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 پيشگفتار

علددل محمددد وولدده وىددحبه وألطواجدده ا   ددر  ه  ـرب العددملمين وىددلل الل دد ه  ـل ددالحمددد ل  

 وبعد. .ألم مت المؤمنين

توفيه  داد تها    وشهما  ام كهه بهه مه   يگذارخواهر با ايمان، خدايى را سپاس مى برادر و

بكاويم، بويژه در نزديكترين  را فقه احكام درخشان شريعت آموزشهاى اين دين حنيف و

ازدواج. آيا هدف از ازدواج ساختن خانه صلح، آرامش  مسائل زندگى شخصى خود يعنى

نهفته اسهت   آل اسالم است با آنچه كه در آننيست؟ خانه نور كه همان خانه ايده وتقوى

 و گاههاى ههوس از لغزش و كندزشت حفظ مى از احكام الهى كه ما را از كارهاى پليد و

در انجهام   با رحمت مها را   كه پاكى است، و ردبما را تا آنجا باال مى دارد وشهوت باز مى

 رساند.مى مسؤليتهايمان در زندگى يارى

روز رسهتاخيز،   رسهتاارى در  و ،خواهر با ايمان، از عوامل نيک بختى در دنيها  برادر و

دقهت در   بهويژه تممهل و  بپهردازيم   ژرف انديشى در دين ماست پيش از آنكه به هر كارى

از خداوند سبحان  است، بر اين جهت و اسالمى ريزى خانه واالىهشالود احكام ازدواج و

 .پژوهش اين بخش از فقه سرشار اسالمى كامياب گرداند را درا م كه ميخواست

و اخهتالف زوجهينب بازگوكننهده ايهن روش واالى      خانواده خخابات  خخاين كتاب )

با مطالعه آن سرمش  زندگي و كانون حقيقت خهانواده باشهد.    اسالمي است كه اميد است

 ما را از دعای خير خود فراموش نكنيد.

 وصلي اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 

 ىإسحمق دبير

 ـ ريمض:  ىعربستمن سعود

 هـ.ش14/1/1184ق. برابر بم  هـ.17/4/1411: شنبه



 رسالة اول:

 خانواده خوشبخت

 مقدمه

و سپاس مر خدای را كه به اسالم هدايتمان كرد و از پيروان آن آئينمان  حمد

يافتيم، به جهت منزه بودنش او را حمد، و به قرار داد كه جز به هدايت او راه نمي

 گذاريم و فزوني فضل و كرم از او مسملت داريم.خاطر نعماتش او را سپاس مي

دهم شريكي، و شهادت ميدهم به وحدانيتش بدون داشتن هيچ و شهادت مي

باشد كه وی را به همراه هدايت ]اسالم[ و بنده و رسول او مي صبه اينكه محمد 

دين ح  برای انذار و تبشير مبعوث كرد تا به سوی ح  فراخواند و به سوی نيكي 

راهنمايي كند. درود و سالم خدا بر ايشان و آل ايشان و يارانشان باد و نيز بر 

 راه اويند، تا روز قيامت، اما بعد:  كساني كه رهروان

ای مسلمانان! تقوای خدا پيشه كنيد و فرمان او را بزرگ بداريد و در حفظ 

هايتان بپردازيد، در مورد خود و دين و اماناتتان بكوشيد و به ادای مسئوليت

 تان پرهيزگاری پيشه كنيد و به اصالح روابط بپردازيد. خانواده

خواهند و خواستار راحتي و طالب آرامش سعادت را ميتعداد زيادی از مردم 

باشند همچنانكه از اسباب شقاوت، اضطراب و عوامل و آسايش روح و روان مي

 ناآرامي، خصوصاً در خانه و در بين خانواده گريزانند.

يابد جز با ايمان به خدای و بايد دانست كه هيچ كدام از اين موارد تحق  نمي

و و تفويض كارها به او، به همراه استفاده درست از وسائل ياانه و توكل بر ا

 معيشت و پي بردن به قوانين حاكم بر اين اسباب.

