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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 طالق

 محترم !ۀ خوانند

كه طـالق دردین مقدس اسالم حکمت است نـه حکـم ،  در ریایتـ    قبل ازهمه خدمت شما بعرض برسانم، 

 صل  هللا علیه یسلم در مورد طالق فرموده است :اسالم محمد از ابن عمر) رض ( آمده است كه :  پیامبر 

 -زشـت تـرین  -تـرین  مبغـوض« ) الطالق. یما أحل هللا شیـٱ أبغض الیه من الطـالق أبغض الحالل  إ لى هللا  »

رایى حـدث  :  )  (مبغوض تر  از طالق نیست هللا  حالل ها پیش  پریردگار  طالق است . هیچ چیز حاللى نزد 

 (.احمد ، ابودایید ، ابن ماجه یحاكم به سند صحیح 

  مر مقدس  ، ذى حكمت  ی ذى ثمر یحیات  معرفى داشته است،   بنوبه دثن اسالم  همانطورثكه  ازدیاج را ا

یند ،یبه ثك كلمه امر مبغوض، ناشاثسته یمكـریه ،  معرفـى میكنـد  یبـه آخویش طالق را  نامقدس ، ناخوش 

 دراز  هر یسیله ممكن  باثد استفاده  بعمل  آرند، ی فرموده است  كه براى جلوگیرى آنپیریان خوثش هداثت 

 . برخورد بدارندخردمندانه  تفکر نه با تعقل یزمی  

 ه هر یقتیكه دل اش بخواهد بـه زنش   طــالق دهد . کدثن مقدس اسالم  بـراى مرد اجازه نداده است   

ق بــاثد در زمـانى  طـالرفتنـ  باشـد، گر ضریری باشد ی یقوع آن صـور  گادر این هیچ جای شک نیست ، که 

یدر زمانى صـور  گیر د كـه شـرع اسالم  آنـرا مشخص نموده اسـت  یآن عبـار   ه حالل باشد یاقـع شود  ك

  نباشد. حیض ینفاساز زمـانى است كه زن در حالت  

 حکمت عدم طالق در ایام حیض ینفاس :

اسالم كه چرا به  مرد  اجازه داده نشد تا در  مد  حیض ینفاس طالق   صور  گیرد یآنرا    حكمت ی  فلسفه

زن گردیده   یقت از  زن  خود به علت  مریض  که عاید حال در اثن مردموده  است ، بخاطر اینکه  حرام  ن

یعلماء است ، دیرى میكند یهمین  دیرى مرد از زنش  در زثاتر از ایقا  موجب نا آرامى  اعصاب  شده ، 

   میتواند. شده طالقسوء تفاهما  ی    اند که موجب املوهم ثكى از ع حالت اثن ییند که گم 

بنابر اثن دثن  اسالم دستور داده تا  از دادن طالق در اثن یقت خـود دارى صور  گیرد. هـر زمانیكه  زن از  

ی به آن اصرار دارد پس دین اسالم امر میکند  حیض پاك شد ، اگر مرد   بازهم تصمیم طالق را داشته باشد

یلى در صورتیكه از مرثضى بهبود ثا فت  یزن   یرد. گصور  مجامعه  ینزدثكى  با زنش که این عمل باید قبل از 

پاك شد یبا ای  مجامعه صور  گیرد، دادن  طالق براى مرد حـرام است . علت  آثنست كه احتمال دارد كه زن 

 حمل  حمل ،  گیرد ، یاگر  بداند كه زنش  حامله است شرع اسالم  بازهم دادن طالق را در صور  موجودثت 

    (1ته  است . )حرام دانس

 ال ق :ــطــ 

بوده   یدر اصطالح حقوقى  عبـار   اسـت از : جـدا ، طالق در لغت  به معنى بیزارى یجداثى كامل یرها كردن

 شدن زن از مر د، یانحالل عقد  نكاح .
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 ۀ جــییند، ترجمه شـده. درنتیگ (geschieden.)( که درآلمان  آنراDivorce) ډیورس  به نگلیس  طالق درزبان ا

( Separationالح سـیااریش یعنـ  )طرد که  بـرای آن اصـیگجداثي صور  م  قییا طال، گیشیدن ( ډیورس ) 

ۀ طالق است. اما قبل از یقوع طالق هم حالـت سـیااریش ی جـدای  در نتیجـــۀ استعمال میدارند که درنتیجــ

ع میایوندد که هنوز ریابط رسم  خراب شدن ریابط زن ی شوهر درکشور ها یجوامع مختلف امریزی نیز به یقو

 نکاح یزناشوث  یجود میداشته باشد. 

درهمین رابطه اصطالح تفریق یعن  خواستن جـدایي ی طـالق از جانـب زن از محکمـه  نیـز مطـرح اسـت کـه  

اسـت،  محکمه)قاضـ ( ۀ درصور  موجه بودن ی بوجود آمدن شـرایط  منـدرج درقـانون دردفـاع از حقـوق حقـــ

ریق ی جدای  زن یمرد یعن  سیااریشن ی طالق حکم کند. ایـن حالـت را درکشـور هـای مختلـف میتواند به تف

ذشـته بـه گقـرن ، اسالم  یدرقانون مدن  افغانستان که نیز از همان آغاز تدیین این قانون از سالهای پنجـاه 

   صور  مفصل درج ی مدین است.

