چند

 فوت اولش شوهر که بفهمد سپس کند ازدواج عده از بعد زن اگر :اول

 و دارد؛ نگه وفات عدۀ نیست الزم و است صحیح دوم عقد است، کرده

 زیرا ؛آن از بعد یا زمانهم یا باشد، مرده عدّه اتمام از قبل مرد ندارد فرقی

 او بودن زنده یا مردن و است رفته بین از تبارشاع شرعی نظر از اول عقد
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 ندارد. فرقی

 ،نیست واجب است غایب که مردی بر عدّه زمان در نفقه پرداخت :دوم

 بازگردد. آن پایان از قبل اگر حتی

 )ی عده زمان در عمل این و کند ظهار یا دهد طالق را زنش مرد اگر :سوم

 هنوز زیرا است، صحیح ،شود انجام است( کرده جاری حاکم که طالقی

 زیرا ،شودمین واقع ،شود انجام عده از بعد اگر و است، باقی زوجیت

 است. رفته بین از زوجیت

 او به بیاورد فرزند دوم شوهر از ماه شش گذشت از بعد زن اگر :چهارم

 آنِ  از فرزند که کند ادعا اول شوهر اگر و ،شودمی داده نسبت)شوهر دوم( 

 اعتنایی او ادعای به است، کرده نزدیکی او با خفیانهم بگوید و ستا او

 .شودمین

 صورت همین به و برد،نمی ارث او از مرد بمیرد عدّه از بعد زن اگر :پنجم

 بمیرد عدّه در هاآن از یک هر اگر و ،بردنمی ارث شوهرش از نیز زن

 برد.می ارث او از دیگری

 عّده ملحقات  :ششم فصل

 :ستا مسئله چند شامل که

 خانه از را او است داده رجعی طالق را زنش که مردی نیست جایز :اول مسئلة

 که کاری یعنی ؛باشد شده مرتکب آشکاری عفتیبی اینکه مگر کند، بیرون

 بر و کند،می خارج را او حدّ اقامة برای پس گردد، واجب او بر حدّ شود باعث

 شود مجبور اگر و ،ضطرارا حالت در مگر شود خارج خانه از است حرام نیز زن
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 .شودمی خارج خانه از

 حج برای ولی شود، خارج مستحبی حج برای تواندنمی مرد اجازۀ بدون زن

 و شود مجبور گاههر همچنین شود. خارج تواندمی او اجازۀ بدون حتی واجب

 هر زن بائن طالق در شود. خارج خانه از تواندمی باشد نداشته خروج جز راهی

 شود. خارج خانه از تواندمی دبخواه وقت

 در است شده داده رجعی طالق که زنی مسکن و پوشاك و نفقه :دوم مسئلة

 .غیرمسلمان یا باشد مسلمان ،است مرد عهدۀ بر روز به روز صورت به هدع مدت

 باشد، داده قرار شوهرش اختیار در روزشبانه را او موالیش اگر ،کنیز مورد در اما

 است، داشته تمکین کامل طور به زیرا ؛است واجب او بر کنمس و نفقه پرداخت

 او هب نفقه دهد، قرار شوهرش اختیار در روز یا شب تنها را او موالیش اگر ولی

     است. نداشته تمکین کامل طور به زیرا ،شودمین داده

 حامله اینکه مگر ندارد، سکونت حق و نفقه است شده داده بائن طالق که زنی

 است. مرد عهدۀ رب اشنفقه و مسکن  حمل وضع زمان تا که باشد،

 حتی گیرد،نمی تعلق مرد به نفقه اما دارد، نگه عدّه باید زن اشتباهی نزدیکی با

 باشد. حامله زن اگر

 :شده داده طالق زن سکونت دربارۀ نکته چند

 به آن مدت و باشد ایاجاره یا عاریه یا و برود بین از سکونت محل اگر -6

 خارج که است جایز زن بر و کند، بیرون را زن تواندمی مردبرسد  یانپا

 نیست. پذیرامکان محل آن در ماندن زیرا شود،
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 در زن آن کند، (6)محجور را مرد حاکم سپس بدهد طالق را زن اگر -2

 از قبل محل آن به نسبت او سکونت حق زیرا ماند،می باقی سکونت محل

 حاکم طرف از مرد اینکه از بعد اگر اما ،باشدمی طلبکارها سایر حق

 هاآن با و ندارد برتری طلبکارها سایر به نسبت دهد طالق ار او شود محجور

 .خواهدبود مساوی

 مرد عهدۀ رب زن سکونت دهد، طالق دیگری شخص منزل در را زن اگر -9

 دریافت برای زن باشد، داشته هم دیگری هایطلبکار اگر پس ،باشدمی

 قرار هاطلبکار سایر کنار در باشد شأنش در که سکونتی لمح اجارۀ

 آن مقدار که داردمی نگه عدّه ماه سه کردن سپری با اگر پس گیرد.می

 کردن سپری با اگر و است(، طلبکار ماه سه اجارۀ میزان )به است مشخص

 کمترین اجارۀ محاسبة با داردمی نگه عدّه حمل وضع یا پاکی دورۀ سه

 به را پاکی دوره سه آن در است ممکن که زمانی کمترین یا و حمل میزان

 اگر عده اتمام از بعد و گیرد،می قرار طلبکاران سایر کنار در برساند اتمام

 زمان این از بیشتر اگر اما هیچ، که بود رسیده پایان به عده زمان همان در

 کند.می دریافت مرد از را اضافه مدت آن نفقة زن شد،

 که ایاضافه مقدار زن د،وش سقط مدت آن از پیش جنین اگر همچنین

 بازگرداند. مرد به باید را است کرده دریافت

 تا ببرند ارث به را خانه آن نفر چند و بمیرد مرد و باشد حامله زن اگر -4

                                                                                                      
رشکستگی از معامله کردن منع و یعنی حاکم منصوب شده از طرف امام او را به دلیل و -6

 هایش را بین طلبکارانش تقسیم کند. )مترجم(دارایی
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 ندارند. را آن کردن تقسیم حق نکند حمل وضع زن آن که زمانی

 و اسباب زن و دهد تغییر را سکونت محل که کند امر زنش به مرد اگر -5

 همین در و باشد نرفته دوم مکان به خودش هنوز ولی دهد انتقال را اثاثش

 اگر و ،داردمی نگه عده اول مکان همان در زن دهد طالق را او مرد زمان

 در باشد نداده انتقال را اثاثش و اسباب ولی باشد رفته دوم مکان به زن

 لوازم بردن برای سپس برود دوم مکان به اگر و ،داردمی نگه عده دوم مکان

 مکان در شود داده طالق حین این در و بازگردد اول محل به نیازش مورد

 از اگر و ،ـاست شده منزلش دوم مکان آن چونـ داردمی نگه عده دوم

 از پیش سپس باشد شده خارج دوم مکان در سکونت قصد به اول مکان

 چون داردمی نگه عده دوم مکان در شود داده طالق دوم مکان به رسیدن

 کند. مکان نقل آنجا به که است بوده شده امر

 نگه عده است شده داده طالق که مکانی همان در نشینکوچ زن -1

 رودمی آنان همراه نیز او کنند کوچ مکان آن از همراهانش اگر و دارد،می

 بمانند مکان آن در اشخانواده اگر و ،باشد امان در ماندن تنها آسیب از تا

 نداشته ترسی برایشان ماندن آنجا در که زمانی تا ماندمی آنان همراه نیز او

 باقی دیگری افراد ولی کردند کوچ مکان آن از اشخانواده اگر و باشد،

 امان در بودن تنها ترس از تا برود اشخانواده همراه که است جایز ماندند،

 باشد.