 اهميت تشکيل خانواده و الفت در زندگی زوجين

و از مهمترين اسباب تحقي  اين سعادت برای فرد و جامعه، تشكيل خانواده و 
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با حكمت خود خانواده را باشد. چراكه خدای متعال برپايي آن براساس ح  مي

جايااه ارزشمندی قرار داده كه در اختيار زن و مرد است تا در آن استقرار يابند و 

 فرمايد:به آرامش برسند. خداوند ه جل جالله ه به عنوان منتي بر بندگانش مي

﴿                           

                   ﴾  :[.12]الروم 

های خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را برای شما و يكي از نشانه

، در اين آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميان شما مودت و رحمت قرار داد

 انديشند.روهي كه ميگهايي است برای نشانه

بلكه  «لیسکنخمعهن»آری، همسر برای آرامش يافتن خل  شده، و آيه نفرموده 

معني آرامش و آسايش را بيشتر و بهتر القاء كند، و  تا «لیهاإ لیسکن»فرموده 

يک از  راحتي و آرامش را در باالترين معني ممكن بيان كرده باشد. بنابراين هر

يابد و به هناام سختي شاد زوجين به هناام اضطراب از وجود زوجش آرامش مي

 گردد.مي

اساس رابطه خانوادگي: همنشيني و مصاحبت است كه بر دوستي، انس و الفت 

ترين چيز های طوالني و استوار دارد. و شبيهای كه ريشهباشد. رابطهاستوار مي

باشد. و خداوند اين مفهوم را چنين مسر وی ميممكن به رابطه انسان با خودش، ه

  ﴿ فرمايد:بيان مي      ﴾  :زنان لباس شما  [.281]البقره

 هستند، و شما لباس آنها.

عالوه بر اينكه خانواده و اين رابطه خانوادگي زمينه مناسبي برای تربيت 

ای كه جز در سايه مادری است ... . سالله فرزندان و ضامن پرورش يک سالله

ای پاكتر از اين فضای كند. چه جامعهدلسوز و پدری زحمتكش معني پيدا نمي
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 خانوادگي ارزشمند؟ 

 های تشکيل يک خانوادة مسلمانپايه

خوانندة گرامي! مسايل فراواني وجود دارد كه نظام خانواده بر آن استوار بوده و 

گيرد و به وسيله آن از باد جدايي و طوفان ويرانارِ استحكام مي رابطه خانوادگي از آن

 ماند: از هم دور شدن و از هم بريدن مصون مي

خديمننخبهخخددخوخپرهیزگنری:خ-5

چنگ زدن به ريسمان  ـاند های خانوادهكه پايه ـاولين و مهمترين اين مسائل 

ای آگاهي كه به هر محكم ايمان است. ايمان به خدا و روز آخرت و ترس از خد

پوشانند آگاه است. و استقامت بر پرهيزگاری و ها در داخل خود ميآنچه سينه

 پروايي در راه طلب ح  و حقيقت.محافظت بر آن و دوری از ظلم و بي

﴿                            

                           ﴾ :[.3-1]الطالق 

اين )احكامب چيزی است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده 

رار شوند، و هركس از خدا بپرهيزد و ترك گناه كند خداوند برای او راه نجاتي قمي

دهد. و هركس به خداوند دهد * و او را از جايي كه گمان ندارد روزی ميمي

 كند.توكل كند )و كار خود را به او واگذارد خداب كفايت امرش را مي

تالش برای اطالعت از خدا و عبادت او و حرص بر اين كار و سفارش 

ر اين فرمودة گردد، جا دارد ددوطرفه زوجين به اين كار باعث تقويت ايمان مي

ای را كه شبانااه از خواب برخيزد و تممل كنيم: خدا رحمت كند بنده صپيغمبر 

نماز بخواند و همسرش را بيدار كند تا نماز بخواند و چنانچه خودداری كند ]و يا 

كسالت بورزد[ آب به صورتش بپاشد، و رحمت خدا بر زني كه شبانااه برخيزد و 
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ار كند تا نماز بخواند و چنانچه خودداری كند ]و يا نماز بخواند و شوهرش را بيد

 .1«كسالت بورزد[ آب به صورتش بپاشد

رابطه بين زوجين، رابطه دنيايي مادی و يا حيواني شهواني نيست، بلكه رابطه 

روحي ارزشمندی است كه چنانچه رابطه درستي باشد بعد از فوت به آن دنيا نيز 

﴿ كند:سرايت پيدا مي                       

   ﴾  :[.13]الرعد 

)اين عاقبت نيكوب باغهای جاويدان بهشت است كه هم خودشان وارد آن 

 شوند و هم پدران و همسران و فرزندان صالح آنها.مي

خمعنبرتخویکخوخپسنديد :خ-2

شود معاشرت پسنديده ه و محافظت از آن ميآنچه باعث حفظ اين رابط

شود مار اينكه هر يک از زوجين به حقوق و وظايف باشد و اين امر محق  نميمي

خود آشنا باشند. و بايد توجه كرد كه كمال خواهي در خانواده و اهل بيت امر 

دشواری است و آرزوی اينكه همه صفات پسنديده در آنها و يا غير آنها نيز، بايد 

 باشد يک بلندپروازی است كه در سرشت بشری وجود دارد.