   اقسام  طــالق:

   ق صرثح یغیر صرثح  یاز نظر شـرعى بـه طـالق سـنى یطـالق بـدعى طالق به اعتبار صیغه یلفظ  به طال یاز 

ریى نظر  به یقت یقوع آن  به طالق منجز یطالق معلق یبه اعتبار  اثر آن  در پاثـان دادن زنـدگى  مشـترك زن 

 یشوهر  به طالق رجعى یطالق  با ئن  تقسیم  میشود.

  طــــالق:ۀ صیغــ 

از دیاجـى  برزبـان مـى رانـد   ۀــباشد  كه شوهر  براى داللت  انحالل  رابططالق   عبار  از لفظى می  ۀـصیغ

 به زبان اداء میگردد. ی گاهى بطور  اشكار یگاهى هم بطور كناثه  ثعنى غیر اشكار  میباشدكه 

  :ثا طالق آشكار صرثح یطالق 

 د . قت  تلفظ آن معلوم  میشـوطالق صرثح یثا طالق اشكار  عبار  از طالقى  میباشد كه ا ز معنى  كالم در ی

طالق هستى ، ثا مطلقه هستى یثا هـر لفـظ دثگـرى كـه از طـالق  ـود بگوثد : مانند آنكه شخصى  بـه زن خـ

 ق  شده باشد.ـمشت

 كـــه هر سه اثـن  الفـاظ  در  : طالق ، فراق یسراحمیگوثد : الفاظ طالق صرثح  سه است  (رح)امام شافعى 

 .ندا قرآن مجید تذكر  ثا فته

 ثكـى از اثـن ه بر بنیاد  همین  منطق است كه تعداد از  فقها  بر اثن  عقیده اند كه طالق  یاقع نمیشود مگر ب

زثرا طالق در شرع  به همین سه لفظ آمده است. ی لفظ طـالق شـرعى نیـز  باثـد بـه  همـین سـه  ،سه لفظ

 لفظ  اداء گردد. 

 :اثى ـنــالق كــط 

ص لفظى را   بر زبان مى آیرد كه اثن لفظ  به اراده طـالق داللـت نكنـد ، بلكـه  طالق كناثى طورثست كه شخ

 از ریى كناثه  بر آن  داللت  بنماثد.
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ن ُبعـد یفـــراقت  نـهفتـه اسـت ، ـبائ  ۀــ، كه  در كلم تو بائن  هستىمثآل اثنكه شخصى به زن خود   بگوثد :  

رام  هستى ، كه احتمال  حرمت تمُتع یُحرمت اذثـت  هـر  دی را یثا مانند آنكه به زن خود  بگوثد : تو بر من  ح

 در بر میگیرد .

دف ـبدین  احتیاجى  بـه نیـت كـه منظـور   را آشـكار  سـازد ، طـالق  یاقـع میشـود ، زثـرا هـ  صرثحدر طالق 

 یمقصود  آن به اساس  ظاهر  بودن داللت  ی  یضوح معنى آشكار  میباشد.

ه لفظ به سوى زن  مضاف باشد  مـثآل  اثنكـه شـوهر  بگوثـد: زن مـن  طـالق در طالق صرثح  شرط آنست ك 

 است ،  ثا اثنكه به زن خود  بگوثد : طالق هستى .

اما در مورد طالق كناثى  باثد گفت كه بدین  بــیـنه یدلیل یاقع نمیشود ، پس اگر  شوهر  به لفـظ صـرثح  بـه 

میشـود ،  باشد ، قضا ای را تصدثق  ننمـوده  یطالقـش یاقـع  آدرس زن خویش بگوثد  یاراده  طالق را نداشته  

داشته  قضا  ایرا  اما اگـر  شخصى  كه لفظ كناثى را بكار  برده  بگوثد كه نیت  طالق را  نكرده  ینیت  دثگرى  

تصدثق  نموده  یطالقش یاقع  نمى گردد، زثرا  معنى طالق یمعنـى  دثگـرى  هـردی  را داشـته  یچیـزى  كـه 

مالك یمذهب امام شافع    فقط نیت   طوریکه در مذهب امام  را  تعین مى كند  نیت  یمقصد میباشد. هدف 

 را  معتبر  دانسته  یاساس  بیان مقصود در  اثن الفاظ میدانند.

پس  اگر  گوثنده  از آن  نیت  طالق را داشته  باشد طالق  یاقع  میشود یاگر  از آن  نیـت  طـالق را نداشـته   

 بارى نخواهد داشت، زثرا گوثنده  از آن  قصدى  نداشته است .اعت 

پیریان مذهب امام حنبل   مى  گوثند كه  توسط  داللت حال  ینیت  به اثن الفاظ طالق  یاقـع  میشـود ثعنـى  

اثشان  آنرا در حساب  طالق  میداننـد ، در صـورتیكه  داللـت  تـا ئیـدش كنـد یثـا شـوهر  از آن نیـت طـالق را 

 ه  باشد.داشت 

مى گوثند كه گفتن الفاظ  کنایه   در صور   موجودثت  نیت طالق یاقـع میشـود  پیریان مذهب امام ابوحنیفه 

 یهمچنان  به كناثا  در صور   داللت  حال  نیز طالق  یاقع  میگردد.