 نباشد سکونت برای محلی دارای و دهد طالق شتیکِ در را زنش اگر -7

 مکانی دارای اگر و دهد،می سکونت بخواهد )مرد( که مکانی هر در را زن
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 دارد.می نگه عده همانجا باشد سکونت برای

 که نکند درخواست مرد از و کند سکونت خودش منزل در زن اگر -8

 کردن )سکونت رازی ،بخواهد را آن اجارۀ ندارد حق کند، تهیه را او مسکن

 و است، سکونت محل اجارۀ بخشیدن معنای به ظاهر در خودش( خانة در

 حق کند سکونت آن در و کند اجاره را ایخانه زن اگر همچنین

 او برای مرد کجا هر که است این زن حق زیرا ندارد، را اجاره درخواست

 بخواهد. خودش که جا هر نه شود ساکن کند یاهم

 بخواهد که کجا هر و ندارد اینفقه است مرده شوهرش هک زنی :سوم مسئلة

 کند. زندگی تواندمی

 قطع اول شوهر عدۀ و نیست صحیح کند ازدواج عدّه در زن اگر :چهارم مسئلة

 علم با اگر و ،باشدمی اولی عدۀ در نکند نزدیکی او با دوم شوهر اگر و ،شودمین

 است اولی عدۀ در هم باز باشد، هکرد نزدیکی او با است حرام کار این کهاین به

 زن و دهد انجام را کار این ندانسته دوم شوهر اگر و ـنشود چه و بشود حامله چهـ

 دوم شوهر عدۀ از قبل عده آن زیرا ؛رساندمی پایان به را اول عدۀ نشود، حامله

 دلیلی و باشد حامله اگر و ،داردمی نگه عده دوم شوهر از آن از بعد و بوده،

 شوهر از حمل وضع با است، اول شوهر از فرزند دهد نشان که باشد داشته ودوج

 دوم شوهر از پاکی دورۀ سه کردن سپری با آن از بعد و داردمی نگه عده اول

 شوهر از فرزند دهد نشان که باشد داشته وجود دلیلی اگر و ،داردمی نگه عده

 از بعد را اول شوهر عدۀ و داردمی نگه عده دوم شوهر از حمل وضع با است دوم

 آن از کدام هیچ آنِ  از فرزند دهد نشان که باشد دلیلی اگر و کند،می کامل آن
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 نگه را دوم شوهر عدۀ آن از بعد و اول شوهر از حمل وضع از بعد نیست دو

 دارد.می

 یا طالق لحظة از  است( نرفته سفر )یعنی است حاضر که مردی زنِ :پنجم مسئلة

 زمان از طالق برای است سفر در شوهرش که زنی و دارد،می هنگ عده وفات

 نگه عده برسد او به شوهرش مرگ خبر که زمانی از فوت برای و آن وقوع

 شود ثابت باید کردن ازدواج برای اما نباشد، عادل دهنده خبر اگر حتی دارد،می

 شد نمطمئ گاههر که است این داشتن نگه عده این فایدۀ و است مرده مرد که

 نگه عده دوباره نیست نیازی دیگر و کند ازدواج تواندمی است مرده شوهرش

 که زمانی از است بوده زمانی چه دنندا و است شده داده طالق بداند اگر و دارد،

 دارد.می نگه عده رسیده او به خبر

 رجوع او به عده در سپس و دهد طالق را زنش نزدیکی از بعد اگر :ششم مسئلة

 عدۀ زیرا دارد، نگه عده دوباره باید دهد طالق را او نزدیکی از قبل سسپ کند،

 به نیز شوند جدا هم از خلع با رجوع از بعد اگر .است شده باطل رجوع با اول

 ازدواج او با عده در و شوند جدا خلع با نزدیکی از بعد اگر .است صورت همین

 را اول عدۀ زیرا ارد،د نگه عده است الزم ،دهد طالق نزدیکی از قبل و کند

 است. نکرده کامل

 واجب عدّه اما شودمی ساقط حدّ شدن جاری اشتباهی نزدیکی در :هفتم مسئلة

 مرد به فرزند باشد، جاهل مرد و داشته آگاهی بودن حرام به زن اگر و ،است

 ایمهریه و شودمی اجرا او بر حد و دارد نگه عده باید زن و شودمی داده نسبت

  گیرد.نمی علقت او به

 کند، نزدیکی او با به اشتباه آن از بعد و دهد بائن طالق را زن اگر :هشتم مسئلة
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 هر زیرا اشتباهی( نزدیکی عدۀ و طالق عدۀ) (6)ندنکمی پیدا تداخل هم با عده دو

 نباشد. یا باشد حامله چه است، نفر یک از دو

 حامله او از و کند ازدواج دیگری مرد با رجعی طالق عدۀ در زن اگر :نهم مسئلة

 از بعد را اول شوهر عدۀ و داردمی نگه عده دومش شوهر از حمل وضع با شود

 زمان در نه دارد رجوع حق مدت آن در اول مرد و کندمی کامل حمل وضع

 حمل. وضع تا حاملگی

 

                                                                                                      
جدا از هم عده نگه دارد.  مرتبةدارد و الزم نیست دو یعنی در یک زمان هر دو عده را نگه می -6

 )مترجم(



 (2)مبارات و (5)خلع کتاب

 .آن احکام و طیشرا فدیه، صیغه، :است مبحث چهار دارای که

 صیغه :اول مبحث

 مبلغ فالن برابر )در« کذا علی کِعتُلَخَ» :بگوید که استصورت  اینبه  خلع صیغة

 خلع مبلغ فالن پرداخت با )فالنی« کذا علی مختلعة فالنة» ای کردم( خلع را تو

 آن از بعد که نیست الزم و شوندمی جدا هم ازگفتن این عبارت،  مجرد به و شد(

 )از مبلغی پرداخت با همراه که یطالق ؛است (9)بائن القط ،خلع. بگیرند طالق

 کار به خلع لفظحتی اگر  ندارد(، رجوع حق مرد )و است بائن باشد( زن طرف

 .نرود

 :نکته چند

 مرد و کند طالق درخواست مرد به چیزی پرداخت مقابل در زن اگر :اول

                                                                                                      
کند. مییعنی اینکه زن درخواست طالق و جدایی از مرد را دارد و به ازای آن فدیه پرداخت خلع  -6

 همین مبحث( ادامة)

زندگی رضایت ندارند و از یکدیگر جدا  ادامةمبارات یعنی تنفر دو طرفه که در آن هر دو طرف به  -2

 همین مبحث( ادامةشوند که توضیحات آن خواهد آمد. )می

 و مرد در آن حق رجوع ندارد. )مترجم( -9
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برابر  در زن راگ است. صحیح ،نبرد کار به را طالق لفظ و (6)دهد خُلع را او

 طالق دهد، طالق را او مرد و کند خُلع درخواست مرد به چیزی پرداخت

 بپردازد. را آن باید زن و گیردمی صورت بائن

 یعنی «الف کعلی» یا «بالف طالق انتِ» :بگوید و کند آغاز دمر گرا :دوم

 است صحیح رجعی صورت به القط دادم( طالق درهم هزاربرابر  در را تو)

 را مبلغ آن داشت چشم بدون زن اگرو  بپردازد، را مبلغ زن نیست مالز و

جاری  بائن طالق آن پرداخت با و گرددمی محسوب هدیه بپردازد،

 .شودمین

 باید بده( طالق درهم هزاربرابر  رد امر) «بالف طلقنی» :بگوید زن راگ :سوم

 و باشدمین بلغم آن مستحق ندازدبی تأخیر به اگر و بدهد را جوابش فوراًمرد 

 .شودمی محسوب رجعی طالق

 (2)فدیه :دوم مبحث

 و گیرد قرار خلع فدیةتواند به عنوان می، باشد مهریه است صحیح که چیزی هر

 باشد ریمقدا از بیشحتی اگر  ،باشد مقداری هرتواند و می ندارد خاصی مقدار

 است. رسیده زن به ... و مهریه از زندگی طول در که

 و مقدار و جنس زن باید شود، تعیین فدیه عنوانه ب نیست آنها نزد که چیزی اگر

 کند.می کفایت آن مشاهدۀ است، حاضر اگر و کند بیان را آنصفات 

                                                                                                      
 خلع را بگوید. )مترجم( صیغةطالق،  صیغةبه جای  -6

 کند تا از شوهرش جدا شود. )مترجم(چیزی که زن پرداخت می -2
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نوع  اگر و ،باشدمیبه طور معمول بیان کردن مبلغ به معنی پول رایج آن سرزمین 

