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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  طالق

  محترم !ۀ خوانند
ين مقدس اسالم حکمت است نه حکم ،  كه طـالق درد قبل ازهمه خدمت شما بعرض برسانم، 

صلی هللا عليه وس0لم در اسالم محمد در روايتی  از ابن عمر( رض ) آمده است كه :  پيامبر 
  مورد طالق فرموده است :

»  أبغ00ض الح00الل  إ ل00ى هللا  الط00الق. وم00ا أح00ل هللا شي00ـٱ أبغ00ض الي00ه م00ن الط00الق «
 گار  طالق اس0ت . ه0يچ چي0ز حالل0ى ن0زد حالل ها پيش  پرورد -زشت ترين  -ترين  مبغوض(

راوى ح0ديث :  احم0د ، اب0وداوود ، اب0ن ماج0ه وح0اكم ب0ه (  )مبغوض تر  از طالق نيس0ت هللا 
  .)سند صحيح 

دي00ن اس00الم  همانطوريك00ه  ازدواج را ام00ر مق00دس  ، ذى حكم00ت  و ذى ثم00ر وحي00اتی معرف00ى   
ن0د ،وب0ه ي0ك كلم0ه ام0ر مبغ0وض، يآداشته است،   بنوبه خويش طالق را  نامقدس ، ن0اخوش 

فرم00وده اس00ت  ك00ه ب00راى پي00روان خ00ويش ه00دايت ناشايس00ته ومك00روه ،  معرف00ى ميكن00د  وب00ه 
 تفک00ر زمين00ه ب00ا تعق00ل و دراز  ه00ر وس00يله ممك00ن  باي00د اس00تفاده  بعم00ل  آرن00د، و جل00وگيرى آن

     . برخورد بدارندخردمندانه 
ه0ر وقتيك0ه دل اش بخواه0د ب0ـه زن00ش   ه ک0دي0ن مق0دس اس0الم  ب0ـراى م0رد اج0ازه ن0داده اس0ت  

   طــالق دهد . 
رفتن00ی باش00د، گر ض00روری باش00د و وق00وع آن ص00ورت گادر اي00ن ه00يچ ج00ای ش00ک نيس00ت ، ک00ه 

ه حالل باشد  ودر زمانى صـورت گير د كـه شـرع اس0الم  ق بـايد در زمانى  واقـع شود  كطال
 ح00يض ونف00اسر حال00ت آن00ـرا مش00خص نم00وده اس00ت  وآن عب00ارت از زم00ـانى اس00ت ك00ه زن د

    نباشد.

  حکمت عدم طالق در ايام حيض ونفاس :
اسالم كه چرا به  مرد  اجازه داده نشد تا در  مدت حيض ونفاس طالق     حكمت و  فلسفه

وقت از  زن  خود به  در اين مردصورت گيرد وآنرا  حرام  نموده  است ، بخاطر اينکه  
، دورى ميكند وهمين  دورى مرد از زنش  در  زن گرديده است  علتی مريضی که عايد حال

هم يكى از  حالت اين ويند که گوعلماء میزياتر از اوقات موجب نا آرامى  اعصاب  شده ، 
    شده ميتواند. طالقسوء تفاهمات و  ی اند که موجب املوع
. بنابر اين دين  اسالم دستور داده تا  از دادن طالق در اين وقت خـود دارى صورت گيرد 

و به آن  هـر زمانيكه  زن از حيض پاك شد ، اگر مرد   بازهم تصميم طالق را داشته باشد
مجامعه  ونزديكى  با زنش اصرار دارد پس دين اسالم امر ميکند که اين عمل بايد قبل از 

ولى در صورتيكه از مريضى بهبود يا فت  وزن  پاك شد وبا او  مجامعه  يرد. گصورت 
علت  آينست كه احتمال دارد كه زن حمل طالق براى مرد حـرام است .  صورت گيرد، دادن 

گيرد ، واگر  بداند كه زنش  حامله است شرع اسالم  بازهم دادن طالق را در صورت   
     )1حمل ، حرام دانسته  است . ( موجوديت 

   ال ق :ــطــ
اص00طالح حق00وقى  ب00وده   ودر ، ط00الق در لغ00ت  ب00ه معن00ى بي00زارى وج00دايى كام00ل وره00ا ك00ردن
  عبارت  است از : جدا شدن زن از مر د، وانحالل عقد  نكاح .

 )geschieden.() ک00ه درآلم00انی آن00راDivorce( ډي00ورس  ب00ه نگليس00ی ط00الق درزب00ان ا
رد ک0ه  ي0گج0دايي ص0ورت م0ی قوي0ا ط0ال، گيش0يدن ) ډيورس (   ۀويند، ترجمه شده. درنتيجـگ

ط00الق  ۀ) اس00تعمال ميدارن00د ک00ه درنتيجـ00ـSeparationالح س00يپاريش يعن00ی (طب00رای آن اص00
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خ0راب ش0دن رواب0ط زن  ۀاست. اما قبل از وقوع طالق هم حالت سيپاريش و جدايی در نتيجــ
و شوهر درکشور ها وجوامع مختلف امروزی نيز به وقوع ميپيوندد که هنوز روابط رس0می 

  نکاح وزناشويی وجود ميداشته باشد. 
عنی خواس0تن ج0دايي و ط0الق از جان0ب زن از محکم0ه  ني0ز درهمين رابطه اصطالح تفريق ي 

مطرح است ک0ه درص0ورت موج0ه ب0ودن و بوج0ود آم0دن ش0رايط  من0درج درق0انون دردف0اع از 
است،  محکمه(قاضی) ميتواند به تفريق و جدايی زن وم0رد يعن0ی سيپاريش0ن و  ۀحقوق حقــ

ون مدنی افغانستان که نيز طالق حکم کند. اين حالت را درکشور های مختلف اسالمی ودرقان
ذش0ته ب0ه ص0ورت مفص00ل درج و گق0رن ، از هم0ان آغ0از ت0دوين اي0ن ق0انون از س0الهای پنج0اه 

    مدون است.

  اقسام  طــالق:  
طالق به اعتبار صيغه ولفظ  به طالق صريح وغير صريح  واز نظر شرعى ب0ه ط0الق س0نى   

منجز وطالق معلق وبه اعتبار  اثر  واز روى نظر  به وقت وقوع آن  به طالق  وطالق بدعى 
آن  در پاي00ان دادن زن00دگى  مش00ترك زن وش00وهر  ب00ه ط00الق رجع00ى وط00الق  ب00ا ئ00ن  تقس00يم  

  ميشود.

   طــــالق:ۀ صيغــ 
از دواج0ى    ۀـ0ـطالق   عبارت از لفظى ميباشد  كه شوهر  براى داللت  انح0الل  رابط  ۀـصيغ

به  و هى هم بطور كنايه  يعنى غير اشكار  ميباشدگاهى بطور  اشكار وگابرزبان مى راند كه 
  زبان اداء ميگردد.

  :يا طالق آشكار صريح وطالق  
طالق صريح ويا طالق اشكار  عبارت از طالقى  ميباشد كه ا ز معنى  كالم در وقت  تلفظ آن  

ط0الق هس0تى ، ي0ا مطلق0ه هس0تى ـود بگوي0د : د . مانند آنكه شخصى  بـه زن خـ0معلوم  ميشو
  ق  شده باشد.ـويا هر لفظ ديگرى كه از طالق  مشت

كــ0ـه ه0ر  : ط0الق ، ف0راق وس0راحميگويد : الفاظ طالق صريح  س0ه اس0ت  )رح(امام شافعى  
  .ندسه اين  الفاظ  در قرآن مجيد تذكر  يا فته ا

بر بنياد  همين  منطق است كه تع0داد از  فقه0ا  ب0ر اي0ن  عقي0ده ان0د ك0ه ط0الق  واق0ع نميش0ود  
زيرا طالق در شرع  به همين سه لفظ آمده است. و لف0ظ ط0الق  ،يكى از اين سه لفظه گر بم

   شرعى نيز  بايد به  همين سه لفظ  اداء گردد.

   :ايى ـنــالق كــط
طالق كنايى طوريست كه شخص لفظ0ى را   ب0ر زب0ان م0ى آورد ك0ه اي0ن لف0ظ  ب0ه اراده ط0الق 

  آن  داللت  بنمايد.داللت نكند ، بلكه  از روى كنايه  بر 
راقت  ـعد وِف ن بُ ـبائ  ۀــ، كه  در كلم تو بائن  هستىمثآل اينكه شخصى به زن خود   بگويد :  
هفت00ه اس00ت ، وي00ا مانن00د آنك00ه ب00ه زن خ00ود  بگوي00د : ت00و ب00ر م00ن  ح00رام  هس00تى ، ك00ه احتم00ال  ِن 

  رمت اذيت  هر  دو را در بر ميگيرد .ع وحُ حرمت تمتُ 
احتياجى  به نيت كه منظور   را آشكار  سازد ، طالق  واقع ميش0ود   بدون  صريحدر طالق 
  دف ومقصود  آن به اساس  ظاهر  بودن داللت  و  وضوح معنى آشكار  ميباشد.ـ، زيرا ه

در طالق صريح  شرط آنست كه لفظ به سوى زن  مضاف باشد  مثآل  اينكه شوهر  بگويد:  
  بگويد : طالق هستى .  زن من  طالق است ،  يا اينكه به زن خود

واق0ع نميش0ود ، پ0س اگ0ر  ش0وهر   ودلي0ل نهـيــاما در مورد طالق كنايى  بايد گفت كه بدون  ب
را  بگوي00د  واراده  ط00الق را نداش00ته  باش00د ، قض00ا اوب00ه آدرس زن خ00ويش  ب00ه لف00ظ ص00ريح 

ب0رده    ميش0ود ، ام0ا اگ0ـر  شخص0ى  ك0ه لف0ظ كن0ايى را بك0ار تصديق  ننم0وده  وطالق0ش واق0ع  
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داشته  قضا  اورا تصديق  نم0وده  وطالق0ش  بگويد كه نيت  طالق را  نكرده  ونيت  ديگرى  
واقع  نمى گردد، زيرا  معنى طالق ومعنى  ديگرى  هردو  را داشته  وچي0زى  ك0ه ه0دف  را  

مالك ومذهب امام شافعی   فق0ط   طوريکه در مذهب امام  تعين مى كند  نيت  ومقصد ميباشد.
  را  معتبر  دانسته  واساس  بيان مقصود در  اين الفاظ ميدانند. نيت

پس  اگر  گوينده  از آن  نيت  طالق را داشته  باشد طالق  واقع  ميشود واگر  از آن  ني0ت   
   طالق را نداشته  اعتبارى نخواهد داشت، زيرا گوينده  از آن  قصدى  نداشته است .

د كه  توسط  داللت حال  ونيت  به اين الفاظ طالق  واقع  پيروان مذهب امام حنبل   مى  گوين
ميشود يعنى  ايشان  آنرا در حساب  طالق  ميدانند ، در صورتيكه  داللت  تا ئي0دش كن0د وي0ا 

   شوهر  از آن نيت طالق را داشته  باشد.
 مى گويند كه گفتن الف0اظ  کناي0ه   در ص0ورت  موجودي0ت  ني0ت پيروان مذهب امام ابوحنيفه 

  طالق واقع ميشود وهمچنان  به كنايات در صورت  داللت  حال  نيز طالق  واقع  ميگردد.
لم00ا مض00ت اربع00ون م00ن الخمس00ين واس00تبلث  ال00وحى ، وإذا   «در ح00ديث ش00ريف آم00ده اس00ت :  

رسول هللا  صلى هللا  عليه  وسلم يأ تينى  فقال : إن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم  يأ مرك 
إمرأتك فقلت : أطلقها  أم  ما  ذا أفعل : قال : بل اعتزلها  فال تقربها ، قال : فقل0ت أن تعتزل  

  .)متفق عليه (»إل مرأتى الحقى  بأ هلك 
صلی هللا علي0ه وس0لم هان آمد  پيامبر گذشت چهل از پنجاه ودر نگ نمود وحى وناگچون ب«

ر  مى نماي0د  ت0ر اب0ه  اينك0ار  ام صلی هللا عليه وسلم نزد من پس فرمود : بدرستى  كه پيامبر
كناره  گير  از همسرت  ، پس گف0تم  : آي0ا  ط0الق  ك0نم  اورا   ي0ا چ0ه ك0نم  ؟ فرم0ود  : بلك0ه  
كناره  گير از او  ونزديك  مشو  به او ،  گفت : پس گفتم  به همسرم  به خانوداه  خود يكجا  

  ).پدرت برو ۀ بــه خانـــ(شود ، 
  اين نقطه داللت  ميكند كه اگر شخصى  به زن  خود  بگويد :  حكم اين حديث  شريف  بر

واراده طالق را داشته  باشد ،  طالق  واقع  ميشود واگ0ر  ني0ت    »پدرت  برو ۀ  به خانـــ «
  طالق را  نداشته  باشد  طالق  صورت  نمى گيرد.

  طالق به اعتبار وقوع : 
   د : منجز ، مضاف ،  ومعلق  .طالق به اعتبار  وقوع  به سه نوع تقسيم ميگرد 

   طـالق منجز : 
آن طالق منجز  كه ميتوان  آنرا  طالق انجام شده خواند  ،  عبارت از طالق  ميباشد كه لفظ 

ترا طالق كـ0ـردم  ي0ا بدون  شرط  وتأخيرى صادر شودما نند آنكه  شوهر به زن خود بگويد:
اضافت  به وقت  ويا تعليق  ب0ه ش0رطى ب0ه  اين  الفاظ  در  حال  بدون   تو طالق هستى،  كه 

مج00رد  ه ب00هك00ــن ن00وع  ط00الق حك00م چن00ين اس00ت در م00ورد اي00  وق00وع  ط00الق دالل00ت  دارن00د.
  موجوديت  شروط ، طالق  واقع ميشود.عبارت  طالق  در صورت صدور

  طالق مضاف : 
 ز آنآن ب0ه زم0انى  مرب0وط  باش0د وه0دف اۀ ــ0ـطالق مضاف  عبارت از طالق اس0ت ك0ه صيغ 

طـالق باشد  هر وقتى كـه زمان  مذكور  برسد ، مثآل  زمانيك0ه   ش0وهر ب0ه زن خ0ود    وقوع
  وغيره.  »تو فردا  طالق هستى ،  يا در اول  ماه  طالق  هستى  «بگويد :

ط0الق در ح0ال واق0ع  ميش0ود .  ام0ا ام0ام    گفت0ه ان0د : )رح  (وامام مالك  )رح(امام ابو حنيفه  
گفته اند :  طالق تا زم0ان  واق0ع  نم0ى  ش0ود ،  مگ0ر آنك0ه   )رح(وامام احمد  )رح  (شافعى 

   وقت معينه  آن  فرا رسد.
ابن حزم  (رح )  ميگويد : اگر كسى  بگويد  كه چ0ون  اول م0اه  ف0را رس0د ط0الق  هس0تى ي0ا 

 ن0ه در ح0ال ون0ه در   ،ن  ترتيب  طالق  نم0ى ش0ودـــوقت  وزمان  ديگررا ذكركند ، زنش بدي
  اول ماه .
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حكم طالق  مضاف  بيك وقت  معين  آنست  كه طالق  واقع  نمى شود  مگ0ر  آنك0ه وقت0ى را  
  طالق  تعيين  نموده  فرا  رسد.ۀ ــكه  در صيغ

  ق:ـلـعـالق مــط  
طالق معلق  عبارت  از آن طالق است كه شوهروقوع آنرا به  يك0ى از  روي0داد ه0ا ى  آين0ده   

يكى از ادوات شرط ويا چيزى كه به معنى  يكى  از آنها  ه طالق رابۀ ــمربوط  سازد، يا صيغ
  باشد قـرين نمايد مانند :

اگ0ر  ب00ه ف0الن  ج00اى  « بگوي00د :مثآلاگ0ر ش00وهر  ب0ه زن خود »..اگ0ر چ00ون ، وقت0ى  وغي00ره«
در اينص00ورت  ط00الق  واق00ع  نم00ى ش00ود  مگ00ر آنك00ه  بج00ايى  ك00ـه در  »رفت00ى ط00الق هس00تى .

، زي0را  ش0وهر  وق0وع ط0الق را  ب0ه رف0تن  زن ب0ه آن ج0اى استعمال گردد هعبارت  معين شد
   معلق  نموده است.

احن0اف  وش0وافع آن0را  ط0الق   ول0ی فقها در مورد  وقوع  ط0الق  معل0ق آراى مختل0ف دارن0د ،
  ميدانند.