 صلى هللا    لما مضت اربعون من الخمسین یاستبل   الوحى ، یإذا  رسول هللا »در حدث  شرثف آمده است : 

علیه  یسلم ثأ تینى  فقال : إن رسول  هللا صلى هللا علیه یسلم  ثأ مرك أن تعتزل  إمرأتك فقلت : أطلقها  أم  

 .(متفق علیه )«ما  ذا أفعل : قال : بل اعتزلها  فال تقربها ، قال : فقلت إل مرأتى الحقى  بأ هلك 

نـزد مـن پـس صـل  هللا علیـه یسـلم ن آمـد  پیـامبر هـاگذشت چهل از پنجاه یدر نگ نمود یحى یناگچون ب»

امر  مى نماثد  تر ابه  اثنكار  كناره  گیر  از همسر   ، پس  صل  هللا علیه یسلم فرمود : بدرستى  كه پیامبر

گفتم  : آثا  طالق  كنم  ایرا   ثا چه كنم  ؟ فرمود  : بلكه  كناره  گیر از ای  ینزدثك  مشو  به ای ،  گفـت : پـس 

 (.پدر  بری ۀ بــه خانـــ)تم  به همسرم  به خانوداه  خود ثكجا  شود ، گف

 حكم اثن حدث   شرثف  بر اثن نقطه داللت  میكند كه اگر شخصى  به زن  خود  بگوثد : 

یاراده طالق را داشته  باشد ،  طالق  یاقع  میشود یاگـر  نیـت  طـالق را  نداشـته    «پدر   بری ۀ  به خانـــ »

 طالق  صور   نمى گیرد. باشد  

  طالق به اعتبار یقوع :
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طالق به اعتبار  یقوع  به سه نوع تقسیم میگردد : منجز ، مضاف ،  یمعلق  . 

 طـالق منجز :  

آن بـدین  شـرط  طالق منجز  كه میتوان  آنرا  طالق انجام شده خوانـد  ،  عبـار  از طـالق  میباشـد كـه لفـظ 

 ترا طالق كــردم  ثا تو طالق هستى،  كه ه  شوهر به زن خود بگوثد:یتأخیرى صادر شودما نند آنك اثـن  الفـاظ  

ـن نـوع  طـالق در مورد اثـ در  حال  بدین  اضافت  به یقت  یثا تعلیق  به شرطى به یقوع  طالق داللت  دارند. 

 شود.موجودثت  شریط ، طالق  یاقع میعبار   طالق  در صور  ه به مجرد صدیركـحكم چنین است 

  طالق مضاف :

 آن به زمانى  مربوط  باشـد یهـدف از آن یقـوع  طــالق باشـد  ۀ طالق مضاف  عبار  از طالق است كه صیغـــ

تو فردا  طالق هستى ،  ثـا در  »هر یقتى كـه زمان  مذكور  برسد ، مثآل  زمانیكه   شوهر به زن خود  بگوثد :

 یغیره.  «ایل  ماه  طالق  هستى 

 یامـام  (رح  )طالق در حال یاقع  میشود .  اما امام  شافعى   گفته اند : (رح  )یامام مالك  (رح)نیفه امام ابو ح

 گفته اند :  طالق تا زمان  یاقع  نمى  شود ،  مگر آنكه یقت معینه  آن  فرا رسد.  (رح)احمد  

هستى ثا یقت  یزمـان  دثگـررا  ابن حزم  )رح (  میگوثد : اگر كسى  بگوثد  كه چون  ایل ماه  فرا رسد طالق 

 ذكركند ، زنش بدثـــن  ترتیب  طالق  نمى شود،  نه در حال ینه در  ایل ماه .

 ۀ حكم طالق  مضاف  بیك یقت  معین  آنست  كه طالق  یاقع  نمى شود  مگـر  آنكـه یقتـى را كـه  در صیغـــ

 طالق  تعیین  نموده  فرا  رسد.

   طــالق مـعـلـق:

 بار   از آن طالق است كه شوهریقوع آنرا به  ثكى از  ریثداد هـا ى  آثنـده  مربـوط  سـازد، ثـا طالق معلق  ع

 طالق رابه ثكى از ادیا  شرط یثا چیزى كه به معنى  ثكى  از آنها  باشد قـرثن نماثد مانند :ۀ صیغــ

در  «رفتى طالق هسـتى . اگر  به فالن  جاى » بگوثد :مثآلاگر شوهر  به زن خود «..اگر چون ، یقتى  یغیره»

، زثـرا  شـوهر  اسـتعمال گـردد اثنصور   طالق  یاقع  نمى شود  مگر آنكه  بجاثى  كـه در عبار   معین شـده

 یقوع طالق را  به رفتن  زن به آن جاى معلق  نموده است. 

 نند.احناف  یشوافع آنرا  طالق  میدا یل  فقها در مورد  یقوع  طالق  معلق آراى مختلف دارند ،

 تقسیم طالق به اعتبار  تأثیر :

  تقسیم میگردد. (طالق بائن -2طالق رجعى  ی -1 ): هریک طالق به اعتبار تأثیر  بدی نوع  

 طالق  رجـعى :  -1  

 ـى توانـد  بـدین مــ (عدتش  )عبار  از  طالق است  كه طى آن ، مرد بعد از طالق  یقبل از آمدن مد   عقـد، 

 .به زن خود رجوع كند 

قابـل بازگشـت  یرجـوع اسـت  ، دیبـار  طالق كــه »« ح با حسان فا مساک بمعریف ای تسری  الطالق مرتان »

سـوره  «)است ثا باثد زن را به شكل معریف یمتعارف  حفظ كرد یثا ایرا  بـه احسـان ینیكـو كـارى  رهـا نمـود 

  ( 229بقره آثه متبركه : 
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ثكى بعد دثگر میباشد یشوهر  حـق دارد كـه بعـد از طـالق  ایل   نموده ثعنى  طالقى را كه خدایند  مشریع  

به یجه پسندثده زن  را براى  خود  نگهدارد یهمچنان   جاثز  است  كه بعد از اثـن  ایرا  بـراى  بـاردیم  طـالق  

 دهد ، البته  اثن حق ای در  صور   طالق رجعى میباشد.