 نقش شوهر در محافظت از زندگی خانوادگی و معاشرت پسنديده:

ها و كند كه آدمي بايد بعضي از سختيعقل سالم و انديشه پخته حكم مي

فشارها را به صورت يک امر طبيعي بپذيرد. و از بعضي از امور ناخوشايند 

بايد صبورتر از همسرش باشد زيرا  –كه آقای خانه است  –پوشي كند و مرد چشم

                                           
ب 1/125ب و نسائي )1128) و ابوداود 411، 1/152« المسند». اين حديث، حديث صحيحي است كه امام احمد در 1

اند و ذهبي با ب آنرا صحيح دانسته1/123ب و حاكم )1148اند و ابن خزيمه )ب روايت كرده1111و ابن ماجه )

 ايشان مواف  بوده است.
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باشد و چنانچه به خاطر هر داند كه همسرش در خَل  و در خُل  ضعيف ميمي

گردد، و ماند و عاجز ميای مورد محاسبه قرار گيرد از انجام همه چيز باز ميمسمله

شكستن وی،  شود و هماناروی در راست گردانيدن وی باعث شكستن وی ميزياده

گويد ای كه از روی هوی و هوس سخن نميباشد. پيغمبر برگزيدهطالق دادنش مي

زنان را به نيكي سفارش كنيد زيرا آنها از استخوان پهلو خل  »فرمايد: مي ص

ترين قسمت استخوان پهلو، قسمت بااليي آن است، اگر بخواهي اند و خميدهشده

آن را به حال خود واگذاريد هميشه كج و شكند و اگر آن را راست گرداني مي

 1«.ماند بنابراين آنان را به نيكي سفارش كنيدخميده باقي مي

 پس كجي اصل خلقت زن است و بايد با او صبر پيشه كرد.

بنابراين مرد خانه نبايد با هر احساس ناخوشايندی كه نسبت به اهل و عيالش 

ز بعضي از جوانب نقص در آنان به او دست داد، برافروخته شود، بلكه بايد ا

پوشي كند و حتماً بايد جوانب خوب آنها را به خاطر بياورد كه قطعاً اين چشم

 جوانب بسيارند.

در اين مورد فرموده است: هيچ مرد مؤمني نبايد به خاطر اينكه  صو پيغمبر 

بيند او را برنجاند و ناراحت كند زيرا يک خُل  و خوی ناپسند از همسرش مي

 .2«الق دياری نيز دارد كه مورد پسند او باشنداخ

آری، مرد بايد در اين موارد آرام و خونسرد باشد و چنانچه كاری را ببيند كه 

                                           
 اند.ب نقل كرده12و  53و  1418ب و امام مسلم )5181. اين حديث را امام بخاری )1

 نقل كرده است.ب 1413. اين حديث را مسلم در صحيحش )2

ای كند به راست گردانيدن زن به نرمي به گونهگويد: اين حديث اشاره ميچنين مي :فائده: حافظ ابن حجر 

كه در اين كار مبالغه نشود چون نتيجه آن شكستن زن )طالقب است و نبايد او را به حال خود واگذاريم كه بر 

است: كه زن به حالت كجي و اعوجاج رها نشود به  اش مستمر باشد. و ضابط و معيار اين امر چنينكجي

ای كه باعث تجاوز از حدود طبيعت و سرشت ضعيف وی گردد و دامن به گناه آلوده كند و يا ترك گونه

 .3/154: فتح الباری نااواجبات كند و بلكه در مورد امور مباح به حالت كجي و اعوجاج باقي بماند. 
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پسندد بايد بداند كه هيچ كس اسباب خير و نيكي و موارد صالح خويش را نمي

﴿ فرمايد:داند. خداوند در اين باره مينمي              

                    ﴾  :[.21]النساء 

و با آنها بطور شايسته معاشرت كنيد، اگر به جهاتي از همسران خود رضايت 

تصميم  كامل نداشته باشيد و بر اثر اموری آنها در نظر شما ناخوشايند باشند )فوراً

به جدايي نايريد و تا آنجا كه قدرت داريد مدارا كنيد، زيرا ممكن است شما در 

سنديد خداوند در پتشخيص خود گرفتار اشتباه شده باشيدب و ای بسا آنچه را نمي

 آن خير و بركت و سود فراواني قرار داده باشد.

عجله او نظر و احم  باشد و خو، بد معاشرت، تنگچنانچه آقای خانه درشت

را كور نموده، رضايتش به سختي فراهم شود و به سرعت خشماين گردد، وقتي 

در خانه است منت باذارد و وقتي بيرون است بدگمان باشد ديار راحتي چه 

 جايااهي و آرامش و محبت چه معني خواهند داشت.