  تقسيم طالق به اعتبار  تأثير :
   تقسيم ميگردد. )طالق بائن -2طالق رجعى  و -1 (: هريک طالق به اعتبار تأثير  بدو نوع  

    طالق  رجـعى :  -1
ـى مـ0 )ع0دتش  (عبارت از  طالق است  كه طى آن ، مرد بعد از ط0الق  وقب0ل از آم0دن م0دت 

  عقد، به زن خود رجوع كند .  تواند  بدون 
قاب00ل بازگش00ت   ط00الق كـ00ـه «» ح ب00ا حس00ان ف00ا مس00اک بمع00روف او تس00ري  الط00الق مرت00ان «

دوبار است يا بايد زن را به شكل معروف ومتعارف  حفظ كرد وي0ا اورا  ب0ه ورجوع است  ، 
   ) 229سوره بقره آيه متبركه :  »(احسان ونيكو كارى  رها نمود 

يكى بعد ديگر ميباشد وشوهر  حق دارد كه بع0د  نموده يعنى  طالقى را كه خداوند  مشروع  
نگهدارد وهمچنان   جايز  است  كه بع0د از طالق  اول  به وجه پسنديده زن  را براى  خود  

از اي00ن  اورا  ب00راى  ب00اردوم  ط00الق  ده00د ، البت00ه  اي00ن ح00ق او در  ص00ورت  ط00الق رجع00ى 
  ميباشد.

  فـرموده  است : ار باعظمت گپرورد 
والمطلقات يتربصن با نفسهن ثالثة ق0روء، واليح0ل  له0ن أن يك0تمن م0ا خل0ق  هللا ف0ى ارح0ا  «

d والي00وم  ا الخ00ر وبع0و ل00تهن اح00ق ب0ردهن ف00ى ذل00ك إن أردو اص00الحٱمه0ن إن ك00ن ي00ؤمن ب0ا   
  )  22سوره بقره آيت »(
كنن0د  خويش0تن  )يا س0ه طه0ر  (وزنانى كه طالق  داد شده اند ايشان  را انتظار  سه حيض «

را  وجايز  نيست  براى ايشان  كه پنهان  كنند  آنچه  كه خدا آفريده  اس0ت  در  رح0م  ه0اى 
ايمان  مى آرند به خداوند  وروز قيامت  و ش0وهران ايش0ان  س0زاوار  ت0ر ان0د ب0ه  اگر ،شان 

وخداون00د  متع00ال  ب00ه س00بب حكم00ت  بس00يار    »اگ00ر خواهن00د  نك00و ك00ارى    ،ب00از آوردن ايش00ان
 «بزرگى  آنرا  وضع  نموده  كه حكمت آنرا  خود  خداوند متعال  چنين  بيان نموده اس0ت . 

هيچ كس  نمى داند  ش0ايد    )«  18سوره طالق آيت  »( بعد ذلك امرٱ ال تدرى لعل هللا يحدث
ك0ارى را   زي0را چ0ون  ش0وهر  زن خ0ود را  ي0ك ط0الق  »   طالق «  كه هللا  پيد اكند  بعد از 

رجعى  بدهد  وحكم شريعت  هم آنست  كه در مدت  عدت زن در خان0ه  ش0وهر بمان0د ، ب0دين  
كر  نموده  ودر تصميم  خود تجديد  نظر  كرده  وب0ه زن  تر تيب  ممكن  است  كه شوهر  تف

  خود  دوباره رجوع كند.
اين احتمال بخاطر زياد است  كه سنت  شوهر را  مكلف  نموده  ك0ه زن  را  در طه0رى  ك0ه  

  ،اگ0ر ك0وچكترين  عالق0ه ي0ى  ب0دان زن  داش0ته  باش0دبا او جم0اع  ننم0وده  ط0الق  ده0د، ل0ذا  
  مى نمايد.حتمٱ  به او رجوع  



 طالق

 

 
6 

 

  در يكى از احاديث  متبركه روايت است  كه : 
زنش را  در حالت حيض     )رض((  عبد هللا پسر  عمرپيامبر صلی هللا عليه وسلم  در زمان

س0ؤال ك0رد ، پيغمب0ر پيامبر ص0لی هللا علي0ه وس0لم عمر در اين  مورد  ازحضرت طالق داد ،  
  فرمود :  صلی هللا عليه وسلم 

ب0ه او  »( عها ث0م إن ش0ا ء طلقه0ا وه0ى ط0اهر قب0ل أن يم0س ف0ذلك الط0الق للع0دةمرة فليراج «
دستور  ده زنش را  به نكاحش  بر گرداند ، سپس  اگر  خواست  اورا در حالت  طهر  وقبل 

  )است  .  ةدـــاز مجامعت  طالق  دهد ، واين طالق  براى ع
ترتي00ب ووس00يله ک00ه باش00د  مق00دس اس00الم هم00ه جدوجه00دش  را بخ00رچ ميده00د ت00ا ب00ه ه00ردي00ن   

جدايى   به شكل از اشكال جلوكيرى  بعمل ارد  وبه پيروان خويش  تاكيدات   ازوقوع طالق و
مشترك خويش را به اسانى  برهم   هميشگى مينمايد  تـا به تفكرومشوره باز گردند  وزندگى  

  نه زنند.
كر در مرد  بوجود امده واگر به تف بدين اساس اگر زن در خانه شوهر   باقى بماند  مراجعه  

ص0ورت گرفت0ه  ب0ا ش0د ، امك0ان  مراجع0ه   دني0وی طالق  به علت غض0ب  وي0ا س0اير انفع0االت 
  دوباره بى نهايت  زياد است.

ولى زمانيكه  زن حدود سه   ماه در خانه  شوهر بمان0د  وه0يچ  ت0أ ثي0رى ب0ر او  ننم0ود وب0ه  
طل00ب واض00ح  گش00ت  ك00ه تص00ميم  ش00ان  زن خ00ويش مراجع00ه  ه00م  نك00رد ،  در اي00ن ص00ورت م

نهايى است  بنٱ  ضرورت  زندگى مشترك از بين  ميرود ، كه به گذشت عدت وص0ف  ط0الق 
  رجعى هم پايان  مى يابد ، ووصف طالق  بائن  را بخود ميگيرد.

   تبصره : 
د  ف0إ ن طلقه0ا ف0ال تح0ل  ل0ه بع0«  ميف0ر ماي0د  :  )  23خداوند  متعال  در (  سوره بقره آي0ت 

يعن0ى وقتيك0ه  ش0وهر زن خ0ويش  را   بع0د از دو مرتب0ه  ب0راى  . »  حتى تنكح  زوجٱ غي0ره 
بار سوم  طالق  نمود  در اينص0ورت  اي0ن زن  ب0رايش  ح0الل نميش0ود  مگ0ر آنك0ه  بص0ورت  
ص0حيح  ب0ا م0رد  ديگ0رى ب0ا رض0ايت ازدواج  كن00د . واگ0ر زن  ب0ا  اي0ن ش0وهر خ0ويش ب00ازهم 

ط00الق  بگي00رد ،ش00وهر  اول00ى  اگ00ر خواس00ته باش00د  ميتوان00د  ب00ا  وى  خ00وش  نباش00د  واز  آن
   ازدواج نمايد .

  حكم طالق  رجعى:
در مدت ط0الق رجع0ى  م0رد ميتوان0د از  زن خ0ويش  اس0تمتع  نماي0د ، زي0را عق0د ازدواج  ت0ا   

ر هنوز  باقى  ميباشد ، اگر چه  طالق رجعى  سبب  تفر قه  ميباشد  اما  آثار  آن  ت0ا  زن د
ع00دت  اس00ت  مت00ر ت00ب  نش00ده  بلك00ه  پ00س از س00پرى  ش00دن  ع00دت  ورج00وع نك00ردن آش00كار  

اگر در مدت  طالق رجعى  يكى از طرفين  زن ويا شوهر  بمي0رد ، ديگ0رى  ميتوان0د   ميگردد.
از او  ارث ببرد.زي00را  ت00ا زمانيك00ه  م00دت  ع00دت  س00پرى  نش00ده  نفق00ه زن  ب00ر ش00وهر واج00ب 

  است. 

  :طالق بـــــائن -2
طالق بائن  عبارت از طالق است كه طى آن ، مرد  بعد از جدائى  حق رج0وع ب0ه زن  خ0ود   

را بدون  عقد مجدد ندارد .  واين طالق  هم  بدو نوع  طالق :  ( طالق بائن صغرى وط0الق  
  .بائن  كبرى  تقسيم  ميگردد. )

   طالق بائن صغرى: 
وهر  زن خ0ود را  ب0راى  بـ0ـار اول  ي0ك عبارت از طالق است كه كمتر از سه اس0ت . اگ0ر ش0

وعدتش  بگذرد  طوريكه  قبل  از سپرى  شدن عدت  به  او  رجوع نكن0د  اي0ن   طالق  بدهد  
بنام ط0الق ب0ائن  يـ0ـاد ميش0ود  ام0ا چ0ون  اول0ين  ب0ا ريس0ت  ك0ه  طالق  بعد از  انتهاى عدت  
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طوريك0ه  ش0وهر ش   ك0ه اورا   اورا  طالق  داده  لذا  ط0الق  ب0ائن  ص0غرى  گفت0ه  ميش0ود ،
   طالق  داده  ميتواند  با  نكاح  جديد ومهر جديد  با او ازدواج  نمايد.

  
  بائن كبرى:طالق 

عبارت از  سه طالق مكمل  مى باشد .  اگر شوهر براى بار سوم زن خويش را ط0الق ده0د    
ب00ود  ك00ه امك00ان    ،  بص00ورت  نه00ايى  از آن ج00دا ميگ00ردد زي00را ط00الق  اول و دوم  امتح00انى

اصالح ميانشان ممكن بود ولى در صورت  دادن ط0الق س0ومى ك0ـه بن0ام ط0الق  ب0ائن  كب0رى  
  يـاد ميگردد ،   ار تباطات  ازدواجى  بصورت نهايى از ميان  بر داشته ميشود. 

  طـالق ثـالثــه :  
فقه0ا   را گ0ردد. عبارت از طالق است كه هر سه طالق در يك دفعه وبا ي0ك لف0ظ اج0 طالق ثالثه 

  گفته اند  سه طالق  به يك لفظ  حكم سه  طالق را دارد .
اما بعضى ازفقهابدين نظ0ر مخالف0ت نم0وده ميگوين0د  ك0ه س0ه  ط0الق  ب0ه ي0ك  لف0ظ  حك0م ي0ك  

  طالق را دارد.
)  در يك بار  ويا با  طالق ثالثهدين مقد س  اسالم  پيروان خويش را  از دادن سه طالق (   

من00ع  نم00وده  وآن00را  ب00ه خ00الف دس00تور وش00رع   اله00ى ومنح00رف ش00دن  از  ص00راط ي00ك لف00ظ  
  المستقيم  اسالم  دانسته است . 

در حـديث  صحيح  آم0ده اس0ت : ب0ه پي0امبر ص0لی هللا علي0ه وس0لم ، خب0ر دادن0د  ك0ه شخص0ى   
  زنش را  يـك دفـــعه  سه طـــالق  داده است . 

أيلع0ب بكت0اب هللا وأن0ا ب0ين  أظه0ر ك0م  ؟ «  وفرم0ود  :   پيامبر اسالم  با عصبانيت  بلند شد  
آي0ا در ح0الى  ك0ه م0ن  ت0اهنوز  در ب0ين  ش0ما » (  حتى ق0ام رج0ل فق0ال ي0ا رس0ول هللا أال أقتل0ه

بازيچه  گرفته  مى شود ؟ ! حتى يك نفر  بلند شد وگفت اى رسول خدا   به  هستم  كتاب  خدا
  اورا بكش000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000م )

  . ) ( رواى حديث شريف نسائى 

  : وتفريق قانونى مدنى افغانستان واحكام طالق  
   : 135 ۀماد 

طالق عبارت از انحالل رابطه  زوجيت صحيحه درحال ي0ا آين0ده ، ب0ين زوج  وزج0ه ، ب0ا   -1
     لفاظيكه  وقوع طالق  صر احتٱ از آن  افاده  شده بتواند.

مط0ابق  ب0ه احك0ام  اي0ن طالق از جانب زوج يا محكم0ه ب0ا ص0الحيت  بدرخواس0ت  زوج0ه   -2
   ميگردد. قانون  صادر 

طالق تنها  باالى زوجه  ايكه  در نكاح  صحيح  يا در عدت  طالق  رجعى   : 136ماده 
   باشد واقع ميگردد.

طالق  هر زوج عاقل  وبالغ  واقع  ميگردد. گرچه زوج  سفيه  يا مريض   :  137ماده 
  غير مختل  العقل  باشد.

   بحالت سكر واقع نميگردد. طالق  :138ماده  
  : 139ماده 

زوج ميتواند  بصورت شفوى  ويــا  تحريرى  زوجه  اش  را طالق  نمايد . هر گاه   -1
زوج  فاقد اين دو وسيله  باشد ، طالق  به اشارت  معموله كه صراحتٱ معنى طالق  را افاده  

   نمايد ، صورت  گرفته  مى تواند.
ه  در عرف  معنى  طالق  را افاده  كند ،  بدون نيت  واقع طالق  با لفاظ صريحيك  -2

   ميگردد.
  زوجه  قاصره ، از جانب  زوج  يا پدر  زوج  طالق  شده نمى تواند.     : 140ماده 
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  طالق اشخاص ذيل  اعتبار ندارد:    :141ماده   
ه  وشرط  مجنون ،  مگر در صورتيكه  طالق  را قبل  از جنون  به شرطى  معلق  ساخت -1

  در حال  جنون  موجود  شود.
  .معتود -2
  مكره .   -3
  نايم    . -4
   شخصيكه  عقلش  به علت زيادت  سن  ويا مرض مختل  گرديده  باشد. -5
شخص مدهوش  كه قوه  مميزه  اش  را  به علت غضب   يا عوامل  ديگرى  از دست  -6

   داده وقولش  را  درك نكند.
د  زوجه اش را توسط  وكيل  قانونى  طالق  دهد يا اينكه  زوج مى توان :142ماده 

   تفويش نمايد. صالحيت  طالق  را بخود زوجه  
زوج بعد از تفويض صالحيت طالق  نمى تواند از آن رجوع كند ، مگر  اينكه      : 143ماده 

   زوجه  صالحيت مفوضه  را  قبول  نكرده باشد.
   الحيت سه طالق  را دارد.زوج در برابر زوجه  ص   : 144ماده 
طالق  مقترن بعدد خواه با الفاظ  يااشاره صورت گرفته باشد، يك طالق     : 145ماده 

  شناخته  ميشود.
  طالق  بطور  عموم رجعى ودر موارد ذيل  بائن مى باشد.   : 146ماده  

  طالق سوم . -1
   طالق قبل دخول . -2
  طالق به عوض. -3
  ن بائن خوانده شده .طالقيكه در اين قانو -4

زوج نمى تواندبا مطلقه  ثالثه خود  دو باره ازدواج  نمايد ، مگر  اينكه     : 147ماده 
مطلقه  ثالثه  با شخص ديگرى  ازدواج  نموده  وبعد از دخول  ازدواج  دومى  طالق  

  گرديده وعدت  را  تكميل  كرده  باشد.
دخول  همچنان  يك  يا دو  طالق  رجعى  كه در هر نوع طالق  زوجه  قبل از     : 148ماده 

   آن  رجوع  صورت  نگرفته  باشد ،  طالق  بائن صغرا گفته  ميشود .
آثار  ازدواج  وصالحيت  زوج  با يك  يا دو  طالق  رجعى  تا زمان  تكميل    : 149ماده 

   عدت طالق  از بين  نرفته  ، بحال  خود  باقى  مى ماند.
تعليق  رجوع  بزمان  آينده  يا بكدام  شرط جواز ندارد . در  صحت  رجوع      : 150ماده 

   حضور شهود  شرط نمى باشد.
را بطه زوجيت در طالق  رجعى  با پاك شدن از حيض  سوم  قطع وحق    : 151ماده 

   رجوع  زوج ساقط ميگردد.
آن را  از بين  مى طالق بائن صغرا  عقد ازدواج  را منحل  وآثار  مرتب بر    :152ماده 

برد.صالحيت زوج  وجميع  روابط  زوجيت  را با ستثناى عدت ،  بمجرد وقوع  ساقط مى 
  سازد.
  :  153ماده 

   طالق بائن صغرا  موجب حرمت ازدواج  مطلقه به زوج  نمى گردد. -1
زوج  مى تواند  با مطلقه صغرا  در حين عدت  ويا بعد از آن مجددٱ ازدواج  نمايد ، -2
  شروط بر اينكه  اين ازدواج  بر ضاى  زن  وبه عقد ومهر جديد صورت  بگيرد.م

هر گاه  مطلقه  با شخص  ديگرى  ازدواج  نموده  وپس از دخول  طالق    :  154ماده 
گردد. مى  تواند  با زوج  اول  ازدواج  نمايد. در ين صورت  طالق هاى  قبلى  از اعتبار  

   سه طالق  را كسب  مينمايد.ساقط ، زوج  مجددٱ صالحيت 
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هر گاه زوج  در حال  مرض  موت ،  زوجه  خود را  به طالق  بائن  طالق     :  155ماده 
نمايد ، اين طالق  مانع حق ارث  زوجه  در صورتى كه عدت  او قبل از  وفات  تكميل  

به سبب  نشده  باشد، نمى گردد ، مشروط  بر اينكه  مطلقه  از وقوع  طالق  تا وفات 
   ديگرى  از حق  ميراث محروم  نگرديده باشد.