 فـرموده  است : ار باعظمت گپریرد 

ثتربصن با نفسهن ثالثة قریء، یالثحل  لهن أن ثكتمن ما خلق  هللا فى ارحا مهن إن كن ثـممن بـا یالمطلقا   »

 (  22سوره بقره آثت «) هلل  یالیوم  ا الخر یبعو لتهن احق بردهن فى ذلك إن أردی اصالحٱ

یجـاثز  نیسـت   كنند  خوثشتن را  (ثا سه طهر  )یزنانى كه طالق  داد شده اند اثشان  را انتظار  سه حیض »

براى اثشان  كه پنهان  كنند  آنچه  كه خدا آفرثده  است  در  رحم  هاى شان ، اگر اثمان  مى آرند به خدایند  

یخداینـد  متعـال    «یریز قیامت  ی شوهران اثشان  سزایار  تر اند به باز آیردن اثشان،  اگر خواهند  نكو كـارى  

ضع  نموده  كه حكمت آنـرا  خـود  خداینـد متعـال  چنـین  بیـان نمـوده به سبب حكمت  بسیار  بزرگى  آنرا  ی

هیچ كس  نمـى دانـد  شـاثد  كـه   (»  18سوره طالق آثت  «) ال تدرى لعل هللا ثحدث بعد ذلك امرٱ »است . 

كارى را   زثـرا چـون  شـوهر  زن خـود را  ثـك طـالق  رجعـى  بدهـد  یحكـم «   طالق »  هللا  پید اكند  بعد از 

ثعت  هم آنست  كه در مد   عد  زن در خانه  شوهر بماند ، بدثن  تـر تیـب  ممكـن  اسـت  كـه شـوهر  شر

 تفكر  نموده  یدر تصمیم  خود تجدثد  نظر  كرده  یبه زن  خود  دیباره رجوع كند.

 ننمـوده   اثن احتمال بخاطر زثاد است  كه سنت  شوهر را  مكلف  نموده  كه زن  را  در طهرى  كه با ای جماع 

 ،  حتمٱ  به ای رجوع  مى نماثد.اگر كوچكترثن  عالقه ثى  بدان زن  داشته  باشدطالق  دهد، لذا  

  در ثكى از احادث   متبركه ریاثت است  كه :

زنـش را  در حالــت حـیض  طــالق داد ،     (رض))  عبــد هللا پسـر  عمــرپیــامبر صـل  هللا علیــه یسـلم  در زمـان

 فرمود :  صل  هللا علیه یسلم سمال كرد ، پیغمبر پیامبر صل  هللا علیه یسلم د  ازعمر در اثن  مورحضر  

به ای دسـتور  ده زنـش را   «) مرة فلیراجعها ثم إن شا ء طلقها یهى طاهر قبل أن ثمس فذلك الطالق للعدة »

دهد ، یاثـن طـالق  به نكاحش  بر گرداند ، ساس  اگر  خواست  ایرا در حالت  طهر  یقبل از مجامعت  طالق  

 (است  .  ةبراى عـــد

  جداثى    مقدس اسالم همه جدیجهدش  را بخرچ میدهد تا به هر ترتیب ییسیله که باشد ازیقوع طالق یدثن 

به شكل از اشكال جلوكیرى  بعمل ارد  یبه پیریان خوثش  تاكیدا   همیشگى مینماثـد  تــا بـه تفكریمشـوره 

 باز گردند  یزندگى    خوثش را به اسانى  برهم نه زنند.مشترك 

به تفكر در مرد  بوجـود امـده یاگـر طـالق  بـه علـت  بدثن اساس اگر زن در خانه شوهر   باقى بماند  مراجعه  

 صور  گرفته  با شد ، امكان  مراجعه  دیباره بى نهاثت  زثاد است. دنیوی غضب  یثا ساثر انفعاال  

 خانه  شوهر بماند  یهیچ  تـأ ثیـرى بـر ای  ننمـود یبـه زن خـوثش مراجعـه  یلى زمانیكه  زن حدید سه   ماه در 

هم  نكرد ،  در اثن صور  مطلب یاضح  گشت  كه تصمیم  شان  نهاثى است  بنٱ  ضـریر   زنـدگى مشـترك 

از بین  میرید ، كه به گذشت عد  یصف  طالق رجعـى هـم پاثـان  مـى ثابـد ، ییصـف طـالق  بـائن  را بخـود 

 میگیرد.
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بصره :ت 

فإ ن طلقها فال تحل  له بعد  حتى تنكح  زیجٱ غیره »  میفر ماثد  :  (  23خدایند  متعال  در )  سوره بقره آثت 

ثعنى یقتیكه  شوهر زن خوثش  را   بعد از دی مرتبه  براى  بار سـوم  طـالق  نمـود  در اثنصـور   اثـن زن  . «  

با مرد  دثگرى با رضاثت ازدیاج  كند . یاگر زن  با  اثن شوهر  براثش  حالل نمیشود  مگر آنكه  بصور   صحیح 

خوثش بازهم خوش  نباشد  یاز  آن طالق  بگیرد ،شوهر  ایلـى  اگـر خواسـته باشـد  میتوانـد  بـا  یى ازدیاج 

 نماثد . 