پس گفته شد كه حسن معاشرت و اسباب خوشبختي جز در پرتو نرمخوئي و 

شود و غيرتي كه برای بعضي اساس ايجاد نميهای بيوهام و بدگمانيبدور از ا

باعث بدگماني است شخص را به تمويل سخنان و شک در رفتار ]همسرش[ گرفتار 

 شود.مورد ميسازد و باعث تيره شدن زندگي و ناراني بيمي

 ﴿ فرمايد:خداوند مي        ﴾ [.6ق: ]الطال 

 و بديشان زيان نرسانيد تا در تنانايشان قرار دهيد.

بهترين شما، بهترينتان »فرمايد: مي صما بايد چاونه باشيم در حالي كه پيغمبر 

 1«.ام از همه بهترمباشد، و من نسبت به خانوادهاش ميبرای خانواده

                                           
 اند.ب روايت كرده1111ب و ابن حبان )1377ب، ابن ماجه )1831. اين حديث صحيح را ترمذی )1
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 نقش همسر در محافظت از زندگی خانوادگی و معاشرت پسنديده

ان نيز بايد در مقابل بداند كه خوشبختي، محبت و مهرباني كامل زن مسلم

شود مار با عفت و دينداری، بايد حقوق خود را بشناسد و از آن تجاوز و نمي

خواهد انجام دهد زيرا او قوّام ]و مدبّر امور[ تعدّی ننمايد، آنچه را شوهر مي

پردازد، بنابراين را مياش خانواده است، از همسر صيانت و محافظت نموده و نفقه

اطاعت او و حفظ مال و ناموسش واجب است. در اين صورت است كه شوهر 

اش يابد و به همسر و خانهای برای آن ميدهد وانايزهكارش را به درستي انجام مي

كند. در اين صورت زن، كار خانه را بطور كامل انجام داده و به خود و اعتنا مي

ری نيكوكار و مادری مهربان است، ناهبان خانه شوهرش خانواده رسيده، و همس

كند و بزرگواری بوده و در قبال آن مسئول است، به كار خوب شوهرش اعتراف مي

توجهي همسر از اين بي صگيرد. پيامبر و معاشرت پسنديده او را ناديده نمي

د ]و آتش جهنم به من نشان داده ش»اند: نسبت به شوهر برحذر داشته و فرموده

گفته «. ديدم[ كه اكثر جهنميان زنانند كه كفر ورزيده و حقيقت را پوشانده بودند

نه، بلكه به خانواده خود كفر ورزيده »شد: آيا به خدا كفر ورزيده بودند؟ فرمودند: 

بودند، زيرا اگر با يكي از آنان ]همسرت[ روزگار طوالني نيكي كني سپس كار 

 1«.امد: هرگز خيری از تو نديده]ناپسندی[ از تو سر بزند، گوي

بنابراين بايد نسبت به اشتباهات گذشت نشان داد، و از لغزشها چشم پوشيد، 

... ]همسر[ هنااميكه در كنار شوهرش است بدی در ح  او روا ندارد و چون از او 

 دور شد به او خيانت نكند.

و مهرباني به اين شيوه رضايت دوطرفه حاصل و زندگي توأم با الفت و محبت 

ميرد درحالي كه شوهرش از او راضي و چه بسا زني كه مي»سيادت خواهد يافت. 

                                           
 است. ب را نقل كرده5137اين حديث ) :. امام بخاری 1
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 1«.شوداست ]و به همين خاطر[ وارد بهشت مي

پس ای امت اسالم! تقوای خدا پيشه كنيد و بدانيد سعادت در پرتو سازگاری 

ای ادهشود و به عالوه فضای مناسب برای تربيت و رشد فرزندان در خانوفراهم مي

شايسته و مملو از مودت و آباد به خاطر تفاهم، در دامان مهربانيِ مادر و تالشاریِ 

ها بدور و از تجاوز هر آيد، فضايي كه از فرياد اختالفات و كشمكشپدر فراهم مي

يک از طرفين بر دياری در امان است بنابراين نه جدايي به آن راه دارد، نه 

 كسي. كشمكش و نه بدی نسبت به هيچ

﴿                             ﴾ 
 [.17]الفرقان: 

پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطا فرما كه باعث روشني چشمانمان 

 گردند، و ما را پيشوای پرهيزگاران گردان.

                                           
ب نقل كرده و همچنين 1854ب نقل و حديث حسن دانسته و نيز ابن ماجه )1111. اين حديث را ترمذی )1

 ب نقل و صحيح شمرده است.4/171حاكم )



 خاتمه

صالح خانواده راه امنيت كل جامعه است و بعيد خلمنن!خخادهرخمسلمنن!:بردهرخمس

اش سست شود در حالي كه ريسمانهای ]روابط[ خانوادگي ای اصالحاست جامعه

 باشند. 