 بپردازد. را همان باید کند، مشخص را خاصیپول 

 خلع نکند، بیان رامنظور و قصد از آن  و خلع هزار،)مبلغ(  قابلم در را زن اگر

 )مانند شود شمالک تواندنمی مسلمان که باشد چیزهایی از فدیه اگر است. باطل

 از بعد اینکه مگر ،شودمین محقق رجعی یا بائن طالقِ و است باطل خلع شراب(

 باشد. داده طالق را او آن

 صحیح خلع بوده، شراب که شود آشکار سسپ کند خلع سرکه مقابل در اگر

 بدهد. او به سرکه میزان همان به باید و است

 نیست. صحیح کند خلع کنیزی یا حیوان جنینبرابر  در اگر

 شده، ضامن او اجازۀ با که شخصی یا و وکیلش یا زن توسط فدیه پرداخت

 بپردازد. را فدیه زن جایه ب مجانی کسی نیست صحیح و است صحیح

 که هرچند است، صحیح کند، خلع است مرگ مرض در که حالی در نز اگر

 بدهد. را مالش اصل سوم یک از بیش

 آن مدت اینکه به مشروط است، جایز دهد قرار فرزندش به دادن شیر را فدیه اگر

 نیاز مورد مقدار و دهد قرار بچه به دادن نفقه را فدیه اگر همچنین. باشد شخصم

 بچه اگر و، است صحیح کند مشخص را آن مدت و پوشاك و خوراك از او

 را مانده باقی مقدار تواندمی مرد بمیرد مدت آنبه پایان رسیدن  ازپیش 

 باقی مدت آن دادن شیر اجرت باشد، دادن شیر)فدیه(  اگر پس ؛کنددرخواست 

 نیاز مورد مقدار آن قیمت یا مثل ،باشد نفقه اگر و کندمی خواست در را مانده

 جا یک را مبلغ زن نیست واجب و ،کندمی طلب را مانده باقی مدت در بچه برای

 به را آن بود زنده بچه اگر که همانطور پردازد،می مدت طول در بلکه بپردازد
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 کرد.می پرداخت مرور

 و باشدمی آن مستحقهمچنان  مرد برود بین از مرد به تحویل ازپیش  فدیه اگر

 بپردازد. مرد به را آن متقی نبود مثلی اگر و مثل باید زن

 است، شده بیان شهایویژگی فقط (و نشده )مشاهده که باشد چیزی فدیه اگر

 مرد وگرنه ،است صحیح که باشد داشته وجود آن در شده ذکر هایویژگی اگر

 .بخواهد را هاویژگی آن مطابق چیزی و بازگرداند را آن تواندمی

 را آن است، عیب دارای که ودش مشخص بعد و باشد معینی چیز فدیه راگ

 دریافت با ،بخواهد اگر و ،کندمی طلب را قیمتش یا آن مانند و گرداندبازمی

 قرار حبشی ایبرده را فدیه اگر دارد.می نگه را آن، معیوب با سالم قیمت تفاوت

 قرار ایشده رنگ لباس را فدیه یا و نیست حبشی که شود مشخص بعد و دهد

 اما (6).نیز حکم به همین صورت است نیست اینگونه که ودش مشخص بعد و دهد

 خلع است، کتان که شود مشخص بعد و دهد قرار ابریشمی لباس را فدیه اگر

 نگه را آن تواندنمی مرد و بپردازد را ابریشمی لباس قیمت باید و است صحیح

 است. متفاوت آنها جنسزیرا  بگیرد، را شالتفاوت به ما و دارد

 فدیه این بده، طالق مرا خواستی وقت هر بگوید و بدهد درهم ارهز زن اگر

 زن به متعلق مبلغ آن واست  رجعی طالق بدهد، طالق مرد اگر و نیست صحیح

 .باشدمی

 پرداخت مساوی طور به باید و است، صحیح کند خلع فدیه یک با را زن دو اگر

                                                                                                      
 به التفاوت نگه دارد. )مترجم( تواند آن را بازگرداند و یا با دریافت مایعنی می -6
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 (6).کنند

 بوده مرد خود مال از که شود مشخص و کند خلع معینی چیز مقابل در را زن اگر

 .شودمی باطل خلع است،

 خلع طیشرا :سوم مبحث

 قصد. و اختیار، سالم، عقل بلوغ، :باشد شرط چهار دارای باید کننده( )خلع مرد

 قصد کهـ غضب یا مستی حالت در یا و اجبار به یا و باشد دیوانه یا نابالغ اگر پس

 چیزی دریافت مقابل در بچه ولیّ اگر و نیست؛ صحیح کند خلع ـبردمی بین از را

 .نیست صحیح کند خلع

اگر با او پاك باشد و  :که است شرط شودمی داده خلع طالق با که زنیمورد  در

 دورۀ ، درنباشد( )مسافرباشد  او نزد شوهرش و ،نباشد یائسهنزدیکی شده باشد، 

 ازکراهت و انزجار  هاینک و ،پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیکی نشده است

 باشد. زن طرف

 او نیست واجب «آورممی سرت برپسندی نمی که راآنچه  قطعا» :بگوید زن اگر

 است. مستحب بلکه کند، خلع را

 دادن طالق که همانطور است، صحیح بیندمی خون که ایحامله زن کردن خلع

 اگر حتیـ است نشده نزدیکی او با که زنی کردن خلع همچنین است. صحیح او

                                                                                                      
مثال اگر مرد با دریافت مبلغ یک میلیون تومان دو زن را طالق دهد، هر کدام باید نیمی از آن را  -6

 بپردازند. )مترجم(
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 در که دارد قرار پاکی در که اییائسه زنخلع کردن . است صحیح ـباشد حیض

 .، صحیح استشده نزدیکی او باآن 

 اگر پس ؛باشند داشته حضور زمانهم شاهد دو :که است شرط خلع عقد در

 باشد. یشرطبی هیچ  بایدخلع  .شودمین محقق یابند، حضور هم از جدای

 از کردن خرج بیهوده یا ورشکستگی خاطره ب که یکسسوی  از کردن خلع

 است. صحیح باشد شده محجور حاکم طرف

 خلع احکام :چهارم مبحث

 اگر اما است، شده مرتکب حرامی کار کند مجبور دادن فدیه به را زن اگر :اول

 حق مرد و پردازدنمی را فدیه زن و است صحیح دهد طالق را او وجود این با

 دارد. رجوع

 وجود دو آن بین کراهتی )و ندارند مشکلی هم با که حالی در را زن اگر :دوم

 را او حال این در اگر .شودمین فدیه مالک مرد و نیست صحیح کند خلع ندارد(

 دارد. رجوع حقمرد  و است صحیح طالق دهد، طالق چیزی دریافت با

 او بر آنقدر است جایز مرد بر شود، قبیحی عمل مرتکب زن که هنگامی :سوم

 کند. طالق تقاضای فدیه پرداخت با تا بگیرد سخت

 در تواندمی زن ولی ندارد، رجوع حق مرد باشد، صحیح خلع هرگاه :چهارم

 اگر مرد صورت این در و کند مراجعه فدیه گرفتنپس باز برای عدّه مدت

 کند.می رجوع بخواهد

 اگر و نیست، صحیح باشد داشته رجوع حق که کند شرط و خلع مرد اگر :پنجم
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 .نیز به همین صورت است بدهد طالق را زنش چیزی مقابل در