 حكم طالق  رجعى:

  ج  تا هنـوز  بـاقى  میباشـد ، در مد  طالق رجعى  مرد میتواند از  زن خوثش  استمتع  نماثد ، زثرا عقد ازدیا

اگر چه  طالق رجعى  سبب  تفر قه  میباشد  اما  آثار  آن  تا  زن در عد   است  متر تب  نشده  بلكـه  پـس 

اگر در مد   طالق رجعى  ثكى از طرفین  زن یثا شـوهر   از سارى  شدن  عد   یرجوع نكردن آشكار  میگردد.

ببرد.زثرا  تا زمانیكه  مد   عد   سارى  نشده  نفقه زن  بر شـوهر یاجـب بمیرد ، دثگرى  میتواند  از ای  ارث 

 است. 

 طالق بـــــائن: -2

  طالق بائن  عبار  از طالق است كه طى آن ، مرد  بعد از جدائى  حق رجوع به زن  خود را بدین  عقد مجدد 

 .ائن  كبرى  تقسیم  میگردد. (ندارد .  یاثن طالق  هم  بدی نوع  طالق :  ) طالق بائن صغرى یطالق  ب

  طالق بائن صغرى: 

 عبار  از طالق است كه كمتر از سه است . اگر شوهر  زن خود را  براى  بــار ایل  ثك طالق  بدهد   یعـدتش  

بنـام طـالق  بگذرد  طورثكه  قبل  از سارى  شدن عد   به  ای  رجوع نكند  اثن طـالق  بعـد از  انتهـاى عـد   

میشود  اما چون  ایلین  با رثست  كه ایرا  طالق  داده  لذا  طالق  بـائن  صـغرى  گفتـه  میشـود ،  بائن  ثــاد

 طورثكه  شوهر ش   كه ایرا  طالق  داده  میتواند  با  نكاح  جدثد یمهر جدثد  با ای ازدیاج  نماثد. 

 

 طالق بائن كبرى:

  ر سـوم زن خـوثش را طـالق دهـد  ،  بصـور   عبار  از  سه طالق مكمل  مـى باشـد .  اگـر شـوهر بـراى بـا

نهاثى  از آن جدا میگردد زثرا طالق  ایل ی دیم  امتحانى  بود  كه امكان  اصالح میانشـان ممكـن بـود یلـى در 

صور   دادن طالق سومى كـه بنام طالق  بائن  كبرى  ثـاد میگردد ،   ار تباطا   ازدیاجـى  بصـور  نهـاثى از 

 . میان  بر داشته میشود

  طـالق ثـالثــه : 

 فقهـا  گفتـه انـد  سـه  عبار  از طالق است كه هر سه طالق در ثك دفعه یبا ثك لفظ اجـرا گـردد.  طالق ثالثه

 طالق  به ثك لفظ  حكم سه  طالق را دارد .

 اما بعضى ازفقهابدین نظر مخالفت نموده میگوثند  كه سه  طالق  به ثك  لفظ  حكم ثك طالق را دارد. 
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(  در ثـك بـار  یثـا بـا ثـك لفـظ  منـع   طـالق ثالثـهن مقد س  اسالم  پیریان خوثش را  از دادن سه طـالق ) دث 

 نموده  یآنرا  به خالف دستور یشرع   الهى یمنحرف شدن  از  صراط المستقیم  اسالم  دانسته است . 

كـه شخصـى  زنـش را  ثــك  در حـدث   صحیح  آمده است : به پیـامبر صـل  هللا علیـه یسـلم ، خبـر دادنـد  

 دفـــعه  سه طـــالق  داده است . 

  أثلعب بكتاب هللا یأنا بین  أظهر كم  ؟ حتى قام رجـل فقـال »  پیامبر اسالم  با عصبانیت  بلند شد  یفرمود  : 

رفته  مى بازثچه  گ به  آثا در حالى  كه من  تاهنوز  در بین  شما هستم  كتاب  خدا« )  ثا رسول هللا أال أقتله

ـــــــدا  ایرا بكشـــــــم ( ـــــــت اى رســـــــول خ ـــــــد شـــــــد یگف ـــــــر  بلن ـــــــك نف ـــــــى ث  شـــــــود ؟ ! حت

 . ) ریاى حدث  شرثف نسائى ( 

  : یتفریق قانونى مدنى افغانستان یاحكام طالق 

  : 135 ۀماد 

طالق عبار  از انحالل رابطه  زیجیت صحیحه درحال ثا آثنده ، بین زیج  یزجـه ، بـا لفاظیكـه  یقـوع طـالق    -1

 احتٱ از آن  افاده  شده بتواند.صر    

 میگردد. حكمه با صالحیت  بدرخواست  زیجه  مطابق  به احكام  اثن قانون  صادر طالق از جانب زیج ثا م -2 

 طالق تنها  باالى زیجه  اثكه  در نكاح  صحیح  ثا در عد   طالق  رجعى  باشد یاقع میگردد. : 136ماده  

 اقل  یبالغ  یاقع  میگردد. گرچه زیج  سفیه  ثا مرثض  غیر مختل  العقل  باشد.طالق  هر زیج ع :  137ماده 

  طالق بحالت سكر یاقع نمیگردد.  :138ماده  

 : 139ماده 

زیج میتواند  بصور  شفوى  یثــا  تحرثرى  زیجه  اش  را طالق  نماثد . هر گاه  زیج  فاقد اثن دی یسیله   -1

 له كه صراحتٱ معنى طالق  را افاده  نماثد ، صور   گرفته  مى تواند.باشد ، طالق  به اشار   معمو 

 طالق  با لفاظ صرثحیكه  در عرف  معنى  طالق  را افاده  كند ،  بدین نیت  یاقع میگردد.  -2 

 زیجه  قاصره ، از جانب  زیج  ثا پدر  زیج  طالق  شده نمى تواند.     : 140ماده 

   ذثل  اعتبار ندارد: طالق اشخاص    :141ماده 

جنون ،  مگر در صورتیكه  طالق  را قبل  از جنون  به شرطى  معلق  ساخته  یشرط  در حال  جنون  م -1

 موجود  شود.