آری، چاونه اين امر ممكن است در حالي كه خداوند به خاطر نعمت كانون 

﴿ د:فرمايخانواده و الفت و يكپارچاي آن منّت گذارده و مي       

                                 

              ﴾  :[.11]النحل 

سراني قرار داد، و از همسرانتان برای خداوند برای شما از جنس خودتان هم

ها به شما روزی داد، آيا به ها قرار داد، و )خداوندب از پاكيزهشما فرزندان و نوه

 كنند.آورند و نعمت خدا را انكار ميباطل ايمان مي

زوجين و ريسمان عالقه و پيمان مابين آن دو، و والدين و پسران و دختران در حال 

دهند، به همين خاطر دو، حال و آينده امت اسالمي را تشكيل مي پرورش در دامان آن

شيطان، چنانچه موف  شود يک خانواده را از هم بپاشد، تنها يک خانه را ويران نكرده و 

دار ای دامنهور و فتنهباعث شر و فتنه كوچكي نشده، بلكه جميع امت را در اذيتي شعله

 قعيت امروزی بهترين شاهد اين مسمله است.گرفتار ساخته، و وا

بنابراين رحمت خدا بر مردی كه سيره پسنديده و سرشتي پاك دارد، ساده گير، 

نرمخو، با نرمش و مهربان است، نسبت به اهل و عيالش رئوف و در كارش با اراده 

 كند.شود و در مسئوليتش كوتاهي نمياست، دچار افراط و مرتكب بدخويي نمي

شود، كند، زياد خشماين نميت خدا بر زني باد كه عمداً اشتباه نميو رحم

 كند.نيكوكار، پرهيزگار و در غيبت شوهرش از ناموس او ناهداری مي

ای زوجها! پرهيزگار باشيد، و ای مسلمانان! تقوای خدا پيشه سازيد زيرا هر 

 گرداند.كسي تقوی پيشه كند خداوند كارهايش را ساده مي
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و بر آل آن  صسالم خدا بر بهترين مخلوقاتش، پيغمبر ما، محمد و درود و 

بختش و اش و نيز بر اصحاب پربركت و نيکحضرت و همسران پاك و پاكيزه

بر كساني باد كه به نيكي از آنان تبعيت  ـتا روز قيامت  ـهمچنين درود و سالم خدا 

 كنند.مي
 استغفرك وألتوب إليك. سبحمنك الل م وبحمدك، وألش د ألن ال إله إال  انت



 دوم: رسالة

 اختالفات زوجين

حمد و سپاس برای خداوندی كه آفريهد و برابهر گردانيهد، و انهدازه گرفهت و      

كنم و همو در ابتهدا و در انتهها   هدايت كرد و به راه آورد. او را سپاس و ستايش مي

دهم كه ههيچ خهدايي بحه  جهز خهدای ياانهه       شايسته تمجيد است. و شهادت مي

دهم به اينكه مهوال و پيغمبهر مها،    باشد. و شهادت ميشريک ميجود ندارد و او بيو

ای منتخب است. درود و سالم و محمد، بنده و فرستاده او، پيغمبری برگزيده و بنده

بركات خدا بر او و آل و اصحاب او و بر كساني كهه دعهوت او را اجابهت كننهد و     

 پيروان راه او باشند، اما بعد: 

ز بزرگترين نعمتها و آيات خدا اينكه خانواده را محل آرامش و آسايش قرار يكي ا

داده است، در سايه آن جانها به محبت، مهرباني، مصونيت و پاكي و زندگي ارزشمند و 

يابد، وقايع ترقي رسند. و در دامان آن نوزاد پرورش ميپوشيدگي ]در برابر گناهان[ مي

 شوند. گردند و عهد و پيمان كفالت محكم ميتوار ميكنند، نسبتهای خويشاوندی اسمي

   ﴿ آميزند:روانها با همديار مرتبط و قلبها در هم مي   

﴾  :[.281]البقره 

 آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد.