  :(تفريق) ويا طالق  قاضى  به اساس ضررطالق 
طالق به اساس ضرر كه در كشور ما بنام طالق قاضى شهرت دارد ،عبارت از طالق است : 

  كه زن  خواستار   طالق در محضر قضاء  ميگردد.
غور نموده ،  در صورت كه  قاضى بر اساس در خواست زن  مكلف است بر موضوع

   مسئله  حقيقت داشته باشد ، حكم  به طالق را صادر نمايد.
طالق  به اساس ضرر  نهايى  انواع  مختلف  دارد ، طوريكه  بعضٱ به سبب عيب  اساسى  

در شوهر  ميباشد  كه بعد از آغاز به مباشرت  براى زن آشكار  ميگردد وبعضٱ  به سبب 
هر  به زن  مى رساند وگاهى  به سبب غيابت  شوهر  كه ممكن  به اذيتى ميباشد كه شو

  اساس  آن زن در گناه بيفتد.وغيره ...

   طالق خواستن  به سبب ندادن  نفقه : 
 عليهم ) بعضى از ائمه  بزرگ  از جمله امام مالك ، امام شافعى ،  وامام احمد ( رحمة هللا

مى دانند، البته در صورتيكه  زن   راجأيز تفريق  ميان زن وشوهربه اساس نبودن  نفقه 
خواستار  طالق   گردد  و  قاضى هم چنين  حكمى را  در مورد صادر  نمايد  وشوهر هم   

  اختيار نداشته باشد.   مالى  را بصورت اشكارا در 
سوره بقره آيت » (  بإ حسان تسريحفإ مساك بمعروف أو «  طوريكه خداوندپاك  ميفرمايد: 

  پس از آن يا نهكداشتن  است به خوشى يا  رها كردن  به نكويى .) ) ( 229
علما بر اين عقيده اند كه اين حكم الهى  شوهر را  مكلف مى سازد كه يا  به زن خويش   

به وجه پسنديد،رفتار نمايد ويا آنرا به نيكويى  طالق دهد وشك نيست  كه نبودن  نفقه  با  
  ات دارد. نهكداشتن  به وجه  پسنديد مناف

   :(تفريق)طالق خواستن  به اسا س ضرر 
اگر كدام عيبى  »    ال ضرر   وال ضرار«  زن به اسا س حكم حديث  شريف كه ميفر مايد : 

را در شوهر خويش  مى بيند  ، حق دارد  تقاضاى طالق  نمايد . فقها  عيوب را  به دو 
   دسته  تقسيم نموده اند .

   اول  : عيوب تناسلى : 
عبارت  از  عيوبى  ميباشد كه مانع از انجام ضرورت  از دواج  ودوام آن  يا تولد  طفل   

نام برد ، اين مرض  مخصوص مردان  بودن  »    عنين« گردد . كه از آن جمله  از مرض 
   .  ومردى  كه اين مرض  را داشته  باشد  عمل  جنسى را  انجام  داده   نمى  تواند

   سلى : دوم : عيوب غير تنا
عيوب  غير تناسلى  عبارت از امراض  خطر ناك  ميباشد كه انسان  طبيعتٱ  از آنها  دورى   

  مى جويد .
احناف  ومالكى ها  جدايى  به اساس  يكى از اين عيوب  ميان  زن وشوهر را  طالق بائن   

   ى شمارند.ميداند اما شوافع  وحنابله  آنرا  طالق  نپنداشته  بلكه  آنرا  فسخ نكاح  م
از علما  بر اين عقيده اند كه اگر زن ضررى ببيند كه نمى تواند  به اراده ء   اما اكثريت

وعيب مذكور مانع دوام ازدواج ازآن عيب با خبر نبوده  خود از آن  رهايى  يافته  وقبل
    زندگى مشترك  باشد ، ميتواند طلب  طالق  نمايد.
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به اسا س مذهب مالكى   زمانيكه  زن  )  نشوز مرد خواستن طالق به اسا س بد گذرانى ( 
امكان  زندگى مشتر ك  را به اساس  بد گذرانى مرد  از دست  دهد ،  زن ميتواند  به قضا ـ 

  عارض  شده ودر خواست طالق نمايد . 
اگرچه احناف بر اين عقيده اند كه قضا ء  ميتواند حكم  به تأ ديب وتعزيز  مرد صادر كند نه 

      ر طالق .حكم ب

    وف فتنه :خواستن طالق  از خ
 تحصيل ، تجارت ويا ماموريت البته (  معقولی  اگر شوهر  براى مدت طوالنى  بدون عذرى

)  از زن خ00ود  دور باش00د وزن احس00اس  كن00د ك00ه نب00ودن  ش00وهر   از اي00ن ام00ر مس00تثنی اس00ت 
   متعدد  دارند  : ممكن است  اورا در  فتنه  بيندازد  ، فقها  در مورد نظر يات

مالكى ها  بر اين عقيده اند زمانيكه زن  از دور بودن شوهر خويش   خوف در  فتنه افتادن 
   را داشته باشد  ، ميتواند  با مراجعه به قضاء خواستار طالق گردد.

شوافع  غيابت شوهر  براى طالق   زن  را دليل  معتبرى  ك0ه مذهب احناف  ودر مذهب اما 
   ن  اعتماد كرد ،  نميدا نند.بتواند بر آ

مدت غيابت را مالكى ها  سه  سال  ولى امام  احمد  كوت0اه  ت0رين  م0دتى را  ك0ه زن  بع0د از 
آن  ميتواند تقاضاى  طالق  نمايد شش  ماه  معرفى داشته است ، زيرا به عقيده  امام احم0د 

   ود  صبر كند.،  شش ماه  مدت  نهايى ميباشد كه زن ميتواند  در غياب شو هر خ

  طالق خواستن  به سبب  محبوس  بودن  شوهر :
امام مالك وامام احمد به طالق  به اساس محبوس  بودن شوهر حكم نم0وده ان0د ، واس0تدالل   

  مياورند كه : حبس  موجب  دورى  شوهر از زن  شده وبدين ترتيب  زن متضرر مى گردد.
ب0ه زن و عوام0ل ب0روز  فتن0ه در دورى از ولى اگر نظ0ر ي0ات  فقه0ا در م0ورد ض0ر ر رس0يدن  

شوهر مورد  تحليل وارزيابى قرار گيرد ،  نظر يات متعددى را در م0ورد ص0ادر نم0وده ان0د ، 
ولى همه فقها  به اين نظر اند كه اگر   شوهر  به حبس  ابد محكوم گردد ، وزن تحمل  اي0ن 

قضا ء مراجعه نموده وخواستار  ، ميتواند  به، وخواستار جد ايی باشد مدت را نداشته باشد 
    طالق گردد.

  قانونى مدنى افغانستان وطالق  به اساس ضرر:
   تفريق به اساس عيب : 

زوجه وقتى مى تواند  مطالبه  تفريق نمايد ، كه زوج مبتال  به مرضى باشد كه   : 176ماده 
،  ب0ه نحويك0ه   اعاده صحت  وى غير ممكن  ي0ا م0دت  ط0والنى  ب0راى  معالج0ه او الزم  باش0د

     معاشرت با زوج  بدون ضرر كلى  متعذر باشد.
اي0ن   ) 176هر گاه  زوجه  هنگام  عقد  يا قبل  از آن  بعيوب متذكره م0اده (  :   177ماده  

قانون  واقف  بودن يادر صورت  وق0وع عي0ب  بع0د از عق0د  ط0ور ص0ريح  ي0ا ض0منى ب0ه  آن 
   مطالبه  تفريق  نمايد. رضايت  نشان داده  باشد ، نمى تواند 

اين  قانون  از نظ0ر ي0ات اه0ل خب0ره    )  176در تثبيت  عيوب متذكره  ماده (  :   178ماده 
   استفاده  بعمل آيد.

هر گاه  عيب  از نوعى  تثبيت گردد كه اعاده  صحت  وى  غير ممك0ن  باش0د ،   : 179ماده 
د. در ص0ورتيكه  عي0ب  قاب0ل ع0ال ج  محكمه  بدون تعويق  به تفري0ق  زوج0ين  حك0م م0ى نماي0

ب00وده  وم00دت  ط00والنى  ب00راى معالج00ه  الزم باش00د ، محكم00ه  مطالب00ه  تفري00ق  را ت00ا  مدتيك00ه  
   متجاوز  از يكسال  نباشد  به تعويق مى اندازد.

   تفريق  به سبب عيب ، طالق بائن است .  : 180ماده 
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نگرديده ،  زوج0ين  م0ى توانن0د بع0د تفريق  به سبب عيب موجب حرمت  ابدى   :  182ماده 
  از تفريق  دوباره  باهم  ازدواج  نمايند، خواه در عدت باشد يا بعد از  آن .

هر گاه يكى از زوجين  كه به س0بب عي0ب  ب0ين آنه0ا  تفري0ق  واق0ع  ش0ده وف0ات   : 181ماده 
   تفريق به سبب ضرر : نمايد ، طرف ديگر  مستحق ارث از وى نمى گردد.

هر گاه  زوجه از معاشرت  با زوج  ضررى  را ادع0ا  كن0د  ك0ه دول0م  معاش0رت  :  183ماده 
را در چنين  حالت  بين  امثال  زوجين  غير ممكن  گرداند  ،  مى تواند  از محكم0ه  مطالب0ه  

   تفريق  نمايد.
  :  184ماده 

نتوان0د  ،  هر گاه  ضرر مورد ادعا  ثابت گرديده  واصالح بين  زوج0ين ص0ورت  گ0ر فت0ه -1 
  محكمه  به تفريق  حكم  مينايد.

  . تفريق ، حكم  يك طالق  بائن را دارد -2
هر گاه  ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده وزوجه  با دعاى  خ0ود اص0رار  داش0ته   :    185ماده

   باشد  ، محمكه  دو شخص  را بحيث  حكم  جهت اصالح  بين زوجين تعيين مينمايد.
  : 186ماده 

  ايد  شخص عادل بوده  يكى از اقارب  زوج وديگرى  از اقارب  زوجه  باشد .حكم ب -1
اگر اقارب  زوجين  موجود نباشند ، حكم  از اشخاصى  تعيين  ميگردد كه از اح0وال زوج0ين 

   معلو مات  كافى  داشته  به اصالح  بين زوجين  قادر باشد.
ود را بع0دل وامان0ت  دارى  ايف0ا م0ى حكم  بايد  در محكمه  سوگند ياد نمايد ك0ه وظيف0ه خ0 -2

  كند.
    :  187ماده 

اشخاصيكه  بحي0ث حك0م  تعي0ين ميش0وند ، باي0د عل0ل اخ0تالف وط0رز اص0الح  ب0ين زوج0ين  را 
  تشخيص  نموده  در تامين  اصالح كوشش نمايند.

  : 188ماده 
ين  هر گ0اه  حك0م  ب0ا ص0الح  ب0ين زوج0ين  مؤف0ق  نش0ود ومنش0ا ء اخ0تالف زوج  ي0ا زوج0 -1

  بوده ويا اصآل معلوم نباشد ،  محكمه  به تفريق  بين آنه حكم  مينمايد .
در ص00ورتيكه  زوج00ه  منش00ا ء اخ00تالف  باش00د ، حك00م ب00ه تفري00ق  در ب00دل  ك00ل مه00ر  وي00ا   -2

   قسمتى  از آن تصميم مى گيرد.
  : 189ماده 

موج00ود  ، از   ه00ر گ00اه  در نظري00ات  اشخاص00يكه  بحي00ث  حك00م  تعي00ين ش00ده ان00د ، اخ00تالف -1
   طرف  محمكه  مكلف  به تجديد نظر  ميگردند.

)   186در صورت  دوام  اختالف محمكه اشخاص ديگ0رى را مط0ابق حك0م من0درج  م0اده( -2
   اين قانون بحيث حكم تعيين مى نمايد.

حكم تصاميم  خود را به محكم0ه  تق0ديم  ومحكم0ه  مط0ابق  ب0ه آن  حك0م  ص0ادر   : 190ماده 
   .مينمايد

   عدم انفاق : ببتفريق به س
هر گاه  زوج از اداى  نفقه  امتناع ورزد در حاليك0ه ظ0اهرٱ مال0ك دارائ0ى نب0وده   : 191ماده 

   نيز  ثابت  شده  نتواند ، زوجه مى تواند مطالبه  تفريق نمايد.  وعجز وى از اداى نفقه  
د ، محمك0ه  م0دت  مناس0بى  هر گاه  زوج عجز خود را از اداى  نفقه  ثاب0ت  نماي0  : 192ماده

را كه  از سه ماه  تجاوز نكند  ، بوى  مهلت  ميده0د . در  ص0ورتيكه ب0ازهم  ب0ه اداى  نفق0ه  
   قادر نشود  ، محكمه  به تفريق  بين زوجين  حكم  مينمايد.
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تفريق بين زوجين  كه به سبب عدم  اداى نفقه  بحكم  محكمه  صورت  بگيرد.   : 193ماده 
ق رجعى  بوده و زوج مى توان0د ب0ه زوج0ه  اش  در خ0الل  ع0دت رج0وع نماي0د . در حكم طال

   مشروط بر اينكه  زوج  توان  مالى  وآمادگى خود را  با داى  نفقه  ثابت  نمايد.

  تفريق  به سبب غياب :
هر گاه زوج مدت سه سال  يا زياده از آن  بدون  عذر معقول  غاي0ب  گ0ردد ، در  : 194ماده 

زوجه  از غياب وى متضرر شود،  مى تواند از  محكمه  مطالب0ه  تفري0ق  نماي0د.  صورتيكه 
   گرچه زوج مالك دارائى بوده  وزوجه  از آن  نفقه خود را تامين  كرده بتواند.

  : 195ماده 
در ص00ورت غي00اب زوج ،  محكم00ه  بع00د از اس00تماع  مطالب00ه  تفري00ق  از جان00ب  زوج00ه ،   -1

كتب0ٱ  اع0الم نم0وده  وم0دتى را  تعي0ين  مينماي0د  ت0ا در خ0الل  آن  موضوع  را به زوج  غايب
زوج مذكور  به مسكن  فاميل  عودت  نموده  ي0ا زوج0ه خ0ود را  ب0ه اقامتگ0اه  خ0ويش طل0ب  

   نمايد.
در صورتيكه  زوج  غايب  با وجود  اعالم  محكمه ، بدون عذر معق0ول  ب0ه غياب0ت  خ0ود -2

م  به زوج  غير ممكن باشد ، در چنين احوال ،  محكمه  به ادامه  بدهد يا اصآل وصول  اعال
   تفريق  بين زوجين حكم مينمايد.

هرگ00اه زوج بحك00م  قطع00ى محمك00ه ب00ه ح00بس ده س00ال  ي00ا بيش00تر  از آن  محك00وم    : 196م00اده 
گردي00ده باش00د ، زوج00ه  م00ى توان00د پ00س م00دت پ00نج س00ال  مطالب00ه  تفري00ق  نماي00د گرچ00ه زوج  

   نفقه را  داشته باشد. محبوس توان  اداى
  : 197ماده 

   تفريق  به سبب غياب در حكم طالق رجعى ميباشد.  -1
هر گاه  زوج  غايب حاضر يا زوج  محبوس  رها گردد ، ميتواند قبل از تكمي0ل ع0دت ب0ه  -2

   زوج خود رجوع نمايد.

  ظهار يا حالت مشابه  به طالق :
از اس0الم  م0رد ب0راى زن خ0ود م0ى گف0ت :  ظهار از ظهر گرفته شده است ودر جاهليت  پيش 

(  يعنى تو بر من  مانن0د پش0ت م0ادرم  هس0تى )  وب0دين ترتي0ب  زن  »انت على كظهر أمى «
وتا مرد كفاره  ندهد  براى زن خ0ود  اعالن داشت ،طالق ميشود ، اما اسالم  ظهار  را باطل 

   حرام است.
اى ي0ك ديگ0ر  از مي0ان ميب0رد  ب0ا اي0ن ظهار  وطالق  هردو  حالل بودن  زن  وش0وهر  را ب0ر

تفاوت  كه ظهار  در عدد طالق ها حساب نشده  بلكه  س0وگند  يم0ين  ميباش0د ك0ه زن  را ب0ر 
   شوهرش  حرام  مى سازد  وبراى  آنكه  به يكديگر  حالل شوند  شوهر  بايد كفاره  بدهد.