 .معتود -2

 مكره .   -3

 ناثم    . -4

 تل  گردثده  باشد.شخصیكه  عقلش  به علت زثاد   سن  یثا مرض مخ -5 

را  به علت غضب   ثا عوامل  دثگرى  از دست  داده یقولش  را  درك شخص مدهوش  كه قوه  ممیزه  اش  -6

 نكند. 
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زیج مى تواند  زیجه اش را توسط  یكیل  قانونى  طالق  دهد ثا اثنكه  صالحیت  طالق  را بخود  :142ماده 

 تفوثش نماثد. زیجه   

، مگر  اثنكه  زیجه  صالحیت زیج بعد از تفوثض صالحیت طالق  نمى تواند از آن رجوع كند     : 143ماده 

 مفوضه  را  قبول  نكرده باشد. 

 زیج در برابر زیجه  صالحیت سه طالق  را دارد.   : 144ماده  

 طالق  مقترن بعدد خواه با الفاظ  ثااشاره صور  گرفته باشد، ثك طالق  شناخته  میشود.   : 145ماده 

  ثل  بائن مى باشد.طالق  بطور  عموم رجعى یدر موارد ذ   : 146ماده 

 طالق سوم . -1

 طالق قبل دخول . -2 

 طالق به عوض. -3

 طالقیكه در اثن قانون بائن خوانده شده . -4

زیج نمى تواندبا مطلقه  ثالثه خود  دی باره ازدیاج  نماثد ، مگر  اثنكه  مطلقه  ثالثه  با شخص    : 147ماده 

 دیمى  طالق  گردثده یعد   را  تكمیل  كرده  باشد.  دثگرى  ازدیاج  نموده  یبعد از دخول  ازدیاج

هر نوع طالق  زیجه  قبل از دخول  همچنان  ثك  ثا دی  طالق  رجعى  كه در آن  رجوع  صور       : 148ماده 

 نگرفته  باشد ،  طالق  بائن صغرا گفته  میشود . 

رجعى  تا زمان  تكمیل  عد  طالق  از بین  آثار  ازدیاج  یصالحیت  زیج  با ثك  ثا دی  طالق    : 149ماده 

 نرفته  ، بحال  خود  باقى  مى ماند. 

تعلیق  رجوع  بزمان  آثنده  ثا بكدام  شرط جواز ندارد . در  صحت  رجوع  حضور شهود  شرط     : 150ماده 

 نمى باشد. 

ق رجوع  زیج ساقط را بطه زیجیت در طالق  رجعى  با پاك شدن از حیض  سوم  قطع یح   : 151ماده 

 میگردد. 

طالق بائن صغرا  عقد ازدیاج  را منحل  یآثار  مرتب بر آن را  از بین  مى برد.صالحیت زیج  یجمیع     :152ماده 

 ریابط  زیجیت  را با ستثناى عد  ،  بمجرد یقوع  ساقط مى سازد.

 :  153ماده 

 ى گردد.الق بائن صغرا  موجب حرمت ازدیاج  مطلقه به زیج  نمط -1 

زیج  مى تواند  با مطلقه صغرا  در حین عد   یثا بعد از آن مجددٱ ازدیاج  نماثد ، مشریط بر اثنكه  اثن -2

 ازدیاج  بر ضاى  زن  یبه عقد یمهر جدثد صور   بگیرد.

زیج   هر گاه  مطلقه  با شخص  دثگرى  ازدیاج  نموده  یپس از دخول  طالق  گردد. مى  تواند  با  :  154ماده 

ایل  ازدیاج  نماثد. در ثن صور   طالق هاى  قبلى  از اعتبار  ساقط ، زیج  مجددٱ صالحیت سه طالق  را 

 كسب  مینماثد. 
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هر گاه زیج  در حال  مرض  مو  ،  زیجه  خود را  به طالق  بائن  طالق نماثد ، اثن طالق  مانع     :  155ماده 

بل از  یفا   تكمیل  نشده  باشد، نمى گردد ، مشریط  بر اثنكه  حق ارث  زیجه  در صورتى كه عد   ای ق

 مطلقه  از یقوع  طالق  تا یفا   به سبب دثگرى  از حق  میراث محریم  نگردثده باشد. 

 :)تفریق( یثا طالق  قاضى  به اساس ضررطالق 

: كه زن  خواستار    طالق به اساس ضرر كه در كشور ما بنام طالق قاضى شهر  دارد ،عبار  از طالق است

 طالق در محضر قضاء  میگردد.

قاضى بر اساس در خواست زن  مكلف است بر موضوع غور نموده ،  در صور  كه مسئله  حقیقت داشته 

 باشد ، حكم  به طالق را صادر نماثد. 