كنند و يهای آباد خصال ارزشمند رشد مو در اين روابط ناگسستني و خانواده

اند و زناني يابند كه برای سپردن بزرگترين امانتها به آنان شايستهمرداني پرورش مي

 گيرند.شوند كه بر استوارترين اصول پا ميتربيت مي

 اسباب اختالف بين زوجين

چنانكه خدا خل  كرده و  ـالبته همچنانكه واقعيت زندگي بشر و طبيعت او 

شود كه نشان داده، حالتهايي بر او عارض مي ـتر است خود بر مخلوقاتش عالم
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تواند در آن رسوخ كند، به شوند و محبت و آرامش نميتمثير ميسفارشات بي

ای كه چنگ زدن به ريسمان زوجيت باعث اذيت و مشقت شده، مقصود گونه

گيرد. اين حاالت يابد و خير و صالح فرزندان شكل نميازدواج تحق  نمي

 تواند علتها و اسباب داخلي و يا خارجي داشته باشد.اری مياضطراب و ناسازگ

اين اختالفات گاهي از دخالت غيرحكيمانه اوليا و نزديكان زوجين، و يا از 

شود و گاهي كار به جايي كشيده دخالت در همه امور كوچک و بزرگشان ناشي مي

يار را با سيطره خواهند مهرباني آن دو با يكدشود كه اوليا و بزرگان زوجين ميمي

شود و در نتيجه اسرارشان يافتن بر آنان از بين ببرند، كه كار به دادگاهها كشيده مي

شوند و اين همه به خاطر مسمله شان[ كنار زده ميهای ]پوشانندهفاش و پرده

ارزشي بوده كه دخالت نامناسب و دوری از حكمت، عجله و كوچک و يا چيز بي

 پردازان آن را به اينجا كشانده است.و شايعهها شتاب، تصدي  شايعه

و گاهي اختالف از كمي بصيرت در دين و جهل به احكام باگذشت شريعت، 

 گيرد.های رايج نشمت ميهای نادرست و پيروی از افكار و ايدهفزوني رسم

حل كنند كه تهديد به طالق و يا تلفظ آن راهمثالً بعضي از شوهران گمان مي

رفع اختالفات خانوادگي و مشكالت زن و شوهر است و برای صحيحي برای 

دانند، درآمد و شد، در امر و گفتاو با همسرش جز الفاظ طالق چيز دياری نمي

دانند. غافل از اينكه با نهي و بلكه در همه امورش جز اين الفاظ چيز دياری نمي

نابود و اهلشان را از اشان اين كار آيات خدا را به سخره گرفته، كارشان گناه، خانه

 دهند.دست مي

 ای مسلمانان! آيا اين فهم دين است؟

ای كه شارع اجازه داده[ و شريعت آن را جايز شمرده، طالق سنّت ]به شيوه

برای بريدن ريسمان زوجيت نيست و بلكه تشريع آن برای به تمخير انداختن 
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و معالجه و حل مشكل ای برای آرامش يافتن، تدبّر در مسمله جدايي است و دوره

 موجود.

﴿                        

                                    

                       ﴾  :[.1 -2]الطالق 

هايشان بيرون نكنيد. و زنان هم )تا زنان را )بعد از طالق، در مدت عدهب از خانه

. آشكاری پايان عده از منازل شوهرانشانب بيرون نروند، مار اينكه زنان كار زشت و ....

انجام دهند. اينها قوانين و مقررات الهي است و هر كسي از قوانين و مقررات الهي 

داني چه بسا خداوند بعد از كند. تو نميپافراتر نهد و تجاوز كند به خويشتن ستم مي

ای پيش آورد * و هناامي كه مدت عده آنان به پايان رسيد يا اين حادثه، وضع تازه

 ای از ايشان جدا شويد. ای نااه داريد و يا به طرز شايستهشايستهايشان را به طرز 

اين طالقي است كه از طرف شارع وضع شده و بلكه مسمله به همين محدود 

نشده بلكه در طالق سنّت ]سنّتي[ اين راه آخر برای حل مشكل بوده و قبل از آن 

 انواع پيشايری بايد مراعات شوند.

 نيجن زويی حل اختالف بهاهرا

 برادر مسلمان! خواهر مسلمان!

های اختالف و عاليم ناسازگاری و نافرماني آشكار شد طالق و يا چنانه نشانه

ترين چيزی كه برای حل مشكل الزم است: تهديد به طالق راه حل نيست. مهم

صبر و تحمل، شناخت اختالف در احساسات و نظرات و تفاوت در خل  و خوی 

پوشي از تعداد زيادی از مسايل، چرا كه ت تسامح و چشمباشد به همراه ضرورمي

كنيم، بلكه خير و مصلحت هميشه در آن چيزی نيست كه دوست داريم و آرزو مي
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﴿ خواهيم و دوست نداريم:چه بسا خير و صالح در چيزی باشد كه نمي   

                            ﴾ 
 [.21]النساء: 

و با زنان خود بطور شايسته معاشرت كنيد و اگر هم از آنان كراهت داشتيد 

)شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نايريدب زيرا كه چه بسا از چيزی بدتان بيايد 

 دهد.و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار ب

و زماني كه خللي ]در روابط[ آشكار شود و روابط فرسايش يابد و نافراني زن 

و تجاوز از حد و حدود خود و ميل به عدم انجام وظيفه از جانب زن مشاهده 

توجهي به ای كه الفبای نفرت، كوتاهي در ادای حقوق شوهر و بيگردد به گونه

 ـصراحت و چه به كنايه  ـچه به  حل اين مشكل در اسالمفضايل وی ديده شود راه

﴿ فرمايد:باشد. خداوند متعال ميطالق نمي         

                         ﴾  :النساء[

37.] 