 نیازمند طالقزیرا  ،شودمین داده طالق آن از بعد باشد شده خلع که زنی :ششم

 نیز مرد و باشد کرده مراجعه فدیه گرفتن پس برای زن اگر البته است، رجوع به

 بدهد. طالق را او آن از بعد است جایز بپذیرد

 پرداخت را مهرش نیست الزم و بده طالق را او :بگوید مرد به زن پدر اگر :مهفت

 زن نیست الزم و ،است صحیح رجعی صورت به طالق بدهد، طالق مرد و کنی

 شود. آن پرداخت ضامن پدرش یا و بگذرد اشمهریه از

 معنا آن به بگیرند وکیل مبلغ ذکر بدون کردن خلع برای زن یا مرد اگر :هشتم

 اگر پس ؛کندمی خلع را او شهر رایج پول به المثل مهر برابر در وکیل که است

 واست  رجعی طالق و باطل فدیه بپردازد، المثل مهر از بیشتر خلع برای زن وکیلِ

 مهر از کمتر مبلغی مرد وکیل اگر همچنین نیست. آن پرداخت ضامن وکیل

 طالق بدهد، طالق آن لمقاب در اگر و است باطل ،کند خلع وبپذیرد  را المثل

 است. نداشته اجازه کار آن انجام برایزیرا  ،است باطل

 (5):مبارات

 )از «طالِق فأنتِ کَذا عَلی بارَئتُکِ» :بگوید مرد که استصورت  اینبه  «مبارات»

 زمانی مبارات و دهم(می طالق را تو و جویممی بیزاری  مبلغ فالن مقابل در تو

 طالق صیغة آن از بعد باید و ،باشد طرف دو هرسوی  از تنفّر که افتدمی اتفاق

                                                                                                      
 طرفه. )مترجم( تنفر دو -6
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 شوند.نمی جدا یکدیگر از کندبسنده  مبارات صیغةبه گفتن  فقط اگر و شود ذکر

 سپس الفاظ، سایر یا «اَبَنتُک» یا «فاسختک» بگوید «بارئتک» کلمة جایه ب اگر

 کندمی دایجا را جدایی که لفظی زیراـ است صحیح کند ذکر را طالق صیغة

 فالن برابر در )تو «بکذا طالق انتِ» :بگوید تنها اگر و ـآن غیر نه است طالق صیغه

 مبارات چون ،شودمی محقق مبارات و است صحیح ای(شده داده طالق مبلغ

 طرف. دو تنفر با همراه عوض دریافت برابر در دادن طالق از است عبارت

 کننده خلع زن و مرد در که ایطیشر همان کنندمی مبارات که زنی و مرد در

 بائن طالقِ عوض، دریافت برابر در دادن طالق .باشدمی شرط داشت، وجود

 )و فدیه دادن از زن اینکه مگر ندارد، رجوع حق مرددر آن  و شودمیمحسوب 

 نرسیده پایان به عدّه که زمانی تا حالت این در که شود، منصرف گرفتن( طالق

 فدیه پرداخت از که دارد فرصت عدّه اتمام تا زن کند. جوعر تواندمی مرد باشد،

 بگیرد. پس را آن و شود منصرف طالق( )و

 دو هر درو انزجار  کراهت مبارات در که تفاوت این با است خلع ماننده مبارات

 .باشدمی زن طرف از تنها کراهت خلع در ولی دارد وجود طرف

 رسیده زن بهاز طرف او  زندگی( طول )در آنچه میزان به حداکثرمرد  مبارات در

، اما در خلع جایز نیست حالل او بر آن از بیش و کند دریافت تواندمی است

 کند(. دریافت نیز آن از بیشکه ) است

 نیست.اینگونه  خلع در ولی ،شودمی جاری طالق صیغة با جدایی مبارات در



 (5)کتاب ظهار

 :است مبحثچهار که دارای 

 هیغ: صمبحث اول

)تو برای من همانند پشت « یّماُرِ هکظَ لیّع انتِ»بگوید: است که  به این صورت

)او( یا سایر « هذه»بگوید: « انتِ»و همچنین صحیح است به جای  (2)مادرم هستی(

انتِ »یا « انتِ منّی»کند که بگوید: الفاظی که او را مشخص می کند، و فرقی نمی

 «.عندیّ

ـ شبیه مانند مادر یا خواهراش ـمحارم نسبی یا رضاعیاگر او را به پشت یکی از 

گیرد. اگر او را به دست، مو یا شکم مادرش تشبیه کند کند ظهار صورت می

)تو مانند مادرم « انت مثل أمّی»یا « انت کأمّی»شود، و اگر بگوید: ظهار واقع نمی

 د.شود، حتی اگر چنین قصدی داشته باشهستی( باز هم ظهار واقع نمی

ازدواج به او حرام ابدی شده است  واسطةاگر زنش را به یکی از افرادی که به 

تشبیه  ـمانند مادر زن یا دخترِ زنی که با او نزدیکی کرده است یا زنِ پدر یا پسرـ

زنش  خالةشود. همچنین اگر زنش را به خواهر یا عمه یا کند ظهار واقع نمی

                                                                                                      
 یعنی مرد با به کار بردن لفظی خاص، نزدیکی با همسرش را بر خود حرام کند. )مترجم( -6

 . )مترجم(کنمدیگر با تو نزدیکی نمی -2 
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اگر مرد بگوید تو مانند پشت پدرم یا  باشد، و همچنینتشبیه کند ظهار نمی

برادرم و یا عمویم هستی، و یا زن بگوید: تو برای من مانند پشت مادر و پدرم 

 هستی، اعتباری ندارد.

او را بشنوند،  گفتةبرای به وقوع پیوستن ظهار شرط است که دو شاهد عادل این 

 شود.و اگر آن را به صورت قسم بگوید ظهار واقع نمی

شود که به طور کامل انجام شده باشد و اگر آن را مثالً به مانی واقع میظهار ز

اتمام ماه یا رسیدن روز جمعه مشروط کند صحیح نیست، و ظهار در صورت 

 شود.ضرر رساندن و متوقف بودن بر شرط محقق می

 شود.واقع نمی (6)اگر ظهار را به زمانی مانند یک ماه یا یک سال مقیّد کند

 چند نکته:

)تو را طالق دادم و مانند پشت « یمّانتِ طالِق کَظهرِ اُ»اگر بگوید : اول

شود؛ چه قصد ظهار داشته باشد یا مادرم  هستی( طالق واقع و ظهار لغو می

 نداشته باشد.

: اگر با یکی از دو زنش به شرط ظهار کردن با دیگری ظهار کند، دوم

 شود.و زن محقق میسپس با آن زن دیگر ظهار نماید، ظهار با هر د

اگر منظورش  (2)ای ظهار کند،: اگر با زنش به شرط ظهار با زن غریبهسوم

معنای لغتی ظهار بوده باشد، هنگامی که آن زن بیگانه را ظهار کند ظهار 

                                                                                                      
 باشد. )مترجم(مثال بگوید برای یک ماه یا یک سال پشت تو مانند پشت مادرم می  -6

کنم. فالن زن بیگانه را ظهار کردم، تو را ظهار می مثال به این شکل که با قصد ظهار بگوید: اگر -2

 )مترجم(
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شود و اگر قصدش ظهار شرعی بوده باشد، ظهار واقع زنش محقق می

 شود.نمی

 ظهار کننده مبحث دوم: 

 شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار و قصد.باید دارای چند 

پس ظهار کردن بچه، دیوانه، کسی که مجبور شده، و کسی که قصد انجام این 

 ـ صحیح نیست.هوش، یا خشمگینمانند مست، بیکار را نداشته است ـ

چون لفظ آن شود ـاگر با قصد طالق دادن لفظ ظهار را بگوید، طالق واقع نمی

ـ و چون قصد آن را نداشته استشود ـو ظهار نیز محقق نمی ـاسترا به کار نبرده 

ظهار کردن کسی که اخته است، کسی آلتش قطع شده )خواجه است(، کافر، و 

 برده صحیح است.

 ث سوم: زن ظهار شوندهمبح

ملک مرد باشد، و ظهار مایشود باید زن دائم یا موقت و یا زنی که ظهار می

 شود.محقق نمی (6)مشروط به ازدواج باشد کردن زن بیگانه حتی اگر

ای از باید در دوره (2)اگر زن در سن حیض دیدن است و شوهرش نزد او باشد

پاکی که با او نزدیکی نشده است، قرار داشته باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا 

 حاضر باشد ولی زن یائسه یا غیربالغ باشد، ظهار صحیح است.