  طالق  به اساس ضرر  نهاثى  انواع  مختلف  دارد ، طورثكه  بعضٱ به سبب عیب  اساسى  در شوهر

میباشد  كه بعد از آغاز به مباشر   براى زن آشكار  میگردد یبعضٱ  به سبب اذثتى میباشد كه شوهر  به زن  

 مى رساند یگاهى  به سبب غیابت  شوهر  كه ممكن  به اساس  آن زن در گناه بیفتد.یغیره ...

  طالق خواستن  به سبب ندادن  نفقه : 

 علیهم ( تفرثق  میان زن لك ، امام شافعى ،  یامام احمد ) رحمة هللابعضى از ائمه  بزرگ  از جمله امام ما

مى دانند، البته در صورتیكه  زن   خواستار  طالق   گردد  ی  قاضى هم یشوهربه اساس نبودن  نفقه راجأثز 

 چنین  حكمى را  در مورد صادر  نماثد  یشوهر هم   مالى  را بصور  اشكارا در    اختیار نداشته باشد.

پس از آن ( )  229سوره بقره آثت « )  بإ حسان تسرثحفإ مساك بمعریف أی »  طورثكه خدایندپاك  میفرماثد: 

 ثا نهكداشتن  است به خوشى ثا  رها كردن  به نكوثى .(

علما بر اثن عقیده اند كه اثن حكم الهى  شوهر را  مكلف مى سازد كه ثا  به زن خوثش  به یجه  

د یثا آنرا به نیكوثى  طالق دهد یشك نیست  كه نبودن  نفقه  با  نهكداشتن  به یجه  پسندثد،رفتار نماث

 پسندثد منافا  دارد. 

 :)تفریق(طالق خواستن  به اسا س ضرر  

اگر كدام عیبى  را در شوهر «    ال ضرر   یال ضرار»  زن به اسا س حكم حدث   شرثف كه میفر ماثد : 

 قاضاى طالق  نماثد . فقها  عیوب را  به دی دسته  تقسیم نموده اند .خوثش  مى بیند  ، حق دارد  ت 

 ایل  : عیوب تناسلى :  

عبار   از  عیوبى  میباشد كه مانع از انجام ضریر   از دیاج  یدیام آن  ثا تولد  طفل  گردد . كه از آن جمله   

كه اثن مرض  را داشته  باشد  عمل   نام برد ، اثن مرض  مخصوص مردان  بودن  یمردى «    عنین» از مرض 

 .  جنسى را  انجام  داده   نمى  تواند 

 دیم : عیوب غیر تناسلى :  

 عیوب  غیر تناسلى  عبار  از امراض  خطر ناك  میباشد كه انسان  طبیعتٱ  از آنها  دیرى  مى جوثد . 

هر را  طالق بائن  میداند اما شوافع  احناف  یمالكى ها  جداثى  به اساس  ثكى از اثن عیوب  میان  زن یشو 

 یحنابله  آنرا  طالق  نانداشته  بلكه  آنرا  فسخ نكاح  مى شمارند. 
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ته  خود از آن  رهاثى  ثافاز علما  بر اثن عقیده اند كه اگر زن ضررى ببیند كه نمى تواند  به اراده ء   اما اكثرثت

انع دیام زندگى مشترك  باشد ، میتواند طلب  طالق  یعیب مذكور مازدیاج ازآن عیب با خبر نبوده  یقبل

 نماثد.  

به اسا س مذهب مالكى   زمانیكه  زن امكان  زندگى  (  نشوز مردخواستن طالق به اسا س بد گذرانى )  

مشتر ك  را به اساس  بد گذرانى مرد  از دست  دهد ،  زن میتواند  به قضا ـ عارض  شده یدر خواست 

 طالق نماثد . 

 گرچه احناف بر اثن عقیده اند كه قضا ء  میتواند حكم  به تأ دثب یتعزثز  مرد صادر كند نه حكم بر طالق .ا    

 وف فتنه :خواستن طالق  از خ  

اگر شوهر  براى مد  طوالنى  بدین عذرى معقول   ) البته  تحصیل ، تجار  یثا مامورثت از این امر مستثن  

د یزن احساس  كند كه نبودن  شوهر  ممكن است  ایرا در  فتنه  بیندازد  ، فقها  است  (  از زن خود  دیر باش

 در مورد نظر ثا  متعدد  دارند  : 

مالكى ها  بر اثن عقیده اند زمانیكه زن  از دیر بودن شوهر خوثش   خوف در  فتنـه افتـادن را داشـته باشـد  ، 

 میتواند  با مراجعه به قضاء خواستار طالق گردد. 

شـوافع  غیابـت شـوهر  بـراى طـالق   زن  را دلیـل  معتبـرى  كـه بتوانـد بـر آن  مـذهب احناف  یدر مذهب ما ا

 اعتماد كرد ،  نمیدا نند. 

مد  غیابت را مالكى ها  سـه  سـال  یلـى امـام  احمـد  كوتـاه  تـرثن  مـدتى را  كـه زن  بعـد از آن  میتوانـد 

است ، زثرا به عقیده  امام احمد ،  شش ماه  مد   نهـاثى تقاضاى  طالق  نماثد شش  ماه  معرفى داشته 

 میباشد كه زن میتواند  در غیاب شو هر خود  صبر كند. 