اهرون م0نكم م0ن نس0ائهم م0ا الذين يظ«  ميفرمايد : )  2خداوند  پاك در سوره ( مجادله آيت 
  .. »  هن أمهاتهم إن امهاتهم إال  الالتى ولدئهم وإنهم  ليقولون منكرٱ من القول   وزورا

(كسانيكه ظهار مى كنند از شما از زنان خود نيستند آن زنان مادران ايشان ، نيستند مادران 
ن0د س0خنان  ن0ا معق0ول ايشان مگر آنانى ك0ه زاده ان0د ايش0ان  را ، بدرس0تى ك0ه ايش0ان م0ى گوي

  ودروغ .... )

  كفاره ظهار  :
قرآن مجيد وحديث نبوى به دو ماه  متواتر  روزه گ0رفتن حك0م م0ى نماي0د واگ0ر  نتوان0د باي0د   

   شصت مسكين را  غذاى كافى از اوسط آنچه به خانواده خود ميدهد ، بدهد.

   صاحب در طالق :
  ى فرمايد : مــــ )  1طالق آيت :خداوند پاك  در سوره (  
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اى پي00امبر چ00ون اراده ط00الق  . » (  ي00ا أ يه00ا  النب00ى إذا طلق00تم النس00ا ء فطلق00وهن  لع00دتهن « 
  زنان كنيد پس طالق دهيد ايشان را ) 

وإن أردتم استبدال زوج  مكان زوج  :« مى فر مايد )  2همچنان در  سوره (  النسا ء آيت  
 واگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى  وداده» ( ٱ ئ، وآتيتم إحداهن قنطارٱ فال تأ خذوا منه شي

   .»(  مال فروان )  پس باز مگيريد  از آن  مال چيزى را باشيد  يكى از ايشان  را قنطار
اگـر به مفاهيم آيات متبركه فوق  به دقت نظر به اندازيم در خواهيم يافت كه نصوص  قرآنى  

به اساس تحمل مشتقت درازدواج  بيشتر   به دادن طالق  براى مرد صراحت دارد زيرا مرد 
از زن  بـر بقاى  زندگى  مشترك حريص ميباشد و بحكم شرع بعد  از طالق  مجبور است 

   طالق را  پرداخته ودر  دوران عدت مخارج  زن را نيز  تأ مين نمايد.  كـه مهر  مؤخر  
ب0ه اس0اس  س0رعت  اگر طالق  بدست زن باشد حيات خ0انواده گ0ى  مض0طرب  ميگ0ردد ،زي0را 

در متأثر  شدن ، انفعال وعكس العمل  اس0تقرار نخواه0د داش0ت وعام0ل  ب0از دارن0ده ي0ى  ني0ز  
در مقابلش وجود ندارد .  پس در  اين كار زيانى نمى بيند.   اگر ج0واز ب0ودن ط0الق  بدس0ت 
 زن م00ى ب00ود ، زن  ه00ا  روزان00ه  ب00يش  از بيس00ت  ب00ار   ش00وهران خ00ويش را  ط00الق ميدان00د.

که از برکت ازادی بی بند وبار،همه امکاناتی را در اختي0ار دارن0د  بخصوص در عصر حاضر 
.   

   شـروط طـالق :
بعد از اينكه امكان مصالح  وسازش  در بين  زن وش0وهر از ب0ين  رف0ت وت0الش ه0اى  حك0م  

  به مايوسى مبدل شد  ، شرع  شرايط ذيل را بحيث  شروط طالق وضع  نموده است.
باي000د عاق000ل  ، ب000الغ  ومخت000ار باش000د  ، ديوان000ه  ، طف000ل  »  ش000وهر «  الق دهن000ده  اول  : ط000 

   .باشد طالق اش درست نيست وشخص تحت فشار  
اقوال كه تحت فشار از شخص صادر گردد به اساس دالئل كلى وجزيى  شرعى  ه0يچ حكم0ى  

ت تح0ت فش0ار بر آنها مرتب نميشود. اگرچه ام0ام ابوحنفي0ه  ب0ر وق0وع ط0الق  مك0روه در حال0
قرار  گرفتن شخص ،  حكم را صادر نم0وده اس0ت . ول0ى اكثري0ت  فقه0ا ب0راين عقي0ده ان0د ك0ه 

   طالق  مكروه  هم واقع نميگردد.

    :حالت سكران (  مستى) طالق در
به نظر جمهور فقها  طالق در حالت  سكران  واقع ميشود . زي0ر او  خ0ودش موج0ب  دخ0ول  

  ست .فساد  بر عقل خود  گرديده ا
ولى تعدادى از صحابه كـرام از جمله حضرت  عثمان (  رض ) بر اين عقيده ان0د ك0ه ط0الق   

  در حال سكران واقع نميگردد. 
وق000وع  ط000الق را  از روى عقوب000ت  وج000زا  واق000ع  «  : در ج000واب كس000انيكه   ش000وكانىام000ام 

  »ميشمارند  
ج0ائز نم0ى باش0د ك0ه از  در شرعيت عقوبت  خوردن  مسكرات  حد است وبراى« ميگويد :  

   »طرف  خود جزاى  ديگرى  برايش  تعيين  بسازيم  واحكامى را  براى آن مر تب نمايم
  شوكانى بر اين عقيده است  :  

شخصيكه در  حا ل مستى  وال يعقل  ميباشد ، حكمى  طالق برآن  مرتب  نمى گردد ، زيرا    
ش0ته  وش0رعيت  عقوب0ت آن0را  تعي0ين اساس  شرعى  كه بر آن احكام مرت0ب  ش0ود وج0ود ندا

نموده وبراى ما الزم نيست كه ب0ه اس0اس رأى خ0ود از آن  تج0اوز  نم0وده وحكــ0ـم را ص0ادر  
نمايم كه طالق اين شخص از   روى عقوبت واقع ميگ0ردد وب0دين ترتي0ب  ش0خص م0ذكور را 

  به دو جزا ء محكوم نمايم. 
الق از جمل0ه  احك0ام  تكليف0ى  نب0وده بلك0ه  از نمى توان گفت كه الفاظ ط0 شوكانى مى افزايد : 

   جمله  احكام  وضعى  ميباشد ودر احكام  



 طالق

 

 
14 

 

مكلف بودن  شرط نيست. زي0را  م0ا م0ى گ0وييم  ك0ه احك0ام  وض0عى  مقي0د ب0ه  ش0روط تكليف0ى  
   ميباشد.

همچنان  سبب  وضع شده  به اتفاق   همه فقها ،  عب0ارت از ط0الق عاق0ل ميباش0د ن0ه مطل0ق  
    گر نه  طالق  ديوانه  نيز بايد واقع ميشود .طالق وا

  استنتاج كلى بايد   گفت :  ودر نهايت 
   اشد  وزن خويش را طالق نمايد ، طالق اش   واقع نمى گردد.شخصيكه در حال مستى بـ

   طالق در شـوخـــى  :
  از ابو هر يرة  ( رض )  روايت شده كه پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرموده:

سه چيزى است كـــه قصد آن .»(  جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطالق  والرجعهثالث « 
قصد است وشوخى آن ه0م قص0د اس0ت : نك0اح ، ط0الق ورج0وع ك0ردن ب0ه زن )(  احم0د ، اب0و 

  داود و ابن ماجه  ، ترمذى ) 
ث00الث ال يج00وز ف00يهن لع00ب : «  همچن00ان از فض00اله ب00ن عبي00د( رض)  رواي00ت ش00ده اس00ت :    

سه چيزى است كه جايز  نيست  در آنها شوخى  صورت گي0رد » (  ق  والنكاح  والعتقالطال
  : طالق ، نكاح  وازدا كردن برده ) 

م0ن طل0ق وه0و الع0ب فطالق0ه ج0ايز وم0ن « از ابو ذر غفارى  ( رض )  رواي0ت  ش0ده ك0ه :   
كن0د در  كس0يكه ط0الق» (   اعتق  وهو العب فعتقه جايز ومن نكح  وهو الع0ب فنكاح0ه ج0ايز

حال شوخى پس طالقش  جايز است وكسيكه  برده  را آزاد  نمايد  در حال شوخى  پ0س آزاد 
كردنش  جايز است  وكس0يكه  نك0اح كن0د  در ح0ال ش0وخى پ0س نك0احش  ج0ايز اس0ت.)( رواى 

  حديث شريف عبد الرزاق به سند منقطع )
ام0ر دالل0ت  دارد ك0ه ط0الق   اگـر  به روايات  متذكره نظر ب0ـه ان0دازيم  هم0ه عب0ارت ب0ر اي0ن  

   شخص  به شوخى  واقع ميشود . 
ولى اكثريت به اتفاق  فقها  با  اين باور اند  كه طالق درحال  شوخى واقع نگرديده  وب0راى  

واگ0ر قص0د » (    وإن عزم0و الط0الق:«  سوره بقره)  ) ( 227باور خويش به آيه متبركه (
ميگوين0د ك0ه :  اگ0ر در ط0الق  قص0د ص0حيح وع0زم كردن طالق را )   مس0تند  م0ى  س0ازند  و

    راسخ  وجود نداشته باشد ، طالق واقع نميگردد.
خى مى كن0د ع0زم خالصه كالم اينكه طالق كارى است  كه به نيت  احتياج  دارد وكسيكه  شو

هم0ين اس0ت كـ0ـه  ط0الق  د پس به اساس قول  صحيح  ومعتبر داشته باشونيت طالق را نمى 
انسان  ض0رور  نيس0ت در مس0ايل زن0دگى وحي0اتى  نميگردد ، ولى براى  ى واقع در حال  شوخ

   دست به چنان شوخى خطرناك بزند. 

  الق به خطا :ـط
طالق به خطا آنست كه شخصى اراده سخن  ديگرى  را داشته  وبه خطا الف0اظ ط0الق را  ب0ه  

   زبانش  اداء  نمايد.
ب0ر اي0ن  وفقها  د عمل شود. ولى ساير مشرعيناحناف  در اين مورد به حكم قضا بايبه نظر 

ميباشد وطالق واقـع نميگردد. وضرورت اين معامله بين شخص وپـروردگارش عقيده اند كه 
   آن هم  نيست كـه قضيه متذكره به قضا ء  رجعت داده شود.

   الق به سهو ، طالق غافل ومدهوش :ـط
دارد. و  حك0م فقه0ا در م0ورد  ط0الق  طالق به سهو وطالق غاف0ل حك0م ط0الق  ب0ه خط0ا ،   را 

مدهوش يعنى  شخصى كه به س0بب ص0دمه م0رض ، كب0ر س0ن وياخل0ل در عق0ل باش0د  و نم0ى 
     داند كه چه مى گويد همين است كه طالق  همچو اشخاص  نيز واقع نميشود.

  چرا مبغوضترين  حالل ها نزد خدا  طالق است؟
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د ، واگر مبغوض باشد  ،  نبايد  ح0الل  باش0د . اگر طالق  حالل است  ، نبايد  مبغوض  باش  
  مــفهوم  مبغوض بودن با حـالل بودن اصآل  سازگار  نيست .   

اسالم  يكبار  به مرد ميگويد كه طالق  امر ناخوشايند  ومنفورى است  ،   ولى زمانيكه   دين
  ى د ه000د . م000رد ميخواه000د زن را ط000الق  ده000د ، ه000يچ  م000انع  ق000انونى  در براب000ر او ق000رار نم000

طرح اين سؤال   بى نهايت دقيق  وبجاست  جوهر و راز كالم  در همين  نقطه  نهفته  چرا ؟ 
است  .  راز اصلى  مطلب اين است  كه زوجيت  وزندگى  زناشويى  يك علقه  طبعي0ى اس0ت 
، نه قرار دادى ،  كه قوانين خاص طبعي0ى  ب0راى ان وض0ع  ش0ده اس0ت . عق0د ازدواج  ، ب0ر 

اير  عقد ها ى اجتماعى  ، بر اساس  يك  خواهش  طبيعى  ب0ين ط0رفين باي0د انعق0اد خالف س
نه بر همگارى  ورفاقت ،  صورت گيرد ،يابد.  انعقاد  اين عقد  بر اساس  محبت ويگانگى  

  قـابل اجبار والزام نيست .
ك0رد  ت0ا آن0ان ما ميتوان  با زور واجبار قانون ،  دو نفر  را به همكارى  با ي0ك ديگ0ر وادار  

بر اساس قانون  بــه پيم0ان وهمك0ارى  خ0ويش  ادام0ه دهن0د  . ول0ى نميت0وان ب0ه زور ق0انون 
ميك0انيزم  طبيع0ى  ازدواج ، ك0ه دي0ن مق0د س اس0الم   آنانرا  وادار به دوستى با يك ديگر كرد. 

ده  است  ك0ه زن  در چوك0ات خ0انوا  قوانين خويش را  بر اساس  آن وضع نموده است  ، اين 
  محبوب ومحترم  واز عزت و مقام  خــاصى بر خوردار  است . 

بنٱ اگر  در زندگى حالتى  هم پيش آيد  ،  كه زن بنابر عللى  از اين مقام  خود سقوط كن0د ،  
ومحبت مرد  نسبت بـه زنش  به بى عالقگى   بگرايد ، پايه  وركن  اساسى خانواده  خراب 

  طبيعى ، به حكم  طبيعت از هم  پاشيده است . شده است ،  يعنى ، يك  اجتماع 
دين اسالم  به چنين وضعى  به نظر   تأ سف  نگاه مينمايد. ولى زمانيكه مى بيند  كه اساس 
طبيعى  ايـن ازدواج  بــر ه0م خ0ورده اس0ت ، نم0ى توان0د  از لح0اظ  ق0انونى ،  آن را  ي0ك ام0ر 

ميكوشد  تدابيرى را پيش  بكشد كه بر آث0ر   با اين حال  ، دين اسالم باقى وزند ه فرض كند. 
آن  زندگى خانوادگى  از لح0اظ طبيع0ى  ب0اقى بمان0د،  يعن0ى زن در مق0ام  محبوبي0ت  وم0رد در 
مقام  طلب وعالقه  باقى باشد ،و  توصيه اسالم به زن اين است  تا خود را ب0راى م0رد خ0ود 

و اظه0ار  خويش  مهربانتر  باشد. زينت دهد ، وتوصيه اسالم به مرد اينست تا نسبت به زن 
عشق  وعالقه بيشتر نمائيد.   ودر نهايت ميخواهم بگويم كه فلسفه وحكمت اين همه  تدابير  

دي00ن اس00الم  در اينس00ت  ك00ه ا ز ه00م پاش00يدگى خ00انواده جل00وگيرى  بعم00ل آرد وآن00را از خط00رات   
   مصون ومحفوظ نگهدارد.

 نه تنها برای زن ومرد  بلکه ار ، منفى  ونامطلوبى در اين شك نيست  كـــه طالق  آثار ناگو
زن00د گ00ی مش00ترک خان00ه ب00ه جبه00ه جنگ00ی ، ول00ى زمانيك00ه   ني00ز بوج00ود مي00اورد ب00ر  فرزن00دان 

ب0ه جه0نم   مب0دل از حاالت نورمال خ0ارج ش0ده واختالف دائمى قرار گيرد ،  فضاى خانواده و
، وم0رد وزن  ب0ه اي0ن نتيج0ه  ی اي0د در م0گردد ، خانه  بحيث  مركز ناس0الم  ب0راى اطف0ال  مي

دي0ن اس0الم  در اي0ن ص0ورت  رسيده باشند  كـه ديگر نميتوانند با هم  زندگى مشترك نماين0د. 
     حكم   طالق را  تجويز مينمايد.

بلك0ه الم   نيس0ت ك0ه ط0الق رامش0روع ك0رده باش0د . دي0ن مق0دس اس0اگفته نماند که اي0ن تنه0ا ن
  شت . طالق  قبل از اسالم وجــود دا

دين اسالم  طالق را صرف  در وقت  ضرورت  مشروع   گردانيده است .  ولى شارع  براى 
آن كه زندگى  زناشويى  زود  از هم  نباشد  ودامنه  آن گرداب  خطرناك  به افراد  ب0ى گن0اه  

 در پيش نگي0ردديگر نرسد،  به مجرد اينكه  مردى از زن  خويش  خفه  باشد  راه طالق را 
نم0وده م0رد  وزن را ب0ه  ب0ر دب0ارى  وش0كيبايى  دع0وت   يکه که گفته شد ،دين اسالم طور ،

   است .
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قرآن  عظيم الشان را ه جلو گيرى  از ج0دايى  زوج0ين  را ب0ه بهت0رين  طري0ق عمل0ى  ب0راى  
بط0ور مفص0ل  35در س0وره  نس0ا ء آي0ه :   ،مسلمانان  نشان داده كه تفصيل توصيه ي0ى اش

  بيان گرديده است .
اگ00ر  از ج00دايى  مي00ان  ان دو ( زن وم00رد  ) ب00يم داري00د پ00س حكم00ى  از خ00انواده ش00وهر (    

وحكم00ى از خ00انواده  زن  تعي00ين كني00د . اگ00ر س00ر س00ازگارى دارن00د  خ00دا ون00د پ00اك مي00ان  ش00ان 
  . )سازگارى  خواهد كرد

  طــالق در اديان:
، مل0ل وتم0دن هـ0ـاى قب0ل  از اگر  تاريخ بشريت ومسايل مربوط به طالق را در س0اير ادي0ان   

اسالم مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت  كه دين اسالم يگانه دين0ى اس0ت ك0ه اساس0ات 
  را براى  طالق وضع نموده است .  ووقعبينانه  انسانى، وضوابط  محكم  منطقى 

ز خانه اورا ا  قهر ميشد ،در  يونانى ها ، معمول  بو د زمانيكه  مرد از  زنش  ميگويند 
  خود  خواه باحق ميبود وياناحق  بيرون ميكرد ، زن حق دفاع از خود را  نداشت . 