شود، چه ی شرط است و با وجود نزدیکی، ظهار محقق میدر ظهار کردن، نزدیک

                                                                                                      
 کنم. )مترجم(مانند این که به زنی بگوید: هرگاه تو را عقد کردم با تو ظهار می -6

 مسافر نباشد. )مترجم( -2
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زن کوچک باشد یا بزرگ، دیوانه باشد یا عاقل، و همچنین ظهار بر زنی که از 

عقب با او نزدیکی شده است یا به دلیل بیماری امکان نزدیکی را نداشته باشد، 

 شود.واقع می

 ظهارکام مبحث چهارم: اح

 : ظهار حرام است.اول

که همان شود، بلکه با بازگشت از آن ـه با گفتن لفظ ظهار واجب نمی: کفارومد

واجب می شود، و نزدیکی کردن قبل از پرداخت  ـنزدیکی کردن است ارادۀ

کفاره، حرام است و اگر قبل از پرداخت کفاره نزدیکی کند باید دو کفاره 

 د.شوپرداخت نماید، و اگر نزدیکی را تکرار کرد، کفاره تکرار می

: اگر زن را بعد از ظهار طالق رجعی دهد، سپس در عده رجوع کند تا سوم

شود، و اگر بعد از اتمام عده زمانی که کفاره را نپردازد زن بر او حالل نمی

دوباره با او ازدواج کند برای نزدیکی نیازی به دادن کفاره نیست. همچنین اگر او 

ند، یا هر دو یا یکی از آن ها بمیرد یا را طالق بائن دهد و در عده با او ازدواج ک

 هر دو یا یکی از آنها مرتد شود، پرداخت کفاره الزم نیست.

)تو برای من « زیدٌ  شاءَ ناِ یمّاُ هرِظَکَ علیَّ انتِ»: در صورتی که مرد بگوید چهارم

ظهار واقع « خواهممی»مانند پشت مادرم هستی اگر زید بخواهد( و زید بگوید: 

)تو برای من مانند « اهلل شاءَ  ناِ یمّاُ هرِظَ کَ علیَّ انتِ»ی اگر مرد بگوید: شود، ولمی

 شود.پشت مادرم هستی اگر خدا بخواهد( ظهار واقع نمی

ها : اگر با گفتن یک لفظ با چهار زن ظهار کند باید برای هر کدام از زنپنجم

ا جدا گانه یک کفاره بدهد، و اگر با یکی از زنانش چندین بار پشت سر هم ی
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چه این ظهار جداگانه باشد و چه ظهار کند باید به ازای هر بار یک کفاره بدهد ـ

ـ و اگر قبل از پرداخت کفاره با او نزدیکی کند برای هر بار به دنبال آنها باشد

 نزدیکی باید یک کفاره بدهد.

ی : اگر بدون قرار دادن شرطی ظهار کند تا قبل از پرداخت کفاره، نزدیکششم

کردن بر او حرام است، و اگر ظهار را مشروط به چیزی کند تا زمانی که شرط 

محقق نشود نزدیکی کردن جایز است، و اگر قبل از آن نزدیکی کند کفاره 

، زن بعد از نزدیکی (6)شود، و اگر نزدیکی کردن را شرط قرار دهدواجب نمی

 شود تا کفاره بدهد.بر او حرام می

چه برای ظهار کننده قبل از پرداخت کفاره حرام است ـ: نزدیکی کردن هفتم

ـ و اگر در شد یا گرفتن روزه و یا اطعام کردن باشدای باکفاره با آزاد کردن بنده

های کفاره نزدیکی کند، باید از ابتدا شروع کند و کمتر از نزدیکی بین روزه

 مانند بوسیدن و مالعبه نیز بر او حرام است.

ننده از پرداخت کفاره یا جایگزین آن به جز استغفار ناتوان : اگر ظهارکهشتم

 کند.باشد، همان کفایت می

: اگر زنی که ظهار شده است صبر کند که هیچ، و اگر موضوع را به حاکم نهم

ارجاع دهد، حاکم به مرد بین پرداخت کفاره و بازگشت و یا طالق دادن زن، 

دهد؛ پس اگر مدت به ماه مهلت میدهد و از آن زمان به او سه حق انتخاب می

اش سخت پایان رسید و یکی از دو مورد را انتخاب نکرد، در غذا و نوشیدنی

کند گیری او را مجبور به طالق نمیگیرند تا یکی  را انتخاب کند و با سختمی

                                                                                                      
 مانند اینکه بگوید تو مانند پشت مادر من هستی اگر با تو نزدیکی کنم. )مترجم(  -6
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 تواند از طرف او طالق بدهد.و نمی

 هاپیوست: کفاره

 باشد:دارای چهار سرفصل می

 ها ب کفارهاول: ترتی

 احرام سخن گفتیم؛ پس باید سایر موارد را بیان کنیم. کفارۀ دربارۀتر پیش

 باشند:ها )از نظر ترتیب( دارای اقسام مختلف میکفاره

ترتیبی )که در آن ترتیب وجود دارد(، کفاره انتخابی )که در آن حق  کفارۀ

 کفارۀجود دارد، و ای که در آن ترتیب و انتخاب با هم وانتخاب دارد(، کفاره

 جمع.

 ترتیبی:  کفارۀالف: 

 شود:در سه مورد واجب می

 ظهار -6

قتل غیرعمد؛ که در هر یک از این دو مورد باید یک بنده آزاد کند و  -2

 .اگر نتوانست دو ماه روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را اطعام کند

ر افطار کند، که باید قضای ماه رمضان را بعد از اذان ظه روزۀکسی که  -9
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 ده فقیر را اطعام کند و اگر نتوانست سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

 انتخابی کفارۀب: 

واجب ماه  روزۀکسی که )با یکی از اسباب وجوب کفاره(  کفارۀ -6

 رمضان را با وجود واجب بودن آن بشکند

 ای را که نذر کرده است بشکندکسی که روزه کفارۀ -2

 سی که عهدش را بشکندک کفارۀ -9

این موارد واجب است: یک بنده آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم  همةکه در 

 روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند.

 ای که در آن ترتیب و انتخاب وجود دارد:ج: کفاره

نذر )به غیر از روزه( که در آن باید یا یک بنده را آزاد کند،  کفارۀقسم و  کفارۀ

فقیر را اطعام دهد، و یا ده فقیر را لباس بپوشاند، و اگر نتوانست سه روز یا ده 

 گیرد.روزه می

 مجع:  کفارۀد: 

ماه  روزۀباطل کردن  کفارۀمؤمن، و همچنین  ةقتل عمدی و ظالمان کفارۀکه 

باشد؛ که باید یک بنده آزاد کند، دو ماه پیاپی روزه رمضان با کار حرام می

 ر را اطعام کند.بگیرد، و شصت فقی

  



 احکام نورانی اسالم ـ جلد سوم 512 

  مسئلهدوم: هفت 

ن ا پیامبر یا یکی از ائمه یا مهدیی: کسی که به بیزاری جستن از خداوند متعال یاول

قسم بخورد، گناه کرده است ولی کفاره ندارد، و این عمل با قسم  یا پیامبران

 برائت فرق دارد.