ي و سرپيچي ايشان بيم داريد، پند و اندرزشان دهيد و و زناني كه از سركش

)اگر مؤثر واقع نشدب از همبستری با آنان خودداری كنيد )اگر باز هم مؤثر واقع 

نشدب آنان را بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند راهي برای )تبيهب ايشان مجوييد 

 )و بدانيد كهب بيامان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. 

ل پند و توجيه كردن و بيان اشتباه وی و يادآوری حقوق ]طرفين[ و حراه

ترساندن از خشم و غضب الهي است با طي طري  فرزاناي و تحمل و وقار در 

 ترغيب و ترهيب.

و دوری از همسر در بستر و تنبيه او، در مقابل تجاور وی از حدود خود و 
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در بستر از آنان « في المضجع»ه باشد. بايد توجه كرد كه خدا فرموداش مينافرماني

 به معني پرهيز از همبستر شدن با آنان.« عن المضجع»دوری كنيد و نه فرموده 

آری، اين دوری، دوری در بستر است و نه ترك منزل و نه دوری در جلوی 

 چشمان خانواده و فرزندان و نه در برابر بيااناان.

و يا خوار كردن )طرف هدف از اين كار حل مشكل است و نه شهرت يافتن 

. كه در برابر نافرماني و تجاوز، دوری و تنبيه 1مقابلب و نه كشف اسرار و استار

 ضمانت حفظ و برابری هستند.

گاهي راه حل مشكل به مقداری قساوت و خشنونت نياز دارد زيرا گروهي از 

يت مردم وجود دارند كه برای اصالحشان معاشرت به نيكي و نصيحت مهربانانه كفا

كند، اينان گروهي هستند كه به خاطر مهرباني و بردباری زياد با ايشان دچار نمي

شان رام و جوش و خروششان اند. چنانچه قساوت را ببينند سركشيطغيان شده

 شود.آرام مي

آری، گاهي پناه بردن به مقداری خشونت دوای سودمندی است، و چرا از آن 

توجه بوده و از سرشتش اش بيل به ادای وظيفهاستفاده نشود در حاليكه طرف مقاب

 تجاوز كرده است؟

نزد هر عاقلي يک امر بديهي است كه قساوت، چنانچه باعث بازگرداندن نظام 

خانواده و روابطش باشد و الفت و محبت را به آن بازگرداند از طالق و جدايي 

تمديب است، نه  بدون نزاع بهتر است. پس اين يک راه حل ايجابي و معنوی و برای

برای سختايری و انتقام، و استفاده از آن فقط برای اصالح نافرماني و رفع ناراني 

 است.

حل در مقابل چنانچه زن از ستم و رويارداني شوهرش ترسيد، در قرآن راه

                                           
 دری و آبروريزی.. پرده1
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﴿ برايش قرار داده شده:                          

                 ﴾  :[.218]النساء 

كند وب او را آزار هر گاه همسری ديد كه شوهرش )نسبت به او بدی مي»

دهد و يا )از اوب روياردان است، بر هيچيک از آن دو گناهي نيست ميان مي

 .«خويشتن مصالحه كنند و صلح بهتر است
حل صلح و آشتي است و نه طالق و جدايي و اين، البته مقتضي گذشت از راه

 بعضي از حقوق مالي ]مادی[ و شخصي است برای حفظ نكاح.

ْلُح َخْیر  »  است از جدايي، ستم، نافرماني و طالق. صلح بهتر «َوالصُّ

برادر مسلمان! خواهر مسلمان! آنچه گذشت بيان سريع و يادآوری اجمالي 

ای از جوانب فهم دين خدا و حركت بر آن منهج است. ولي مسلمانان چقدر جنبه

 از اين حقيقت دورند؟

 حَكَم قرار دادن دو نفر در اختالفات بين زوجين كجا رفته است؟

اند؟ آيا به خاطر زهد در اصالح چرا اصالح گران از اين راه حل منصرف شده

 و پراكندگي فرزندان؟ درون است و يا رغبت در از هم گسيختن خانواده

جز ستم، سفاهت و ناداني، دوری از خوف الهي و مراقبت از آن، ترك بسياری 

 شود.از احكام و به بازيچه گرفتن حدود الهي چيز دياری ديده نمي

اند كه فرمود: حال نقل كرده صابن ماجه و ابن حبان و غيره از رسول خدا 

د بود: )مكرّراً به همسرشب باويد: تو كسي كه با حدود خدا بازی كند چاونه خواه

شود در حالي كه را طالق دادم، ... مراجعه نمودم؟ آيا حدود خدا به بازی گرفته مي

 .1«من بين شما هستم
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 آخرين راه حل اختالفات زوجين