ه  قضات  روم  طوريكز ء اركان  ازدواج محسوب ميشد ،همچنان در تمدن روميها  طالق ج
باطل  مى دانستند رط  عدم طالق  انجام مى دادند ، كـه  طرفين  به شقديم  ازدواجى را 
   آن صادر  مى كردند.وحكم  به بطالن 

البته رومى هاى قديم  در ازدواج دينى خود ، طالق را  ح0رام ميدانس0تند . ام0ا در ع0ين ح0ـال  
قدرت  وتسلط بى حد وحصر ى  به مرد  داده  بودند  ك0ه در ح0ق  زن اعم0ال  نماي0د ؛  حت0ى 

نش ش0ان  در گاهى  به او  اين اجازه  رامى دادند كه زن0ش را  ه0م بكش0د .  ول0ى بع0د  ه0ا دي0
اين مساله  عقب نشينى  كرد وبه آنان  اجازه طالق را داد ودر ق0انون  م0دنى  ني0ز  اي0ن ح0ق  

  به ملت  روم قديم  داده  شد  .

  طالق در يهوديت :
اگر دين يهوديت را بصورت دقيق مورد مطالعه وتحقيق قرار دهيم  ، در خواهايم يافت كه  

را در باره  حقوق  زن در نظر  گــرفته است ولى  خوبى  سالم و اين دين هدايت  نسبتٱ
نموده است ، تا جائيكه  اگر  جر يمه  وگناهى  بر زن    طالق را  به صورت  شايعى  مباح  

ثابت  شود ،  مر د مجبور است  او را  طالق دهد  وحتى اگر  شوهر  از گناه  زنش هم 
يا اگر   سازد . بطور مثال ادن  طالق  مىصرف نظر  نمايد ،   با ز  قانون  اورا مجبور  به د

 ه باشد وبنابر عللی از او اوالد نداشته باشد ،با شوهر ش  زندگى  كرد هم  زنى  ده سال 
   را طالق دهد.زن خويش طبق  قانون  مرد مجبور است  

   طالق در مسيحيت : 
رت  عيسى عليه دين مسيح در ا مور طالق  با  يهوديت  مخالف  است . انجيل  از قول  حض

السالم   روايت ميكند كه طالق حرام است  وازدواج  با زن  ومردى  كه با طالق  از هم جدا 
   شده اند  ، حرام است .

به شما  گفته  شده  ب0ود  كس0ى  ك0ه زن0ش را  «  آمده است :    32-31:  5در انجيل  متى  
به شما  مى گويم  كسى  ك0ه زن0ش طالق دهد  با يد طالق  نامه اش را به  او بدهد. اما  من 

را  ب00دون انج00ام عم00ل زن00ا  ،  ط00الق  ده00د ،   زن00ش  را ب00ه ص00ورت  زناك00ار  در م00ى آورد ، 
  »وكسى  كه با زن  مطلقه اى  ازدواج  نمايد ،  دچار  زنا شده است 

كسى  كه زن0ش را  ط0الق ده0د وزن ديگ0رى  « آمده است :  12-11:  10در انجيل  مرقس 
زن  دومى زنا  كرده اس0ت ،  وه0ر گ0اه  زن ،   ش0وهر ش  را قب0ول نكن0د  وط0الق  بگيرد  با 

  .»بگيرد وبا مرد ديگرى  ازدواج  نمايد  به گناه  زنا دچار  شده است 
انجيل  علت   شدت  عمل در تحريم  طالق را  به اين منطق مرتبط مى سازد  : چيزهاى ك0ه 

  » حق  جدايى آنرا ندارد  خدا آنرا  با هم جمع كرده  باشد   انسان 
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ما مسلمانها  هم بر همين عقيده هستيم كه معنى ايــن جمله  در ست  است؛  ولى سوال  در  
  اينجا ست كه اين مساله  چه منطقى  ويا چه ربطى  براى تحريم  طالق  دارد. 

واج خداوند كه زن وشوهر  رابا هم  جمع كرده است اين بدين معنى است  كه اجازه اي0ن ازد
  را  خداوند  پاك  صادر نموده است . 

اين در ست است كه خداوند پاك زن وشوهر  را با هم جمع  نموده ول0ى  انس0ان ب0ه اختي0ار   
خود به انعقاد عقد موافقه نموده است . اگر گفته شودكه اين  به اجازه خد است مث0ل اينس0ت  

ه اگ00ر زن وم00رد  بن00ابر دالي00ل ك00ه خداون00د  آن00ان را  ب00ا ه00م جم00ع  ك00رده  باش00د، در ص00ورتيك
وعواملى   ميخواهند  از هم جدا شوند ، پس اجازه جدايى ، طالق  آنرا نيز  بايد خداوند پاك 
صادر نمايد.  ويــا اين جدا يى نيز از جانب خداوند صورت  گرفته است . يعنى اجازه  صدور  

  طالق هم از جانب خدا ست  . 
ميش0ود ك0ه اي0ن انس0ان نيس0ت  ك0ه در ب0ين كس0انى  ك0ه  از ظاهر ومفهوم ك0الم  ط0ورى معل0وم

متف0رق   خداوند  آنان را  با هم جمع  نموده جدايى م0ـى  ان0دازد  بلك0ه  ه0م  جم0ع كنن0ده وه0م  
  كننده  ، خداوند پاك است .

از طرف ديگر مسيحيت  معتقد  است كــه خداوند پاك  به سبب ، زنا بين زوجين  جدايى   
  نمى تواند  به سبب  ديگرى  در بين  آنان  افتراق ايجاد نمايد !!  مى اندازد ، پس چرا

به همه حال  دين مقدس  اسالم وشارعين دين  بادر نظر داشت  اينكه طالق   را منفور   
ومبغوض  معرفى داشته است ولى گاهى همين شارعين  با لحنى ماليم  ونسبتٱ تشويق آميز 

كــــه بخاطر مصالح عليا وانسانى از حق خــدايى خـود  چه مانعى داردتفهيم نموده اند   : 
      براى نجات  از غرقابى  خانواده از اين گرداب خطراناك (  طالق )    استفاده  نكنيد .

دين اسالم  خواستار  زندگى  سعادتمند  براى  خانواده بوده وميخواهد كـه زن  وشوهر از 
با يگديگر  ، در حد  مطلوب وايدال  زندگى  نمايند  . ، ودر لحاظ اخالقى  ونحوه معاشرت  

  .  معروف  واحسن  آن  صورت گيردمساله  طالق  هم  ميخواهد  اين امر  بشكل  
اگر زندگى  فاميلى معـروف وپسند است  پس  طــالق وجدايى  ، منكر وناپسند است  واگر  

، معروف  وپسنديده  باشد.  در اينجا هــم   زندگى  فاميلى  منكر  وناپسند است  ، بايد طالق 
بر مرد  وزن  الزم است  تا در جدايى از يك ديگر  معيار هاى اسالمى  را جدٱ رعــايت كنند 

    وبه راه هـاى غلط  وغير متعارف مخالف كرامت انسانى   گام نگذ ارند .
سالم ، به همان اندازه ايكه  مردها  بايد  بدانند تعليمات قرآن عظيم الشان وارشادات پيامبر ا

زن را مكلف  گردانيده  ،  براى او حق وحقوق  هم   قايل  گرديده است  ، بنٱ  خـالف  
عدالت خواهد بود  كه  انسان  از زن انتظار وظــايفى بيش  از حقوق  او ،   داشته  باشد ، 

  حتى  در طالق هم  نميتوان اين قـــانون را شكستاند .
ولهن مثل  الذى :«  ) ميفرمايد  228م   الشان در سوره (  بقره آيه متبركهقــرآن  عظي 

در برابر  هر وظيفه يى كه بشكل  متعارف فطرت  انسانى  بر عهده  »   عليهن با لمعروف 
  زنان است  ، براى  آنها حقى است .

 آيا زن ميتواند شوهر خويش را طالق دهد:
زن حق خلع  داده   وبرای    برای مرد حق طالق م در بدو بايد گفت که در دين مقدس اسال

  شده است . 
به دليل رعايت مصالح خانواده و اجتماع، حق طالق فقط وفقط  کهولی ناگفته نبايد گذاشت 

  ندارد.شوهرخويش را  حق دادن طالق  در دست مرد قرار گرفته   ، و زن 
إنما الطالق لمن « ت فرموده است: پيامبر صلی هللا عليه و سلم با تمام صراحت در اين باب 

(روايت رواه ابن ماجة وغيره وحسنه األلبانی)، به اين معنی که طالق حق »  أخذ بالساق 
  شوهر است، و هيچ کس بغير از شوهر حق طالق دادن را ندارد.

نبايد فراموش کرد که در شرع اسالمی  َقّواميت در زندگی زناشوئی با مرد است، طوريکه 
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ُ بَْعَضُهْم َعَلٰی « با عظمت ما ميفرمايد :  پروردگار َّw اُموَن َعَلی النَِّساِء بَِما فَضََّل َجاُل َقوَّ الِرّ
  آن  سبب اند به  قيم  بر زنان  ﴾ (مردان34﴿سوره النساء: ...»  بَْعٍض َوِبَما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم 

از   مردان  که  آن  سبب  و نيز به  است  داده  برتریديگر   را بر برخی  آدميان  هللا برخی  که  است
  کردند)  خرج (بر زنان)   خويش  اموال

  حکمت دين مقدس اسالم در تصرف حق طالق  در تصرف مرد  در اينست که:
مصارف گزاف مالی وزحماتی فروانی     ازدواج   زناشوئی و   پيوند   برقراری   برای   چون او

  را متحمل شده است .
ط   به اگر    داند می   و   دارد،    دلبستگی   آن   ادامه   و    پيوند   اين    ببقای   بيشتراززن  بنآمرد

بار ديگر ازدواج کند بايد مصارف کمر شکنی را  متحمل شود .     بخواهد   اقدام کند و   الق
بنآ کوشش ميکند تا از عصبانيت کار نگرفته ودر صورت ممکن بر بقای ازدواج خويش 

  باقی بماند .
متعه « بايد فراموش کرد که در صورت طلق اين مرد که مجبور است مهر قبول شده هکذا ن
  . ومصارف دوران عده  را بايد نيز بپردازد» طالق 

ولی زن تحمل خشم وقهر خود را کنترول کرده نميتواند وعواقب طالق با ندازه مرد، 
به کمترين بهانه اين  عايد نميگردد ، بنآ شايدهم گريبانگر او نيست وبرايش ضرر اقتصادی 

  پيوند را از بين ببرد.
اما نداشتن حق طالق برای  زنان به اين معنا نيست که اگر احيانا بنا به داشتن عذری 

شرعی قصد رهايی از شوهر خويش را داشتند، تمامی راهها بر او بسته است! هرگاه زن از 
ا داشت، شرع هميشه زندگی زناشويی خويش راضی نبود و قصد جدايی از شوهرخويش  ر

»  خلع « دست و پای زن را در اين مورد نمی بندد بلکه طبق حکم شرع می تواند از طريق 
از شوهر خويش جدا گردد اما اين خلع بمانند دادن حق طالق به زن نيست که براحتی بنيان 

  خانواده را از هم بپاشد بلکه شرايطی دارد .

  خلع چيست :
ُخلع كه از اين ماده  را ميگويند ، وکلمه و در آوردن لباس  خلع در لغت به معناي كندن

  جدای بين زن وشوهر ميباشد . مشتق شده به صورت اصطالحي براي يكي ازانواع 
اگردر زندگی زن وشوهر حالتی پيش ايد که  زن شوهرخويش  را دوست نداشته باشد و از 

اختالف شان به حدی برسد که  او متنفر باشد و نخواهد که با او زندگی مشترکی کند ، و
و بترسد که نتواند قوانين الهی را امکان ادامه زندگی بين شان  ديگر وجود نداشته باشد ،

در اين صورت هللا تعالی برای حل مشکل  خلع را جايز مشروع  نموده ،در  رعايت کند، و
، ودر اين صورت  زن مهريه ای را که شوهرش به او داده به شوهر واپس گردانيده 

  صورت  تاديه مهر زن ميتواند از شوهر خويش جدا شود .
  پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد :

ا آتَيتُُموُهنَّ َشيئاً إالَّ أن يََخافَا أن الَيُِقيَما ُحُدوَد ِهللا فَإن ِخفتُم أن «  َوالَيَِحلُّ لَُکم أن تَأُخذُوا ِممَّ
و برای شما حالل نيست  ).229(بقره : » ُجنَاَح َعَليِهَما فِيَما افتََدت بِِه  ُحُدوَد ِهللا فَالَ  الَيُِقيَما 

گيريد مگر اينکه، (شوهر  ايد باز پس  ايد يا) بديشان داده که چيزی از آنچه (مهر ايشان کرده
داشتيد که حدود الهی را  و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر بيم 

در برابر آن از او  نکنند گناهی بر ايشان نيست که زن فديه و عوضی بپردازد (و  رعايت
   ».درخواست جدائی کند)

  )  در اين مورد ميفرمايد :1/483حافظ، ابن کثير در تفسيرش (
هر گاه زن و شوهر با هم ناسازگار شدند و همسر به وظايف خود در برابر شوهرش عمل  

تواند آنچه را که از  توانست با او زندگی کند، زن می داشت و نمی کرد و او را دوست نمی نمی
نجات دهد و بر زن گناهی نيست که  شوهرش گرفته است باز پس دهد و بدينوسيله خود را
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اموالش را به شوهرش ببخشد، و بر مرد نيز گناهی نيست که آنرا از همسرش بپذيرد و 
  ه است.اين، همان خلع است که در فقه به آن اشاره شد
ُ َعْنهُ  َّw همچنان   در حديث ثابت بن قيس َرِضَی    ُ َّw آمده است که زنش نزد پيامبرَصلَّی

ُ َعْنهُ از نظر ديانت و اخالق  َّw َعَلْيِه َوَسلََّم آمد و گفت: ای رسول هللا  ثابت بن قيس َرِضَی
کفران می ترسم آنگاه عيبی ندارد، اما مشکل فقط اين است که من از ناسپاسی شوهر و 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فرمود:  َّw آيا باغی که او به تو داده » «أَتَُرِدّيَن َعَلْيِه َحِديَقتَهُ؟:« پيامبرَصلَّی
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم به »می گردانی   باز َّw گفت: بله، و باغ را به ثابت باز پس داد، و پيامبرَصلَّی

 ُ َّw َعْنهُ فرمان داد که از او جدا شود. بخاری.ثابت بن قيس َرِضَی   
و اگر زن و شوهر در اين مورد به اختالف مواجه شدند بايد نزد محکمه رفته وخواستار 

  فيصله شرعی گردند .
در خلع  زن خواهان جدايی از شوهر ميگردد ، بنآ نه تنها  مهريه به زن  تعلق نمی گيرد 

تی مقداری مال نيز عالوه بر بازگرداندن مهريه بايس -خواست  چنانکه شوهرش  ،بلکه 
  بپردازد تا اين جدايی صورت گيرد .