نده، یا دو ماه : بر زنی که در مصیبت موهایش را بِکَند، آزاد کردن یک بومد

 پیاپی، یا اطعام شصت فقیر واجب است. روزۀ

: بر زنی که در مصیبت موهایش را بکشد و به صورتش خدشه وارد کند، و سوم

قسم  کفارۀبر مردی که در مصیبت فرزند یا همسرش لباسش را پاره کند، همان 

 گردد.واجب می

لم به حرام بودن در صورتی که عمدی و با عنزدیکی در حیض  کفارۀ: چهارم

 گردد.باشد و شخص توانایی پرداخت کفاره را داشته باشد، واجب می

شود، و مستحب است ده ازدواج کند، از او جدا می: کسی که با زنی در عپنجم

 آرد کفاره بدهد. (6)که پنج صاع

: کسی که قبل از خواندن نماز عشا بخوابد تا اینکه از نیمه شب بگذرد، ششم

 ه فردای آن روز را روزه بگیرد.مستحب است ک

: کسی که نذر کند روزی را روزه بگیرد سپس از روزه گرفتن در آن روز هفتم

کند، و اگر نتوانست هر چقدر که اطعام می (2)ناتوان شود، فقیری را با دو مُدّ

دهد، و اگر نتوانست از خداوند درخواست استغفار )بخشش( تواند صدقه میمی

                                                                                                      
 کیلوگرم آرد کفاره بدهد. )مترجم( 65رم است؛ یعنی مستحب است هر صاع سه کیلو گ -6

 باشد. )مترجم(گرم می 750هر مُدّ  -2
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 کند.می

 هاوصیات کفارهسوم: خص

 باشد.که شامل آزاد کردن بنده، اطعام کردن، و روزه می

 آزاد کردن بنده:

جمع بر کسی که توانایی آن را داشته  کفارۀترتیبی و  کفارۀآزاد کردن بنده در 

شود؛ و توانایی به این معنا است که یا بنده را در اختیار داشته باشد واجب می

پذیر باشد. اگر توانایی آن را و خرید آن نیز امکان باشد و یا مبلغ آن را داشته

جمع باید  کفارۀترتیبی باید به مورد بعدی عمل کند و در  کفارۀنداشت، در 

قیمت آن را )اگر آن مقدار را داشته باشد( بپردازد، و مشخص کردن قیمت بنده 

 و بخشیدن تمام یا قسمتی از مبلغ آن در اختیار امام است.

 کفاره: روزۀ

 روزهترتیبی اگر شخص توانایی آزاد کردن بنده را نداشته باشد،  کفارۀدر 

شود. ناتوانی در آزاد کردن بنده یا به دلیل نبودن بنده است و یا واجب می

نداشتن مبلغ آن و یا اینکه امکان خریدن آن وجود نداشته نباشد )گرچه مبلغ آن 

 موجود باشد(. 

پوشاند )برای پرداخت کفاره( فروخته محل سکونت و لباسی که جسم را می

شود؛ ولی آن مقدار از محل سکونت که بیش از حد نیاز است فروخته نمی

 شود.می
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تواند برای اگر بدون خدمتکار بتواند زندگی کند به آن نیازی ندارد )و می

پرداخت کفاره او را بفروشد( مگر با وجود نوعی بیماری که نیاز به خدمتکار 

ای که با مقداری از قیمت آن باشد به گونه بهاخدمتکارش گران دارد، و اگر

کند بخرد، باید چنین کند، زیرا بتواند خدمتکار دیگری که نیازش را برطرف می

باشد. به همین ترتیب در مورد محل سکونت، اگر گران باشد و با نیاز میاز او بی

کند تهیه نماید، رطرف میای دیگر که نیازش را بقسمتی از قیمت آن بتواند خانه

 باید این کار را انجام دهد.

و در ظهار و قتل غیرعمد، اگر نتواند بنده آزاد کند باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد ـ

ـ و اگر در ماه اول بدون عذر بر غالم یا کنیز واجب است یک ماه روزه بگیرد

دهد. باشد ادامه میکند، و اگر عذر داشته روزه را باطل کند، از اول شروع می

ها را پشت اگر از ماه دوم تنها یک روز را روزه بگیرد، دیگر الزم نیست بقیه روز

 سر هم بگیرد، و با ادامه ندادن )پیاپی( گناه نکرده است.

ندازد عبارتند های ماه اول فاصله بیتواند بین روزهعذرهایی که با وجود آنها می

 دیوانگی.  از: حیض، نفاس، بیماری، بیهوشی و

شود، وگرنه اما در مورد سفر، اگر مجبور به آن شده باشد عذر محسوب می

 شود )و باید از اول شروع کند(.ها قطع می)بدون اجبار( پیاپی بودن روزه

اگر زن حامله یا شیرده از ترس بر جان خود یا فرزندش روزه نگیرد، پیاپی بودن 

 دهد(.ف شدن عذر ادامه میخورد )و بعد از برطرها به هم نمیروزه

خورد، چه ها به هم نمیاگر فردی مجبور به شکستن روزه شود پیاپی بودن روزه

زنند ریزند یا مانند کسی باشد که او را میمانند کسی باشد که آب در حلقش می

 تا بخورد.
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کفاره گرفتن در آن صحیح  روزۀاگر در بین ماه اول به زمانی برخورد کند که 

 خورد.ها به هم میانند ماه رمضان یا عید قربان( پیاپی بودن روزهنیست )م

 اطعام:

شود، و باید آن تعداد ترتیبی اگر نتواند روزه بگیرد اطعام واجب می کفارۀدر 

فقیری که الزم است را با دادن یک مدّ طعام غذا دهد، و بهتر است به هر کدام 

ری که الزم است را اطعام کند، دو مد طعام بدهد. اگر کمتر از آن تعداد فقی

کند، حتی اگر مقدار غذایی که به آنان داده است به همان میزان )یا کفایت نمی

بیشتر  داگر بتواند به آن تعداد الزم فقیر غذا بدهد غذا دادن به تعدا (6)بیشتر( باشد.

 ولی با وجود عذر جایز است. (2)به یک فقیر در یک کفاره جایز نیست،

دهد اطعام کند، اش میفقرا را با حد وسط آن غذایی که به خانوادهواجب است 

 و جایز است با چیزی که غذای معمول اهل شهر است اطعام کند.

که بهترین آن گوشت و حد مستحب است که به آن خورش نیز اضافه کند ـ

ـ و جایز است که آن تعداد فقرا را ترین آن نمک استمتوسط آن سرکه و پایین

 م یا جداگانه به صرف غذا دعوت کند و یا غذا را به آنها بدهد.با ه

 تواند گندم، جو، آرد یا نان به آنها بدهد.می

                                                                                                      
 کند. )مترجم(مثال اگر شصت مد طعام را به پنجاه فقیر بدهد کفایت نمی -6

تواند به یک فقیر شصت مد مثال اگر بتواند به شصت فقیر در شهر غذا بدهد باید چنین کند و نمی -2

ام بدهد؛ ولی اگر به آن تعداد فقیر موجود نباشد یا با آنها دسترسی نداشته باشد جایز است به تعداد طع

 کمتری از فقرا آن شصت مدّ طعام را بدهد. )مترجم(
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ولی اگر همراه با کسی  (6)کند،کوچک به تنهایی کفایت نمی اطعام کردن بچة

 ها باشند هر دو بچه یک نفر به حساب می آید.باشد جایز است، و اگر فقط بچه

را  ـمانند فرزندانشانمؤمنان و کسی که در حکم مؤمن است ـمستحب است که 

 اطعام کند.

اطعام مسلمانِ فاسق جایز است، ولی اطعام کافر و ناصبی که با ائمه یا مهدیین یا 

 ورزد جایز نیست.پیروانشان به جهت یاری آنان دشمنی می

 : گانهرچها مسائل

ـ اگر عام یا پوشاندن اختیار داردکه بین آزاد کردن بنده یا اطقسم ـ کفارۀ: اول

بخواهد فقیر را لباس بپوشاند دادن یک لباس )به اختیار خودش( کافی است، 

 ولی بهتر است که در صورت توان دو لباس بپوشاند.

قسم یک مدّ غذا برای هر فقیر است، اگر بتواند دو مدّ  کفارۀ: اطعام در دوم

 بدهد، و البته بهتر است دو مد بدهد.

 قسم است. کفارۀایالء مانند  کفارۀ: سوم

اش را بیش از حد بزند مستحب است با آزاد کردنش : کسی که بندهچهارم

 کفاره بدهد.