هرگاه همه راههای حل اختالفات با شكست مواجه شد و ماندن در آن زندگي 

باعث تحق  اهداف و حكمتهای ارزشمندی  ای كهسخت و ناخوشايند شد باونه

گيری در قانوناذاری و كه خدا در ازدواج قرار داده، نشد. خداوند از باب ساده

گريزگاهي را برای اين تنانا قرار داده، ولي متمسفانه اكثر مسلمانان از جامعيت احكام 

شه الفاظ خبرند و لذا هميطالق به شيوه درست ]و سنّتي[ كه شريعت اجازه داده بي

 رانند بدون مراعات حدود خدا و شريعت او.طالق را بر زبان مي

طالق در حال حيض حرام است، سه طالق با هم حرام است و طالق در حال 

طهر ]حالت پاكي مابين دو حيض[ بعد از نزديكي حرام است و همه اين انواع، 

ست، با اين باشند كه صاحب آن مرتكب گناه شده اطالقهای بدعتي و حرام مي

 شود.ترين رأی از علماء طالق واقع ميوجود بنابر صحيح

گونه ولي طالق مباح ]و سنّي[ كه بر مسلمانان واجب است آن را بدانند بدين

است كه در طهری كه نزديكي روی نداده و يا به هناام حامله بودن، همسرش را 

 يک طالق واحد بدهد.

مدت زمان محدودی را در حالت حل است، زيرا طالق به اين شيوه راه

كند كه در آن آرامش و مراجعه مجدد فراهم بريدگي زوجين از هم فراهم مي

 شود.مي

ای كه گذشت بايد مدت زماني را كه طهر طول مرد طالق دهنده به شيوه

شوند كنند و قلبها بيدار ميداند: درونها تغيير ميكشد منتظر بماند، چه كسي ميمي

 سازد.ی را كه اراده كند واقع ميو خدا هر كار

عدة زن حائضه يا عده به حساب ماهانه و يا عده وضع  ـو مدت زمان عده 

فرصتي است برای بازگشت دوباره و حساب و كتاب، در اين  ـحمل زن حامله 
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تواند مدت ريسمان محبتي كه پاره شده و رابطه زوجيتي كه از هم پاشيده مي

 اصالح گردد.

 ـطالق رجعي  ـدانند اينكه: زني كه طالق داده شده لمانان نميو آنچه كه مس

بايد در خانه شوهرش بماند، نه اجازه خروج دارد و نه كسي اجازه اخراج او را 

 به حساب آورده: ـيعني زن طالق داده شده  ـدارد. بلكه خداوند آن خانه را خانه او 

﴿     ﴾  :[2]الطالق. 

 های خودشان بيرون نكنيد.آنها را از خانه

و اين اسلوب برای تمكيد ح  اقامت آنها در آن منزل است، زيرا اقامت آنها در 

منزل شوهرشان راهي است برای مراجعه دوباره، و گشايش اميدی است برای 

برانايخته شدن عواطف دوستي و يادآوری زندگي مشترك. همسر در اين حالت به 

رسد ولي نزديک و جلوی چشمان طالقي كه گرفته دور به نظر مي خاطر حكم

 شوهر است.

و آيا اين قانون جز آرام كردن طوفان و برانايختن درون و بازگشت به جايااه 

اصلي و آرامش در بررسي احوال خانه و فرزندان و شئون خانواده هدف دياری 

 ﴿ دارد:               ﴾  :[.2]الطالق 

 ای پيش آورد.داني، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه، وضع تازهتو نمي
پس ای مسلمانان! تقوای خدا پيشه كنيد و از اهل بيتتان محافظت نمائيد و 
احكام دينتان را بياموزيد، حدود خدا را اقامه، و از آن تجاوز نكنيد و ]روابط[ 

 نماييد. فيمابين را اصالح
خداوندا! فهم دين و بصيرت در شريعت به ما ارزاني دار و ما را از هدايت 

 را عطا بفرما. صكتابت سودمند گردان و به ما توفي  حركت بر مسير پيغمبرت 
 وصلی هللا علی محمد وآله وصحبه وسلّم