گيرد که به تراضی و توافق زوجين باشد،  ناگفته نبايد گذاشت که خلع زمانی  صورت می
تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم  نکنند، قاضی می چنانچه طرفين توافق و تراضی 

   سازد.
اختالف نظر دارند که آيا خلع طالق نوع از طالق است يا هم نوعی از  علما در مورد اين 

است؛ ولی رأی اقرب اينست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه  فسخ نکاح 
   خلع همراه با لفظ طالق هم باشد باز بعنوان طالق محسوب نخواهد شد. طالق، حتی اگر 

  خواننده محترم !
  تر در اين مورد جلب مينمايم :توجه شما را به معلومات بيش

اگر خلع همراه با لفظ طالق (از سوی شوهر) نباشد؛ و نيت طالق را هم نداشته باشد،  -1 
همسرم را بر فالن مال خلع کردم، يا نکاحش را بر فالن چيز يا مقدار «مردی بگويد:  مثال 

سخ نکاح شمرده می ؛ در اينحالت نزد جمعی از اهل علم اين خلع بعنوان ف»کردم مال فسخ 
و اين رأی امام شافعی در مذهب قديمش، و نيز رأی امام حنب ميباشد .و بر  شود نه طالق، 

خلع بعنوان فسخ شناخته می شود نه طالق؛ لذا اگر مردی دوبار از  طبق اين رای چون 
شود، باز می تواند (برای بار سوم) با عقد و مهر جديد با  طريق خلع از همسرش جدا 

طالق اينگونه نيست و اگر مردی دو بار زنش را  رخويش زندگی کند. (در حاليکه در همس
تواند با زنش زندگی کند مگر آنکه زن با مرد  طالق دهد، ديگر حتی با عقد جديد هم نمی 

   دهد). ديگری ازدواج کند و بعدا آن مرد زن را طالق 
مانند طالق رجعی (يعنی  –می تواند (البته چون در خلع رجعت وجود ندارد، از اينرو مرد ن 
همسرش را تا قبل از پايان عده، بدون عقد و مهر جديد نزد خود  –طالق اول و دوم)  

گردد و اگر  گرفت زن ازشوهر خود بيگانه و نامحرم می  زيرا همينکه خلع صورت بازگرداند، 
هريه جديد تعين برای زندگی مجدد پشيمان شدند می بايست دوباره عقد کنند و م زوجين 

   در مدت عده باشد). شود حتی اگر 
همسرم را به فالن «اما اگر خلع با لفظ طالق (از سوی شوهر) همراه باشد، مثال بگويد:  -2 

؛ در اينصورت بر طبق رأی جمهور اهل علم اين »که اندازه اش فالن است طالق دادم مال 
الموسوعة الفقهية  :«را ميتوان در بعنوان طالق محسوب خواهد شد.( تفصيل موضوع  خلع 

  »دنبال نمايد   ).19/237(
ولی با آنهم برخی از علما اين حالت را نيز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند نه طالق، و گفته 

خلع حتی اگر با لفظ طالق نيز همراه باشد باز بعنوان طالق محسوب نمی شود، و اين  اند که 
ا روايت شده است و همچنين رأی برگزيده نزد شيخ ابن عباس رضی هللا عنهم رأی از 
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است و گفته: اين حکم توسط امام احمد و ياران قديمی او منصوص است.  االسالم ابن تيميه 
   ).8/393(  اإلنصاف(   نگاه کنيد به: 

قول راجح (در مورد خلع) اينست که خلع طالق « شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 
ه با لفظ طالق صريح هم همراه باشد، و قرآن کريم بر آن داللت می کند نيست، هرچند ک 

تَاِن فَِإْمَساٌک ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِِإْحَسانٍ «خداوند عزوجل می فرمايد:  چنانکه  » الطََّالُق َمرَّ
يعنی: طالق، (طالقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر  . 229البقرة/
شايسته همسر خود را نگاهداری کند و يا با نيکی او را رها سازد (و  بايد به طور  مرتبه)

دوبار، يا زن را نگهدار يا رها کن، و امر در دست توست. و در  از او جدا شود). يعنی: در 
ا آَتَْيتُُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ  َوَال يَِحلُّ « ادامه می فرمايد:  أَْن يََخافَا أَالَّ يُِقيَما ُحُدوَد  لَُکْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ

ِ فََال  َّw فَِإْن ِخْفتُْم أَالَّ يُِقيَما ُحُدوَد ِ َّw  يعنی: و برای 229البقرة/» ُجنَاَح َعَلْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه .
د ايد باز پس گيري ايد يا) به ايشان داده (مهر ايشان کرده  شما حالل نيست که چيزی از آنچه 

نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر بيم  مگر اينکه، (شوهر و همسر) بترسند که 
ايشان نيست که زن فديه و عوضی بپردازد  داشتيد که حدود الهی را رعايت نکنند گناهی بر 

بنابراين اين جدايی بعنوان فداء محسوب می  (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند). 
َطلََّقَها فََال تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّی تَْنِکَح  فَِإْن « خداوند تعال در آيه بعد فرمودند: شود، سپس 
از آن به بعد، زن بر او حالل  . يعنی: اگر (باز) او را طالق داد،  230البقرة/» َزْوًجا َغْيَرهُ 

   جنسی نمايد). آميزش نخواهد بود؛ مگر اينکه زن همسر ديگری انتخاب کند (و با او، 
فَِإْن «حال اگر ما خلع را طالق محسوب کنيم، پس با اين حساب بايد اين فرموده خداوند 

طالق چهارم باشد! درحاليکه اين امر خالف اجماع (امت) است، درحاليکه اين  » َطلََّقَها
باز برای يعنی طالق سوم (يعنی اگر پس از طالق رجعی اول و دوم » َطلََّقَها فَِإْن « فرموده 

؛ از آن به »فََال تَِحلُّ َلهُ ِمْن بَْعُد َحتَّی تَْنِکَح َزْوًجا َغْيَرهُ  «طالق داد) پس اينبار  بار سوم زن را 
نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر ديگری انتخاب کند (و شوهر جديدش  بعد، زن بر او حالل 
، و برای همين ابن عباس طالق دهد)، و داللت در آيه روشن است زن را با اختيار خود 

داشته که هرجدايی که در آن عوضی باشد آن جدايی خلع  رضی هللا عنهما چنين رأی 
  ».با لفظ طالق هم همراه باشد، و اين قول راجح است محسوب می شود نه طالق، حتی اگر 

   ).470 -12/467"الشرح الممتع" (
بر جدايی کند و همراه با عوضی هر لفظی که داللت «و باز شيخ ابن عثيمين می گويد: 

آن جدايی خلع است، حتی اگر با لفظ طالق همراه باشد، مثال مردی بگويد: همسرم را  باشد 
مقدار لایر طالق دادم، و ما (در مورد اين جدايی) می گوييم: اين خلع است، و اين  بر فالن 
آنچه که در آن عوضی عبدهللا ابن عباس رضی هللا عنهما روايت شده است که: هر حکم از 
جدايی طالق نيست (بلکه فسخ است). عبدهللا پسر امام احمد گفته: پدرم در مورد  باشد آن 

ابن عباس رضی هللا عنهما را داشت، يعنی: خلع فسخ نکاح شمرده می شود  خلع همان نظر 
   باشد، و طالق محسوب نمی شود. حال با هر لفظی که 

رتب خواهد شد؛ چنانچه مردی همسرش را دو بار جدا از و بر اين (حکم) مسئله مهمی مت
طالق بدهد، و سپس (پس از بازگشت زن بعد از طالق دوم) اينبار خلع با لفظ طالق بين  هم 

روی دهد، حال بر طبق رأی کسانی که خلعِ همراه با لفظ طالق را، طالق می پندارند؛  آنها 
د و ديگر برای مرد حالل نيست که با اينصورت (اين خلع) بينونه کبری خواهد بو در 

زندگی کند مگر آنکه مردی با آن زن ازدواج کند (و سپس با اختيار خود زن را  همسرش 
در اينصورت شوهر سابق می تواند دوباره زن را با مهر و عقد جديد به نکاح  طالق دهد که 

و آنکه با لفظ طالق بر طبق رأی کسی که خلع را فسخ نکاح می داند ول خود درآورد)، اما 
صورت مرد می تواند دوباره با عقد و مهر جديد با زنش زندگی کند  هم همراه باشد، در اين 
   باشد، و اين قول راجح است. حتی اگر در مدت عده 
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با اين وجود به کسی که از طريق خلع از زنش جدا می شود توصيه می کنيم که نگويد که 
طالق شود، بلکه بگويند: همسرش بر فالن مقدار مال خلع  بر فالن مقدار پول يا مال زنش 

 بنظر ما و حتی بنظر ديگران هم، بسياری از قضات چنين می پندارند که اگر خلع شود؛ زيرا 
روی دهد بعنوان طالق محسوب می شود، و اين امر موجب ضرر به زن  با لفظ طالق 

شد (نزد قاضی) بعنوان بينونه کبری اگر آن جدايی بعد از طالق دوم با خواهد شد، چرا که 
نمی تواند با همسرش دوباره زندگی کند) و اگر هم هنوز طالق دوم  خواهد بود (و زن ديگر 
   ).12/450الشرح الممتع (». بعنوان طالق برايش حساب خواهد شد رخ نداده باشد آن خلع 

يعنی اگر زنی در    خالصه اينکه بر طبق رای گروهی از علما خلع فسخ است، طالق نيست،
گردد و  مقابل پرداخت مالی، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود می 

تواند او را بدون رضايتش بازگرداند. اين جدايی اگر با لفظ طالق هم واقع شود،  نمی مرد 
گردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالی که خودش را  محسوب نمی طالق 
      . آزاد کرده است با آن 

جمهور علما از جمله پيشوايان مذاهب چهارگانه فقهی برآنند که هرگاه مردی زنش را خلع 
کار او بدست خود او است و مرد مانند طالق رجعی حق   شود، زن مالک نفس خود می نمود 

ل را بدل به وی را ندارد مگر با رضايت زن و عقد و مهر جديد، چون زن اين ما مراجعت 
تا از بند زناشوئی او رهائی يابد، حال اگرمرد بتواند (مانند طالق رجعی) به  خلع پرداخته 
شود. تا جائيکه اگر شوهر  هدف و غايت زن ازاين فديه دادن حاصل نمی کند،   وی مراجعه

که ، به وی برگرداند و زن نيز آن را بپذيرد، مرد حق ندارد  گرفته است   چيزی را که از زن
گرفت طالق بائن (بينونه صغری)   کند چون همينکه خلع صورت   در عده به وی مراجعه

گردد، و طالق بائن يعنی آنکه حق رجعت زوجين  نامحرم می شود و زن از او جدا و  می
رضايت طرفين، پس با مهر و عقد جديد می توانند دوباره با  وجود ندارد مگر با عقد جديد و 

عده زن باشد. يعنی اگر شوهر خواست تا زن خلع شده  ی اگر در دوران هم زندگی کنند حت
باشد، ثانياً الزمست تا عقد جديدی بين آنها صورت  اش را بازگرداند، اوال بايد زن راضی 

 –می شود، يعنی همينکه خلع صورت گرفت  محسوب گيرد، زيرا خلع از جنس طالق بائن 
زن و مرد نسبت به هم بيگانه و نامحرم می شوند و   -حتی اگر مدت عده هم تمام نشده باشد

نزد هم الزمست از نو عقد جديد با مهريه ی  بايد از هم دور شوند، و برای بازگشت آنها 
بعبارتی همانند عقدهای معمولی بايد شرايط  جديد و حضور دو شاهد عادل صورت گيرد، 

   . گردند نکاح صورت پذيرد تا آنها زن و شوهر هم تلقی 

   که طالق خلعی شده است:  عده زنی 
اگر زن خلع شده حامله باشد، عده او وضع حمل است. و اگر حامله نباشد؛ در اينصورت 

عثمان و ابن حضرت از علما فرموده اند که عده زن خلع شده فقط يک حيض است،  بعضی 
يز چنين آمده اند و در روايتی از امام احمد ن عنهما نيز چنين رای داده عباس رضی هللا 

. و مذهب اسحاق بن راهويه نيز چنين است، و  روايت از او است که صحيحترين  است
. زيرا عده  : مقتضای قواعد شريعت چنين است برگزيده وگفته االسالم ابن تيميه آنرا  شيخ

گيرد طول  که مراجعت شوهر در آن صورت می  زمان و مدتی بدين جهت سه حيض است تا 
داشته باشد تا بتدريج پشيمان گردد و بتواند بدو مراجعه نمايد:  اين فرصت را بکشد وشوهر 

مقصود از عده برائت رحم و اطمينان يافتن است ازاينکه زن  که مراجعت صحيح نيست  وقتی
که برای استبراء رحم نيز  . همانگونه  اين مطلب کافی است نباشد و يک حيض برای  حامله 

   . کافی است يک حيض
، سه حيض است اگر از زنانی باشد  که عده زن خلع شده  کن مذهب جهمور علماء آنستلي

   شوند و اگر قاعده نمی شوند سه ماه است. قاعده می که 
قول راجح در جدايی زوجين در غير از طالق اينست که «شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا گفته: 
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نگاه کنيد به: (فقه ». ماه است عده آن يکبار حيض است و يا اگر حيض ندارد تنها يک 
   ).584سيد سابق، و فقه السنة للنساء؛ عالمه ابن عثيمين، ص  السنة؛ 

  يادداشت :
هرگاه زنی در هنگام قاعدگی و حيض طالق داده شود، طالق او بدعی ناميده می شود،  
شده  طالق بدعی عبارتست از اينکه مرد زن را در حال حيض يا در طهری که با او همبستر 
طالق دهد، اين نوع طالق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است، ولی طالق باطل  

کامال صحيح بوده و طالق رخ داده است، ولی چون در زمان حيض بوده مرتکب  نيست و 
   ولی اين امر موجب نخواهد شد که طالق باطل شود. گناه شده ايد، 

، يعنی در حال  مقيد بوقت معين نيست  لعاما شايان ذکر است که بر خالف طالق، خ« 
  در حال پاکی و طهرهر دو جايز است چون خداوند متعال آنرا بطور مطلق بيان و    حيض

که مورد نهی واقع شده طالق در  . چيزی  به زمان خاصی مقيد ننموده است کرده و آن را 
ب مطرح نيست چون زن تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع اين مطل حال حيض است 
نمايد و به طوالنی بودن عده  و جدائی است و نفس خويش را خلع می خود طالب فراق 

   سيد سابق مطالعه فرمايد ). تفصيل موضوع را ميتوان درفقه السنة؛ ». )   راضی است

  يادداشت توضيحی :
رد. اگر شوهر که زن را بيازارد تا خسته شود وطالق خلعی را بپذي  هر حرام است بر شو 
،  کرد، خلع باطل است و بعضی از علما گويند: اگرچه اين فشار و تضييق حرام است چنين 

   خلع قابل اجرا است. ولی 
شود، که هم شوهرش را از  که زن از دو جهت متضرر می ،  کار بدين جهت حرام است و اين

    فرمايد: دست بدهد و هم زيان مالی را تحمل کند. خداوند می 
 َما يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَُکْم أَن تَِرثُواْ النَِّساء َکْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُواْ ِببَْعِض  «

بَيَِّنةٍ  آتَْيتُُموُهنَّ  ايد،  آورده  ايمان  که  کسانی  ای«   ). 19النساء: سوره » (إِالَّ أَن يَأِْتيَن ِبفَاِحَشٍة مُّ
کنيد تا   رامنع  نيز ايشان بريد و   ارث به ميلشان   را برخالف  زنان  که  شما روا نيست  برای

  آشکاری زشتکاری   مرتکب  که  آريد مگر آن  دست ايد، به داده  آنان  را به  از آنچه  بخشی
   . »شوند

   همچنين زن نبايد بدون دليل شرعی موجه تقاضای جدايی از طريق خلع کند.
أيما امرأة «ان رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : از ثوب
هر زنی که بدون دليل از » «زوجها الطالق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة سألت 

   ).1198ترمذی (». تقاضای طالق کند، بوی بهشت بر او حرام است شوهرش 
يت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: و همچنين از ثوبان رضی هللا عنه روا

   ).1198ترمذی (». اند زنانی که خواهان خلع هستند، منافق» «المختلعات هن المنافقات«  

  فرق بين  طالق وفسح :
کند  در امر  طالق، جدايی بين زوجين از جانب  شوهر صورت ميگيرد يعنی  مرد قصد می 

کند، که توسط الفاظ مختلفی (چه صريح و چه کنايه) تا رابطه و پيوند زناشويی را قطع 
  صورت ميگيرد . 

  که تفصيل آن در فوق گذشت .
می  ولی در ا مر فسخ؛ جدايی بين زوجين از سوی قاضی شرع و يا به حکم شريعت روی 

دهد (و نظر مرد شرط نيست)، و عبارتست از نقض عقد نکاح و شکستن پيوند و رابطه 
   انگار نکاحی درکار نبوده است. زناشويی بگونه ايکه 

، مانند  عقد روشن و واضح است و نيازی به حکم قاضی نيست  ای حاالت سبب فسخ در پاره
رضاعی هم   گردد که خواهر و برادر شيری و شن و ثابت  ، رو اينکه برای شوهر و زن 
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   کنند.   فسخکه خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را   آنوقت بر زوجين واجب است هستند، 
که در اين صورت نياز به حکم قاضی   ، عقد آشکار نيست  ، سبب فسخ ای از حاالت و در پاره

، مانند اينکه شوهر مسلمان شود و زن مشرک از پذيرفتن  دارد و متوقف بر حکم اوست 
که زن از  امتناع نمايد، در اين صورت نياز به حکم قاضی دارد زيرا ممکن است اسالم 
   شود.  امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمی تن اسالم پذيرف

  ساير تفاوت های بين طالق وفسخ :
طالق جز با رضايت و اختيار شوهر روی نمی دهد و الفاظ طالق نيز از جانب اوست،  -1 

   در فسخ اختيار يا رضايت شوهر الزم و شرط نيست، و بدون لفظ شوهر واقع می شود. اما 
هر آنچه که در آن حکم به جدايی شود، و شوهر به آن «حمه هللا می گويد: امام شافعی ر

 ) األم(  ».نکند، و آنرا رد نکند... به اين جدايی طالق گفته نمی شود (بلکه فسخ است) نطق 
)5 /  128.(   

اگر هنوز  –هر مردی می تواند سه بار همسرش را طالق دهد، که در طالق اول و دوم 
می تواند همسرش را بازگرداند و نيازی به عقد جديد  –م نشده باشد عده زن تما مدت 

طالق سوم ديگر نمی تواند همسرش را بازگرداند مگر آنکه زن با مرد  نيست، اما در 
سپس شوهر جديد زن را با اختيار خود طالق دهد، سپس شوهر سابق  ديگری ازدواج کند و 

   .نکاح خود درآورد می تواند مجددا زن را به 
( تفصيل  و طالق هم توسط يکسری از الفاظ (صريح يا کنايه) از سوی شوهر روی می دهد.