 ها: احکام کفارهچهارم

 که شامل چند مسأله است:

                                                                                                      
 شود. )مترجم(یعنی یک نفر محسوب نمی -6
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دو ماه پشت سر هم واجب است، اگر دو هالل ماه را  روزۀ: کسی که بر او اول

روزه( باشد، و اگر بخشی  23گر ماه ناقص )، حتی اکندروزه بگیرد، کفایت می

از ماه را روزه بگیرد و در ماه دوم آن را کامل کند صحیح است، حتی اگر ماه 

 (6)کند.ماه اول را سی روز کامل حساب میو ناقص باشد، 

ها براساس زمان به جا آوردن آن است نه هنگام واجب : ترتیب در کفارهدوم

آن توانایی آزاد کردن بنده را داشته ولی موقع  شدن؛ پس اگر هنگام واجب شدن

اش پرداخت آن ناتوان شده است، باید روزه بگیرد و آزاد کردن بنده بر عهده

 نخواهد بود.

 کفارۀرسد، : اگر دارای مالی باشد که به احتمال زیاد تا مدتی بعد به او میسوم

اموری باشد که بلکه واجب است صبر کند، و اگر از  (2)کندواجب تغییر نمی

شود )مانند ظهار( وجوب آن برداشته و به مورد صبر کردن باعث مشقت می

 شود.بعدی منتقل می

: اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد و شروع به روزه گرفتن کند، سپس چهارم

ای بشود که بتواند آن را آزاد کند، الزم نیست روزه را ترك و بنده را دارای بنده

ـ و به همین ترتیب اگر از روزه گرفتن اگر چه بهتر است چنین کندآزاد کند ـ

ناتوان شود و شروع به اطعام کند، سپس عذرش برطرف شود، حکم به همین 

 صورت است.

                                                                                                      
روز از ماه بعد را  25روزه باشد(،  23مثال اگر پنج روز مانده به آخر ماه روزه بگیرد )حتی اگر ماه  -6

 گیرد تا سی روزش کامل شود. )مترجم(روزه می

کند واجب، به روزه تغییر می کفارۀمثال در کفاره ترتیبی با نبود بنده به اطعام و با ناتوانی از اطعام  -2

 اما در این مورد چون قرار است به زودی مالی به او برسد باید صبر کند. )مترجم(
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: اگر ظهار کند و بدون اینکه قصد بازگشت داشته باشد بنده را آزاد کند، پنجم

 رداخته است.کند، چون کفاره را قبل از واجب شدن آن پکفایت نمی

شود چون او شایستگی دریافت آن را ندارد، بلکه به : کفاره به بچه داده نمیششم

 شود.ولیّ او داده می

اش بر او واجب است بپردازد تواند کفاره را به کسی که پرداخت نفقه: نمیهفتم

 نیاز محسوبـ چون آنها با وجود او بیمانند پدر و مادر و فرزند و همسر و بندهـ

 تواند به غیرِ آنها بپردازد، حتی اگر نزدیکانش باشند.شوند و فقیر نیستند، و میمی

شود باید آن را قبل از نزدیکی : هنگامی که در ظهار کفاره واجب میهشتم

 بپردازد؛ چه کفاره آزاد کردن بنده باشد یا روزه و یا اطعام.

یکی از آنها را انتخاب انتخابی بر او واجب شود، باید  کفارۀ: هنگامی که همن

 (6)ی را از یک نوع و قسمتی را از نوع دیگر بپردازد.تمتواند قسکند و نمی

تواند به جای پرداخت کفاره، قیمت آن را بپردازد، مگر در ناتوانی از : نمیدهم

جمع، که قیمت آن را به امام یا کسی که امام  کفارۀآزاد کردن بنده در 

 د.پردازمنصوبش کرده است می

های حرام مؤمنی را به قتل برساند واجب است دو ماه : بر کسی که در ماهیازدهم

 های حرام روزه بگیرد، گرچه در آن عید یا ایام تشریق باشد.پیاپی در ماه

: هر کس که بر او واجب است دو ماه پیاپی روزه بگیرد و نتواند، هجده دوازدهم

دهد، و روز یک مد طعام صدقه می گیرد، و اگر نتوانست برای هرروز روزه می

کند و دیگر اگر نتوانست از خداوند طلب استغفار )درخواست بخشایش( می

                                                                                                      
 سی فقیر را اطعام کند و سی روز روزه بگیرد. )مترجم(تواند مثال نمی -6
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 (6)اش نیست.چیزی بر عهده

                                                                                                      
 حتی اگر بعدا توانا شود. )مترجم( -6





 

 (5)کتاب ایالء

 شود:چهار مورد به این مبحث مربوط می

 : صیغهاول

همراه  اگرشود، و با هر زبانی ـهای خداوند متعال منعقد میایالء تنها با بردن نام

باشد: )واهلل ال أدخَلت گردد. لفظ صریح آن اینگونه میـ محقق میبا قصد باشد

دهم( یا لفظی را فَرجی فی فَرجِک( )به خدا قسم فرجم را در فرجت قرار نمی

 بیاورد که مختص این فعل باشد، یا به طور واضح به آن داللت کند.

کنم( کنم یا نزدیکی نمیجماع نمیدهند )مانند با تو الفاظی که احتمال آن را می

اگر همراه با قصد ایالء باشد صحیح است، و اگر قصد آن را نداشته باشد، ایالء 

 شود.واقع نمی

شود، یا با تو زیر یک اگر بگوید: سر من و تو در یک خانه یا بالش جمع نمی

د: شود، و اگر بگویمانم، اگر همراه با قصد باشد، ایالء محسوب میسقف نمی

 شود.کنم، ایالء محقق نمیدیگر از عقب با تو نزدیکی نمی

رود ایالء باید بدون شرط باشد؛ پس اگر به شرط یا زمانی که انتظار آن می

                                                                                                      
 )مترجم( یعنی مرد قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نکند. -6
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 شود(.مشروط شده باشد، باطل است )ایالء واقع نمی

ای نزدیکی نکند، یا صدقه بدهد یا زن اگر مرد قسم بخورد که با آزاد کردن بنده

 شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد.م شود، ایالء واقع نمیبر او حرا

اگر بگوید: اگر با تو نزدیکی کردم بر من فالن چیز است، ایالء محسوب 

 شود.نمی

اگر با زنش ایالء کند و به زن دیگر بگوید: تو را نیز با او شریک کردم، ایالء زن 

شود زیرا ایالء محقق نمیشود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد؛ دوم واقع نمی

 مگر با بردن نام خداوند.

شود؛ پس اگر قسم ایالء اگر فقط برای آسیب رسانیدن به زن باشد، واقع می

کنم، یا برای خوب شدن از دهی با تو جماع نمیبخورد که چون تو بچه شیر می

 باشد.کنم، حکم ایالء را ندارد و مانند قسم میمریضی با تو نزدیکی نمی

 م: ایالء کنندهدو

الزم است ایالء کننده: بالغ، دارای عقل سالم، و اختیار و با قصد و نیت باشد. 

ـ صحیح است. همچنین ایالء چه زنش آزاد باشد و چه بندهایالء کردن غالم ـ

 تواند اهل کتاب، یا مرد اخته یا خواجه، باشد.کننده می

 سوم: زنی که ایالء شده است

تواند کنیز خود را ائم یا موقت( همسر او باشد، و شخص نمیالزم است با عقد )د

تواند همسر موقت خود را ایالء کند، و باید با آن زن نزدیکی کرده باشد. مرد می
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 باشد. (6)تواند آزاد یا کنیزایالء کند، و زن می

زن حق دارد به حاکم رجوع کند تا مدتی را برای او معین کند و بعد از اتمام آن 

ـ و صاحبش حق حتی اگر کنیز باشداند بازگشت مرد را خواستار شود ـتومی

تواند به عقد درآید نیز واقع اعتراض ندارد. ایالء بر زن غیرمسلمانی که می

 شود.شود، به همان صورت که بر زن مسلمان واقع میمی

 : احکام ایالءچهارم

 که شامل چند مسئله است:

شود که زن را بدون ذکر زمان یا به طور واقع می : ایالء تنها در صورتیاول مسئلة

دائم و یا برای مدتی بیش از چهار ماه بر خود حرام کند، و یا آن را به کاری که 

کشد، مقیّد نماید؛ مانند اینکه کسی که معموالً یا حتماً بیش از چهار ماه طول می

دم( و یا بگوید: در عراق است بگوید: )تا زمانی که به سرزمین تُرك بروم و برگر

کند چهار ماه یا کمتر از آن ام(... اگر مدت زمانی که بیان می)تا زمانی که زنده

شود و همچنین است اگر مقید به کاری شده باشد که یقیناً یا باشد، ایالء واقع نمی

 شود.( قبل از این مدت تمام می%50غالباً یا احتماالً )به احتمال 

کنم، ایالء محسوب ا وارد خانه نشوم با تو نزدیکی نمیاگر بگوید: به خدا قسم ت

تواند با ورود به خانه خود را از کفاره دادن برای نزدیکی شود؛ زیرا مینمی

 خالص کند، و این با ایالء منافات دارد.