  در فوق گذشت )
طالق اسباب و داليل زيادی دارد، و حتی گاهی بدون دليل و سبب است و تنها مرد به  -2 

   شدن از همسرش رغبت دارد. جدا 
برای آن بوجود آيد، و از جمله اما فسخ روی نمی دهد مگر آنکه حتما سبب و دليلی شرعی 

   اسبابی که موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از: 
   در چيزی که در هنگام عقد بعنوان شرط گذاشته شده باشد. –بی کفايتی يکی از زوجين  - 
هرگاه يکی از زوجين مرتد شود و توبه نکند و به اسالم بازنگردد. عقد نکاح به سبب  - 

رض شده  و بعداً عا گردد و اين سبب در حين عقد نبوده  ن فسخ میوبرگشتن از دي ارتداد 
   . است

هرگاه از بين زن و مردی کافر، مرد مسلمان شود ولی زن ايمان نياورد و او (يعنی زن)  - 
کتاب نباشد، يعنی زن مشرک يا ملحد باشد که در اينحالت عقد نکاح و پيوند زناشوئی  اهل 

باشد عقد نکاح همچنان صحيح  کتاب  گر زن مشرک نباشد و اهلگردد. ليکن ا می آنان فسخ 
   . جايز است ولی نه با مشرک کتاب  چون در آغاز هم عقد نکاح با اهل ماند  باقی می

هرگاه از بين زن و مردی اهل کتابی (نصرانی يا يهودی)، زن مسلمان شود ولی مرد بر  - 
را جايز نيست که زن مسلمانی تحت مردی خود بماند، که باز نکاح فسخ خواهد شد زي دين 

   باشد، و ازدواج زن مسلمان با مرد (يهودی يا نصرانی) صحيح نيست. کتابی 
گرديد که آن زن  هرگاه عقد ازدواج با زنی بسته شد و به پايان رسيد و سپس معلوم    - 
ز نبوده، مثال خواهرشيری و رضاعی مرد است، و يا اساسا از ابتدا ازدواج آنها با هم جاي  

مرد در دوران عده طالق زن با هم ازدواج کرده باشند، که در هر دو حالت عقد نکاح  زن و 
   گردد. می فسخ 

ناتوانی شوهر در تامين نفقه ی همسرش، که در اينحالت اگر زن بخواهد می تواند نکاح  - 
   يکطرفه فسخ کند. را 

عيب مانع از استمتاع طرف مقابل از وی  وجود عيب در يکی از طرفين زن يا مرد که آن - 
گردد، مثال آلت تناسلی مرد قطع باشد، و يا فرج زن مسدود باشد و بوسيله ی جراحی  

   برطرف نگردد. مشکل 
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هرگاه يکی از طرفين مرضی داشته باشد که طرف مقابل از آن نفرت داشته باشد، مانند  - 
   باشد.زن يا مرد به مرض پيسی يا جزام مبتال  آنکه 

البته امام صاحب ابو حنيفه تنها قطع آلت تناسلی وناتوانی جنسی وعنين بودن را موجب 
اما امام مالک و شافعی عالوه بر آن ديوانگی و پيسی و جذام و انسداد     داند. نکاح می فسخ 

  انهگ که امامان سه  اند و امام احمد عالوه بر آنچه آلت تناسلی زن را نيز بدان افزوده  مجرای
شده باشد) اضافه    که مجرای پس و پيش او يکی زنی (     فتقاء اند، عيب ديگری را بنام  گفته 
  (تفصيل موضوع را ميتوان در فقه السنه مطالعه فرمايد ).». است کرده  

  لعان بين زوجين :
  زمانيکه بين زوجين لعان بوقوع بپويندد ، اين لعان  موجب فسخ نکاح ميگردد .

  لعان :
، در  ارتکاب عمل زنا متهم می سازد ،  ن عبارت از اينست که شخصی زن خويش را به لعا

باشد و ادعايش راست  گويان می خورد که او از راست مرد چهار بار سوگند می اينصورت 
گويد: لعنت خدا بر وی باشد اگر او از دروغگويان و ادعايش دروغ  می است و بار پنجم 
چهار بار سوگند ياد کند که شوهرش از  -کند  خواهد او را تکذيبب اگر  -باشد. و زن نيز 

دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بر وی باد اگر  دروغگويان است و ادعايش 
   گويان باشد. شوهرش از راست

بعد از انجام مالعنه زن و مرد از هم جدا خواهند شد، و ديگر تا ابد آنها نمی توانند با هم 
در فسخ نکاح، شوهر ديگر نمی تواند همسرش را نزد خود بازگرداند،  - 3   نند.ک ازدواج 

درکار نيست، مگر آنکه دوباره با رضايت زن او را به عقد خود درآورد با  بعبارتی رجعتی 
   مهريه جديد.

اما در طالق اينگونه نيست؛ زيرا در طالق اول و طالق دوم شوهر حق بازگرداندن همسرش 
عقد و مهر جديد ، دارد، و آن زمانی است که هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد، بدون    را 

آنزمان اگر شوهر پشيمان شد می تواند همسرش را نزد خود (با گواه گرفتن دو نفر  که تا 
بازگرداند، و نيازی هم به عقد و مهر جديد نيست، حال چه همسرش راضی به  مسلمان) 

   ما در طالق سوم رجعتی درکار نيست.چه نباشد! ا بازگشت باشد و 
ولی اگر در طالق اول و دوم، مدت عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دوباره با زن 

زندگی کند می بايست با رضايت زن و با عقد و مهر جديد وی را به نکاح مجدد  سابقش 
   وگرنه زن مختار است تا با هر مرد ديگری ازدواج کند. خود دربياورد، 

فسخ بعنوان تعداد طالقهايی که مرد می تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. (يعنی فسخ  -4  
   بعنوان طالق محسوب نمی شود).  

هر مرد تا سه بار می تواند زنش را طالق دهد که در طالق اول و دوم می تواند قبل از 
يان عده تنها با عقد جديد عده زنش را با گواه گرفتن دو شاهد بازگرداند، ولی بعد از پا پايان 

دوباره با او زندگی کند. اما در طالق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر  می تواند 
از پايان عده اش با مرد ديگری ازدواج کند و سپس آن مرد زن را با اختيار  آنکه زن پس 

   ازدواج کند.در آنصورت شوهر سابق می تواند مجددا با زن سابقش  خود طالق دهد، که 
و هر فسخ نکاحی که بين زوجين روی می دهد، توسط «امام شافعی رحمه هللا می فرمايد: 

   ) .199/ 5( » األم«    ».طالقی واقع نمی شود، نه طالق اول و نه دوم و سوم آن 
هرچند که هردوی آنها نوعی  - و تفاوت بين فسخ و طالق«و امام ابن عبدالبر می گويد: 

در اينست که: بعد از فسخ چنانچه زن و شوهر دوباره با هم  -زوجين هستندبين  جدايی 
باز آن دو (زن و مرد) در عصمت اول قرار دارند، يعنی مرد هنوز حق سه  ازدواج کردند 

دست دارد، و اگر يکبار هم زن را طالق دهد و سپس او را بازگرداند هنوز  بار طالق را در 
   ).181/ 6(  االستذکار(  ». طالق دهد تواند زن را دو بار ديگر می 
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طالق جزو حقوق شوهر است، و حکم قاضی در آن شرط نشده است، و گاهی هم  -5  
است با رضايت زوجين روی دهد. اما فسخ يا به حکم شرع است و يا به حکم  ممکن 

  مجرد رضايت زوجين فسخ نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع . قاضی، و به 
به اتفاق علما برای زن و مرد جايز نيست که بدون « م رحمه هللا می گويد: امام ابن قي

   ) .5/598(  زاد المعاد(   ».(يعنی خلع) بر فسخ نکاح توافق کنند  عوض 
اگر فسخ نکاح قبل از دخول روی دهد، چيزی از مهريه به زن داده نمی شود، اما در  -6  

   ه زن تعلق می گيرد.چنانکه دخول نشده باشد نصف مهريه ب طالق 
اگر مرد به دليل وجود يکی از اسباب فسخ، عقد نکاح خويش را با همسرش فسخ کند، در 

مهريه ای به زن تعلق نمی گيرد، ولی اگر زن نکاحش  -اينحالت اگر دخولی روی نداده باشد 
را به سبب عيبی در شوهرش فسخ کند، او می تواند ضمن جدايی از او مهريه ی خود را  

بستاند که اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه را می گيرد و اگر بعد از دخول باشد تمام  نيز 
   را می تواند بگيرد. مهريه 

گرديد که   همچنين هرگاه مردی با زنی عقد ازدواج بست و با وی همبسترشد، سپس معلوم
شوند و ، زن و مرد از هم جدا می  نيست    ، اين ازدواج صحيح دستور شرع    برابر 

گردد.  که تعيين شده است بر مرد واجب می ای ، همه مهريه گرفته است صورت     جماع   چون
گرديد که آن زن خواهرشيری و  ازدواج با زنی بسته شد و سپس معلوم     هرگاه عقد مثال

گردد، و در صورت جماع مهريه ی زن را نيز بايد  نکاح فسخ می رضاعی زوج است عقد 
صورت نگرفته باشد نياز به مهريه نخواهد بود. (تفصيل موضوع  نوز دخول بدهد، اما اگر ه

   را ميتوان در فقه السنهمطالعه فرمايد )

  عقيم بودن شوهر:حکم 
آيا زنی سالم وصحتمند که شوهرش عقيم است و صاحب فرزند نمی شود، می تواند از  

  شوهر خويش خواستار طالق گردد ؟
ازدواج می دانست که شوهرشان   ت که اگر زن قبل از حکم شرع در اين مورد همين اس

عقيم است ولی با آنهم  با او ازدواج  نموده باشد ،  نمی توانيد تقاضای طالق کنيد. ولی اگر 
زن در مورد معلومات نداشته باشد وبعد ها معلوم شد که شوهرش عقيم است ، زن ميتواند  

ه ی بسياری از مردان و زنان است. تقاضای طالق کنيد؛ چون صاحب فرزند شدن دغدغ
بنابراين زنی که بعد از ازدواج بفهمد که شوهرش عقيم است می تواند تقاضای طالق بکند؛ 

اما اگر قبل از ازدواج از عقيم بودن شوهر آگاه بوده است، حق تقاضای طالق را ندارد؛ 
  چون اين شرطی به شمار می رود.

واج کرده که با او بماند اگر چه او عقيم باشد. اگر گويا شوهر براساس اين شرط با او ازد
او می رسد. اگر بدون اينکه شوهر عيبی     به حق، تقاضای طالق کند، مهريه اش کامالً به

داشته باشد، تقاضای طالق کند حق مهريه ندارد. بلکه شوهر می تواند در مقابل طالق از او 
الشيخ ابن  تفصيل موضوع را ميتوان :(  مالی بگيرد و اين را (عوض الخلع) می نامند.

  مطالعه فرمايد ). )124فوائد و فتاوی تهم المرأة المسلمة، صفحه(  جبرين 

  : طالق همسايه
  خواننده محترم !

  االزهر طیجامع شيخ جمال قطب  رئيس قبلی کميته دار الفتای در مورد طالق همسايه 
دارد ، زن ميتواند ق زن خويش را که مرد (شوهر ) حق طاليهمانطور مينويسد : فتوای 

  . را خلع نمايد  وحق دارد که شوهر خويش 
زوجين وجنگ وجدال های متداوم بين شاهد جر و بحث  ،  همسايه ها و اهل محلهکذا اگر 

پيش مشترکی را نمی توانند باهم زندگی ديگر زن و شوهر   که  باشند و تشخيص دهند
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همسايه ها  وياهم اعضای رت مطلق از بين رفته است ، بصوامکان تفاهم بين آنها و ببربند 
با مراجعه به  فاميل واقارب زن وشوهر ويا هم مسؤلين ومعززين منطقه ومحل ،ميتوانند 

  را بعمل ارند . برای زوج همسايه  طالق  درخواستمربوطه ومحکمه قاضی 
  مينويسد :شيخ جمال قطب در جواب سوالی  
ق دو نفر را داده باشند اما يکی يا هردو نفر آنها مايل نباشند اگر همسايه ها درخواست طال 

  از هم جدا شوند در اينصورت قاضی چه تصميمی بايد بگيرد؟
ادامه زندگی آنها باعث ادامه مشکل می شود حکم به که اگر قاضی تشخيص دهد  فرمودند :

  طالق می دهد و زن وشوهر هم بايد آنرا بپذيرند!
ين استدالل خود آورده است: در غير اين صورت ممکن است عدم وی در بيان دليل ا  

درخواست طالق از سوی مرد با خلع از طرف زن به خاطر فرار از مسوليت و يا ترس از 
دهند قاضی آنها را ق همسايه ها درخواست طال  قتی محروم شدن از حقوق باشد. بنابراين و

  ملزم به طالق ميکند.

  عوامل طالق :
   رم !محت ۀخوانند

اسباب وعوامل طالق وحکمت آن ،ضرورت  به تحريررساله  جداگانه  را دارد، جمبندى ،  
تحلليل و ذكرهمه عوامل  كارى است  دشوار  ، ولى  با  آنهم  در اينجا ميخواهم به برخی 

  .ه  اشاره نمايم  از عوامل  که موجب طالق ميگردد ،بطور  مؤجز وفشرد

  عامل دينی :
هللا وس00نت پي00امبر اس00الم محم00د ص00لی هللا علي00ه وس00لم ، از جمل00ه مهمت00رين  پي00روی از کت00اب

  عاملى است  كه مـانع  طالق واز هم  پاشيدگى زندگى زناشويى  در جامعه ميگردد .
ش00ناخت وتطبي00ق تع00اليم دي00ن مق00دس اس00الم ز ي00ر بن00ای موفقي00ت خ00انوادگی در اجتم00اع اس00ت ، 

  مسائل زندگی را دارا  ميباشد .بر ساير چراکه در دين اسالم خانواده حق  اولويت 
پيامبر  صلی هللا عليه وسلم در ارشادات گرانبهای خويش معيار وانتخاب  همس0ر  را مت0دين 

  ، اخـــالق نيكو وشرافت  خانوادگى  معرفى داشته است .
  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  ميفر مايد : 

متفق » ( لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداكتنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها و« 
كسى كه بازنى  براى ص0روتش   ازدواج  كن0د ، خداون0د  اورا ب0ه ح0ال خ0ودش  وام0ى عليه) 

گ00ذارد وكس00ى ك00ه فق00ط  ب00ه خ00اطر  زيب00ايى  وجم00الش  ب00ا او  ازدواج  كن00د ،  در وى ام00ور 
واج  كن0د ، خداون0د  هم0ه ناخوشايند خواهد  ديد وكسى  ك0ه ب0راى  دي0ن  وايم0انش  ب0ا او ازد

   امتيازات  را برايش  فراهم خواهد كرد.
من تزوج امرأة لعزها لم يزده هللا اال ذالً، و «همچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد : 

من تزوجها لمالها لم ي0زده هللا اال فق0راً، و م0ن تزوجه0ا لحس0بها ل0م ي0زده هللا اال دن0اءة، و م0ن 
د بها اال ان يغض بصره، و يحصن فرجه، او يصل رحمه، بارك هللا له فيها، تزوج امرأة لم ير

  رواه طبراني.».و بارك لها فيه
كسيكه زني را بخاطر فخر فروشي و اظهار بزرگي انتخاب كند، خداوند بر ذلت و خواريش  

ي ميافزايد، و اگر انتخابش به علت ثروت و دارايي زن باشد، خداوند متعال فقر و درماندگ
اش را بيشتر ميكند و اگر به دليل اصل و نسب خانوادگي باشد، خداي عزوجل او را خوارتر 
و حقيرتر خواهد كرد و اگر كسي زني را انتخاب كند تا چشمش را از نگاه حرام و اعضايش 
را از عمل فحشا حفظ نمايد يا صله رحم را به جاي آورد، خداوند زندگي آن را پر از خير و 

  .نمود بركت خواهد
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  امراض روانی عقلی وعصبی :
عامل ديگری را که علما ء در عوامل طالق موثر ميشمار د، امراض روحی وروانی است -

که يک تعدادی از جفت ها ، بدان مبتال وياهم بعد از  ازدواج با آن مبتال ميگردند ، علماء 
ب  ، تنبلى  وغيره ميگويند که امراض اخالقی  از جمله  کبر وغرور ، جهالت  ، بخل ، غض

.. از جمله عواملی است که ميتواند ساحه   زندگى را  بر زن وشوهر  تنگ ميسازد ، 
  وفضای شرين زن وشوهر ی را متزلزل ميسازد .

قابل تذکر است هريکی از طرف خواه مرد باشد ويا زن اگر ق0وانين زن0دگی زن وش0وهری را 
يگران  قرار دهند ، به يقين کام0ل موج0ب مراعت نکند وعفت وناموس خود را  در اختيار  د

  قطع كانون  گرم  خانوادگى ميگردد .

  اعتياد  به مودا  مخدره والكهول  : 
همچنان عامل ديگری ک0ه : موج0ب ط0الق ميگ0ردد آغش0ته ش0دن ، فامي0ل ( زن وش0وهر ) ب0ه 

  امراض فساد اخالقی ميباشد .
مهم0ی اس0ت ک0ه ک0انون خ0انوادگی اعتياد به مواد مخدره وبخصوص الکهول از جمله عوام0ل 

  بسياری از فاميل  ها را به تباهی مواجه ساخته است .

   مراه :ـگدوستان   
داشتن دوستان کمراه از جمله عامل است که دروقوع طالق نقش عمده ای را ب0ازی مينماي0د 

.  
،  بنٱ  انتخاب دوست   براى سعادتمندى  انسان  بى نهايت   حساس ، عمده  واساسى ب0وده  

نم0ودن وهريک از زوج ( خ0واه م0رد باش0د ي0ا زن ) باي0د در  گ0رفتن ، تع0ين ک0ردن وانتخ0اب  
دوست بايد ، با احتياط  وتعقل  قدم بر دارد ، با تمام صراحت بايد گف0ت ، دوس0تى ب0ا انس0انها  

   ها ميگردد.الى  فرومايه وجاهل موجب بسياری از مصيبت ها وب
ودر  نبايد مسامحه ومساهله صورت گيرد ، تداوم دوستی با در اين م: بنآ پيشهاد ميگردد که

انسانهای گمره ، مفسد در هم0ه ح0االت مض0ر وخطرن0اک ميباش0د ، ک0ه اگ0ر در م0ورد ب0ا دق0ت 
وهوش0ياری ق00دم ب00ر داش00ته نش00ود ، يق00ين داش00ته باش00يد ک00ه : اگ00ر ب00ه آت00ش   ايش00ان  نس00وزيم  

ش0ما را مت0أ ث0ر و اش0ك  آل0ود  خواه0د   وخانواده ما  آتش نگيرد ،  حتم0ٱ  دود  آن0ان چش0مان
  ساخت.

  : دخالت هاى  بى جا وبى مورد  خانواده
بخصوص  خسرو خوشو  ، ننو ، و سايرين  در  زندگى شخصی   زن وشوهر   ومخصوصٱ 
مداخله ومشوره های بيجا در حل شکر رنجی ها زن وشوهر ا  عامل  عمده واساسى است 

  د.كه زندگى  زن وشوهر را برهم ميزن
تج00ر ب00ه نش00ان داده اس00ت  ك00ه اگ00ر هنگ00ام  ب00روز اختالف00ات مي00ان زن وش00وهر ، س00ايرين از  

مداخله ومشوره های بی مورد دست بر دارند ، وزن وشوهر را به  حال  خود بگذارند ، وبا 
دف00اع وجانب00دارى  از اي00ن  وي00ا آن  ،  نپردازن00د ، وب00ه آت00ش  اختالف00ات ش00ان  دام00ن  نزن00د  ،  

زود  اين آتش   خاموش شود .واختالف وشگر رنجی شان به اسانی ح0ل گ0ردد  شايد  بسيار
.  
ولى  همين دخالت ها  اق0ارب  دو ط0رف اس0ت ك0ه اكث0رٱ ب0ا تعص0ب ومحب0ت  ه0اى دلس0وزانه  

  وغير حکيمانه   همراه است  ، كار را بين زن وشوهر مشكلتر  مى سازد.
س0ت ک0ه ، در اف0زايش ط0الق  در ب0ين همچنان  ازدواجهاى  اجب0ارى از جمل0ه عام0ل مهم0ی ا  

  خانواده  نقش بزرگی را بازی  مينمايد .
از جمل0ه ع0واملی اس0ت ک0ه در ،تحميل  اراده  پدر ومادر  در انتخاب همسر  براى  فرزندان  

  وقوع طالق تاثيری دارد .
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يك00ى ديگ00ر  از ع00واملی ک00ه دروق00وع ط00الق رول عم00ده دارد ، عام00ل ، بيك00ارى ، نداش00تن   -
  ل ،  يا تحصيالت عالى ، شغل ومنصب دولتی  است .تحصي

مشكالت مالى واقتصادى  وبخصوص  مصارف گزاف وكمر شكن  عروس0ى  و ه0م چش0مى   -
در تجليل  مراسم  عروسى  وساير  مصارف  موجب  برهم  زدن اقتصاد خ0انوادگى  گردي0ده 

   ميگردد. ، ودر زياتر از اوقات  در زندگی مابعدی همين  عامل  موجب  طالق 
در کش00ور عزي00ز م00ا افغانس00تان  م00ردم ميگوين00د ، ق00رض بگي00ر وازدواج ک00ن ، ق00رض خ00الص 
ميشود وزن  ميماند ، مگر به تأ سف بايد گفت که: اوضاع واح0وال  ام0رزی چن0ين اس0ت ک0ه 

  در زياتر از موارد قرض می ماند وزن ميرود .
الف  طبقاتى  در  بين زن وش0وهر  اخت بدين باورند که  نا هماهنگى طبقاتى ،  ءهمچنان علما

  را ميتوان  يكى از عوامل  اجتماعى طالق  دانست. 
همچنان نداشتن  طفل ، بخصوص نداشتن بچه، يامبتال بودن هر يكی از جوانب ( زن ومرد )  

عدم موجوديت  سر پناه ، عدم  امكانات  پرداخت  گرايه خان0ه ودر  بـه امراض  ناخوشايند،  
وادى وتقليد كور كورانه از  رسم رواج ها مروج در جامع0ه  وه0م چش0مى ه0ا   نهايت امر بيس

ی توس0ط تلويزي0ونوفلم های مبت0ذل ،ت0دوير مي0ز ه0ای م0دور وتعقيب پروگرام های تلويزيونی 
موج0ب اف0زايش ط0الق   وغي0ره ... تح0ت ن0ام ازادی وحق0وق زن وغير مت0دين ، متعصب افراد 

                          در خانواده ها ميگردد.
برخی از علما  ب0ر اي0ـن ب0اور ان0د ك0ه : ش0ايد  مهمت0رين  ع0املى  ك0ه باع0ث  اف0زايش  مي0زان 
طالق  درشر ايط فعلی در کشور های اسالمی واز جمله در کشور عزيز ما افغانستان گرديده 

  است ، عدم اهميت به فهم طالق وساده شمردن زندگی زناشوهری ميباشد  .
ناپسند ومطلوب ،  وآنرا غيردين اسالم حکمت است نه حکم ،  درنكه طالق بادر نظرداشت اي

امروز   طالق ديگر در بين  مردم  متاسفانه  ولى با انهم  ديده شده است ، که ميخواند ، 
و طالق را يک  امر ساده وبی  عار  وننگ  وگناهى  غير  قابل  بخشش  شمرده  نميشود. 

  اهميت مى پندارند.
  پايان          

  
.....................................................................  

  

  پاورقی ها :
    است ، ومعنى آن چنين ميشود :   ) حاضت  المراة تحيض ( مصدر  ) محيض  () كلمه ١(
حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  والدت وپاركى  در حاليكه دارائى   «

وچون اين مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را   » ـارج ميگردد صحت است ، خ
  »مذ كر   هم  مى آورند ،  وميگويند  زن حائيض  .  

   سن آغاز  حـــيض :
وپايان آن در پنجاه  سالگى    ) عادت  ماهيانه  ( دليلى براى زمانبد ي شروع حيض  

زن آن خون معروف  نزد زنان را ببيند وجود  ندارد ،  وقول  صحيح   آنست كه هر وقت  
 آن خون ، خون حيض شمرده ميشود  : 

ودر باره  حيض  از   )  222البقره :  سوره» ( ويسأ لونك  عن  المحيض  قل هو أذى  « 
حكم  آيه عموميت  داشته  وخداوند  تو مــى پرسند ، بگو  حيض  پليدى است . ( دراين جا  

را به  وجود  حيض    ) از وجود  حيض  ناشى  مى شود هکحالل  وحــرامي را  (حكم 
وابسته  نموده ، وبراى آن  سني را  تعيين  نفرموده  است  ، پس  واجب  است كه به آنچه 

باشد  رجوع  شود ،  پس هر وقت   )حيض  (حكم  بدان  وابسته  است  كه  همان  وجود  
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گاه  وجود نداشته باشد  حكم  ثابت  حيض  وجود داشته  باشد  حكم   ثابت  مى شود  وهر
است  گرچه در  )در حال  عادت  (نمى شود ، بنابر اين هروقت زن حيض را  ببيند  حائض  

سنى كمتر  از نه سال  وبيشتر از پنجاه سال   باشد ،  زيرا  زمانبدى  احتياج به دليل  وحال  
           آنكه  دليالي  براى زمانبدى   وجود ندارد. 

ثريت  علما كرام وفقها   سن آغاز  حيض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند وبر اين اما اك 
امر معتقد اند  كه حيض  تا آخر عمر  دوام  مى يابد . ودليلى براى  پايان  آن نمى باشد  

     واگر زنى پير  هم  خون  ببيند  حيض  شمرده ميشود.
نظر به قول مختار  اگر  دختر نه ساله  « ميفر مايد :) رحمة هللا عليه ( امام  ابو حنيفه

خون ببيند  در حكم حيض  مــــــى باشد  وبايد  در چنين  حالتى  روزه ونماز را ترك  گويد  
واين امر  تا سن  يأ س  دوام  مى كند  وقول مختار   آنست  كه سن  يأس  پنجاوپنج  

يض  شمرده نميشود. مگر در سالكى  ميباشد  واگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببيند  ح
صورتيكه مقدار خون زياد  وبه رنگ سياه  يا  سرخ  تيز  باشد در آن صورت حيض شمرده 

  » ميشود.
  صفات ومـدت حيض:

خون حيض  آن خون است  كه با سوزش   برون ميشود  ، رنگش   به سياهى  نزديك  
     بوده  وداراى بوى  بدى ميباشد .

داقل  وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعموآل در اين مورد  به درشرع هيچ  حدى  براى  ح
عادت زنان  مراجعه مينمايند  .  ولى فقها  وشارعين دين مدت  كم حيض  را   سه   روز ، 
وسط آن پنچ واحد اكثر  آن ده  شبانه   روز  معرفى داشته اند .  البته  آمدن خون  در تمام  

در اول  موعد  كفايت  مى كند  واگر  در ميان   اين مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون 
 واقع   شده  وباز خون  ببيند  هريك  بصورت  عليحده  حيض  پنداشته  ميشود.  طهارت  
    

   شنيد كه ميگفت : ) رض ( روايت شده كه از انس   ) رض  ( از ربيع بن صبيح 
 » حيض بيشتر از ده روز نيست  ) « دار قطنى  ( »ال يــكون  الحيض  اكثر من عشرة   « 

هر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  حيض  كه ده روز   «  واحناف بر اين امر معتقد اند كه :
است  بگذرد  جماع قبل از بند شدن  خون  وقبل از غسل  جأيز است اما غسل  قبل از جماع  

  »مستحب است  .
حيض قطع گردد قبل  از غسل  اگر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  وقبل از حد اعظم  مدت   

 جماع  جأيز  نيست  ودر صورت  عدم موجوديت   آب  تيمم  نموده وبه آن نماز بگذارد.
احتياط  جماع  نكردن با حائض  قبل   از غسل  است  هر چند  خون بعد از حد اعظم  مدت   
     حيض قطع  گرديده  باشد. 

   سبب حيــــض:
روايت نموده   كه پيامبر اسالم  در مورد حيض     )  رض( ام المؤمنين  بى بى عائشة 

حيض امريست  »(متفق عليه  »(إن هذا  امــر كتبه  هللا  تعالى  على بنات آدم «   فرمود :
  )كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  الزم  كرده است .

  :نــفــاس چيست
ولو سقط هم  ( حصه طفل   نفاس خونى  است كه بعد  از والدت  يا بعد از خروج  اكثريت

     از  شر مگا ه زن  خارج ميشود. ) باشد
حد  اعظم  مدت  نفاس  چهل روز  ، حد اقل  ندارد وثبوت  آن به نشا نه ء  ديگرى غير از  

حد اعظم  مدت نفاس را شصت روز  ) رح (  امـام شافعى  (والدت  محتاج   نيست . 
شته است  در حاليكه امام مالك  حد اعظم  نفاس را وحــــد اكثر آنرا چهل  روز   معرفى دا
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  نموده است . شصت  روز  معرفى
كانت النفسا ء تجلس على عهد رسول هللا صلى هللا  « روايت است  :   )رض (از أم سلمه  

زمانى  پيامبر   ) زنانى كه وضع حمل  مى كنند  » ( نفسا ء   »«عليه وسلم أربعين  يوما  
 )(يعنى  نماز وروزه  را داد  نمى  كردند  ( سلم  چهل روز  مى نشستند  صلى هللا عليه و

 )  ١/  ۵٠١/   ٣٠٧:  )عون المعبود (، ) سنن ابو داود    ۵٣٠صحيح سنن ابن ماجه  ،  (
  )   ١/  ٢١٣/  ۶۴٨سنن ابن ماجه    )( ١/  ٩٢/   ١٣٩سنن الترمذى  )    ( ، 

  اضـــــه  :استحــ
ز جارى شدن  خون  از قسمت  پايين رحم   در غير وقت  حيض  استحاضه  عبارت ا

ونفاس پس  هر خونى  كه بيشتر  از مدت  حيض  يا نفاس ويا كمتر  از حد اقل  آن ،  ياقبل  
قبل  از سن  حيض كه نه  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  ميباشد .

  سالگى است ، بيايد   استحاضه  ميباشد .
     ستحاضه  بر شش  نوع  ميباشد :ا 

كمتر از حداقل  حيض ، بيشتر  از حد  اعظم حيض ،  بيشتر  از حد اعظم  نفاس ، بيشتر  
  از عادت وحد  اكثر  حيض و نفاس  .

  روايت است كه پيامبر اسالم  فرموده است :   ) رض ( در حديث از ام الؤ منين  عائشة 
زنيكه  در استحاضه  است  جماع نكند با  او   »(المستحاضة ال يغشا ها زوجها «  

چون  در استحاضه  اذيت است  پس جماع مانند حالت حيض   حرام  ميباشد   ) شوهرش 
زيرا  حق  تعالى  علت  منع  جماع   با حائض    را اذيت  قرار داده واذيت در استحاضه  

  نيز  موجود است  پس حرمت  آن ثابت است .
كانت أم   « كه گفت است  : ) رض(  لما  مستند  به حديث اكرمه ولى مذهب جمهور  ع

استحاضه  ميبود وشوهرش با او جماع   ام حبيبه » (حبيبه تستحاض وكان زوجها  يغشاها 
  )ميكرد. 

  سيالن الـــرحم : 
  سيالن  الرحم  عبارت از حـالت است كه : 

وپيهم  خارج ميشود . احكام  از فر ج زن   رطوبتى به رنگ  سفيد  يا زرد  بطور مرتب 
   سيالن  الرحم  مانند  احكام  استحاضه  ميباشد. 

زن مبتال  به سيالن  الرحم  بايد  نماز بخواند ، روزه  بگيرد وقرآن  را تالوت  كند . البته  
     .براى هر نماز  وضوى  جداگانه  گرفته  هنگام  استنجا ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشويد

  
  پايان
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هفت حوت سال  متوفى»   سعيد افغانى  «واحكام نكاح تأ ليف :مولوى داكتر  محمد  سعيد 
1363  

  
 معرفی ومشخصات  نوشته :                   

  الق ــــــط:  نام رساله  
  تتبع ونگارش :    

  » سعيد افغانی  -سعيدی«  امين الدين   الحاج
  جرمنی - مسؤل مرکز فرهنگی دحق الره   مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان ور ـديـم 
   saidafghani@hotmail.com بري�نا ليک : : ادرس  ارتباطي 

  