در زن آزاد یا کنیز چهار ماه است؛ چه مرد آزاد باشد  (6): مدت انتظاردوم مسئلة

                                                                                                      
 مثال هنگامی که کنیزی را به عقد خود درآورده باشد. )مترجم( -6
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 یا غالم. 

است و زن حق ندارد از او طلب رجوع کند و هنگامی که مدت  مدت حق مرد

تواند شود، و حاکم نمیداده محسوب نمیسپری شد با اتمام مدت، آن زن طالق

او را طالق دهد، و اگر زن امر را به حاکم رجوع دهد، مرد بین انتخاب طالق یا 

رد و بازگشت حق انتخاب دارد؛ پس اگر مرد طالق بدهد زن دیگر حقی ندا

شود، و به همین ترتیب اگر رجوع کند )زن رجوع کند(. طالق رجعی واقع می

شود تا شود و بر او سخت گرفته میاگر مرد هیچ کدام را انتخاب نکند حبس می

اینکه بین بازگشت و طالق یکی را انتخاب کند، و حاکم او را بر انتخاب یکی از 

 کند.دو مورد مجبور نمی

ایالء کند و بعد از اینکه زن به حاکم رجوع کرد باز هم اگر مدت مشخصی را 

شود و الزم نیست برای مقاومت کرد تا مدت به پایان برسد، حکم ایالء ساقط می

 (2)نزدیکی کردن کفاره بدهد.

اگر زن حق خود از درخواست بازگشت مرد را ساقط کند اصل مطالبه از بین 

د حق خود را طلب کند( چون آن حق توانرود )یعنی هر زمان که بخواهد مینمی

شود نه آن چه به وجود استمرار دارد، و با بخشیدن، آنچه گذشته است ساقط می

 آید.می

                                                                                                      
 حداکثر مدتی که جایز است مرد نزدیکی را ترك کند.)مترجم( -6

مثال اگر قسم بخورد که به مدت پنج ماه با همسرش نزدیکی نکند و بعد از اتمام چهار ماه زن به  -2

حاکم رجوع کند و حاکم به او حق انتخاب بین بازگشت )با پرداخت کفاره( و طالق را بدهد و او به 

شود و می مدت یک ماه مقاومت کند تا مدت به پایان برسد بدون پرداخت کفاره حکم ایالء باطل

 )مترجم( گردد؛ گرچه در این مدت گناه کرده است.بازمی
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 چند نکته:

کسی که باقی  رسیدن مدت به اختالف خوردند، گفتةاگر در به پایان  -1

ن وقوع شود. همچنین اگر در زمابودن آن را ادعا کرده است پذیرفته می

آن را دارد پذیرفته می  (6)تأخیرکسی که ادعای  اختالف داشتند، گفتةایالء 

 شود.

اگر مدت انتظار به پایان برسد زن حق دارد بازگشت مرد را مطالبه کند،  -2

وجود داشته باشد، و اگر  ـمانند حیض یا بیماریگرچه مانعی برای نزدیکی ـ

مدت  در بین مدت برای زن عذری به وجود آید باعث قطع شدن

شود، چه این همانطور که مدت با عذر داشتن مرد قطع نمی (2)شود،نمی

عذر از ابتدا در مرد بوده و یا در طی آن چهار ماه به وجود آمده باشد، و 

همچنین عذری که در پایان این مدت به وجود آمده باشد مانع رجوع زن به 

 گردد.حاکم نمی

رض شود، مدت برای او اگر بعد از شروع مدت جنون بر مرد عا -3

شود، هرچند که دیوانه باشد، و اگر مدت به پایان رسید و جنون محاسبه می

 باقی بود تا زمانی که بهبود یابد مهلت دارد.

اگر مدت در حالی به پایان برسد که مرد مُحرم باشد و یا روزه داشته  -4

                                                                                                      
قبل، که در این صورت  هفتةگوید گوید یک ماه قبل ایالء انجام شده است و زن میمثال شوهر می -6

 شود. )مترجم(ادعای زن پذیرفته می

یست روز به مثال در مدت چهار ماه چند وقت برای زن عذر شرعی پیش آمده است و مجموعا ب -2

طول انجامیده، که در این حالت این مدت که امکان بهره بردن مرد وجود نداشته است باعث افزایش 

 شود. )مترجم(نمی ـمثال به چهار ماه و بیست روزمدت انتظار ـ
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کند رجوع باشد باید مانند کسانی که عذر دارند رجوع کند، و اگر نزدیکی 

مانند های حرام ـمحقق شده، هرچند گناه کرده است. در تمام نزدیکی

 نیز حکم به همین صورت است. ـواجب روزۀحیض و 

شود، و مرد بعد اگر بعد از ظهار کردن، ایالء هم نماید، هر دو واقع می -5

کند، اگر طالق داد که چیزی بر گردنش از اتمام مدت ظهار، توقف می

اگر طالق ندهد باید کفاره بدهد و نزدیکی کند؛ زیرا با ظهار نیست، و 

ایالء بر او  کفارۀکردن حق خود از انتظار )برای ایالء( را از بین برده است و 

 شود.واجب می

اگر بعد از ایالء کردن مرتد شود مدت ارتدادش هم جزو مدت انتظار  -6

 شود.حساب می

 از آن نزدیکی کند باید کفاره بپردازد.  : اگر در مدت انتظار یا بعدسوم مسئلة

: اگر مرد از روی سهو یا جنون یا اشتباه گرفتن زنش با دیگر زنانش چهارم ةمسئل

 شود و کفاره واجب نیست.با او نزدیکی کند، حکم ایالء باطل می

: اگر مرد ادعا کند که نزدیکی صورت گرفته است و زن انکار کند، پنجم مسئلة

 شود.با قسم پذیرفته می مرد همراه گفتة

 باشد.دهد از زمان وقوع ایالء می: مدتی که حاکم قرار میششم مسئلة

: رجوع کسی که توانایی نزدیکی را دارد با نزدیکی از جلو صورت هفتم مسئلة

الزم است نشان دهد که  (6)تواند نزدیکی کندپذیرد، و کسی که به دلیلی نمیمی

 رد.کاگر امکانش بود نزدیکی می

                                                                                                      
 مانند حیض بودن زن یا بیماری مرد و... )مترجم( -6
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اگر مرد با وجود توانایی )حرام نبودن نزدیکی( درخواست مهلت کند به 

شود، مانند سبک شدن معده اگر ای که معمول است به او مهلت داده میاندازه

خیلی خورده است و یا غذا خوردن اگر گرسنه باشد، و یا استراحت کردن در 

 صورت خستگی.

ه است ایالء کند صحیح است و : اگر با زنی که طالق رجعی دادهشتم مسئلة

شود. همچنین اگر او را بعد از ایالء زمان عده جزو مدت انتظار محسوب می

 طالق رجعی دهد سپس رجوع کند صحیح است.

چه قصد شود، : با تکرار قسم در یک زمان واحد کفاره تکرار نمینهم مسئلة

دیگری را قصد کرده  ، و یا با قسم دوم ایالءتاکید داشته باشد یا نداشته باشد

 باشد.