 طالق خواستن  به سبب  محبوس  بودن  شوهر :

  امام مالك یامام احمد به طالق  به اساس محبوس  بودن شوهر حكـم نمـوده انـد ، یاسـتدالل میایرنـد كـه : 

 شوهر از زن  شده یبدثن ترتیب  زن متضرر مى گردد. حبس  موجب  دیرى 

 یلى اگر نظـر ثـا   فقهـا در مـورد ضـر ر رسـیدن بـه زن ی عوامـل بـریز  فتنـه در دیرى از شـوهر مـورد  تحلیـل 

یارزثابى قرار گیرد ،  نظر ثا  متعددى را در مورد صادر نموده اند ، یلـى همـه فقهـا  بـه اثـن نظـر انـد كـه اگـر   

، میتواند  ، یخواستار جد ای  باشد بس  ابد محكوم گردد ، یزن تحمل  اثن مد  را نداشته باشد شوهر  به ح

 به قضا ء مراجعه نموده یخواستار طالق گردد.  

 قانونى مدنى افغانستان یطالق  به اساس ضرر:

  تفرثق به اساس عیب : 

مبتال  به مرضى باشد كه اعـاده صـحت  یى  زیجه یقتى مى تواند  مطالبه  تفرثق نماثد ، كه زیج  : 176ماده 

غیر ممكن  ثا مد   طوالنى  بـراى  معالجـه ای الزم  باشـد ،  بـه نحوثكـه  معاشـر  بـا زیج  بـدین ضـرر كلـى  

 متعذر باشد. 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اثـن قـانون  یاقـف  بـودن   ( 176هر گاه  زیجه  هنگام  عقد  ثا قبل  از آن  بعیوب متـذكره مـاده )  :   177ماده 

ر صور   یقوع عیب  بعد از عقـد  طـور صـرثح  ثـا ضـمنى بـه  آن رضـاثت  نشـان داده  باشـد ، نمـى توانـد  ثاد

 مطالبه  تفرثق  نماثد. 

 اثن  قانون  از نظر ثا  اهل خبره  استفاده  بعمل آثد.  (  176در تثبیت  عیوب متذكره  ماده )  :   178ماده  

ت گـردد كـه اعـاده  صـحت  یى  غیـر ممكـن  باشـد ، محكمـه  بـدین هر گاه  عیب  از نوعى  تثبی  : 179ماده 

تعوثق  به تفرثق  زیجین  حكم مى نماثد. در صورتیكه  عیب  قابل عال ج  بوده  یمد   طوالنى  براى معالجـه  

 الزم باشد ، محكمه  مطالبه  تفرثق  را تا  مدتیكه  متجایز  از ثكسال  نباشد  به تعوثق مى اندازد. 

 تفرثق  به سبب عیب ، طالق بائن است .  : 180ماده  

تفرثق  به سبب عیب موجب حرمت  ابدى  نگردثـده ،  زیجـین  مـى تواننـد بعـد از تفرثـق  دیبـاره   :  182ماده 

 باهم  ازدیاج  نماثند، خواه در عد  باشد ثا بعد از  آن .

ثق  یاقـع  شـده یفـا  نماثـد ، طـرف دثگـر  هر گاه ثكى از زیجین  كه به سبب عیب  بین آنها  تفر  : 181ماده 

 تفرثق به سبب ضرر : مستحق ارث از یى نمى گردد. 

هر گاه  زیجه از معاشر   با زیج  ضررى  را ادعا  كند  كه دیلم  معاشر   را در چنین  حالت  بـین  :  183ماده 

 نماثد.امثال  زیجین  غیر ممكن  گرداند  ،  مى تواند  از محكمه  مطالبه  تفرثق   

 :  184ماده 

 هر گاه  ضرر مورد ادعا  ثابت گردثده  یاصالح بین  زیجین صور   گر فته  نتواند  ، محكمه  بـه تفرثـق  حكـم  -1

 میناثد.

 تفرثق ، حكم  ثك طالق  بائن را دارد -2. 

د  ، محمكـه  دی هر گاه  ضرر مورد ادعا ثابت نگردثده یزیجه  با دعـاى  خـود اصـرار  داشـته  باشـ :    185ماده

 شخص  را بحی   حكم  جهت اصالح  بین زیجین تعیین مینماثد. 

 : 186ماده 

 حكم باثد  شخص عادل بوده  ثكى از اقارب  زیج یدثگرى  از اقارب  زیجه  باشد . -1

اگر اقارب  زیجین  موجود نباشند ، حكم  از اشخاصى  تعیین  میگردد كـه از احـوال زیجـین معلـو مـا   كـافى  

 داشته  به اصالح  بین زیجین  قادر باشد. 

 حكم  باثد  در محكمه  سوگند ثاد نماثد كه یظیفه خود را بعدل یامانت  دارى  اثفا مى كند. -2

  :  187ماده  

اشخاصیكه  بحی  حكم  تعیین میشوند ، باثد علل اختالف یطرز اصالح  بـین زیجـین  را تشـخیص  نمـوده  در 

 اثند.تامین  اصالح كوشش نم

 : 188ماده 

هر گاه  حكم  با صالح  بین زیجین  ممفق  نشود یمنشـا ء اخـتالف زیج  ثـا زیجـین  بـوده یثـا اصـآل معلـوم  -1

 نباشد ،  محكمه  به تفرثق  بین آنه حكم  مینماثد .
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میم ر صورتیكه  زیجه  منشا ء اختالف  باشد ، حكم به تفرثق  در بدل  كل مهـر  یثـا  قسـمتى  از آن تصـد -2

 مى گیرد. 

 : 189ماده 

ظرثا   اشخاصیكه  بحی   حكم  تعیین شده اند ، اختالف  موجود  ، از طرف  محمكـه  مكلـف  نهر گاه  در  -1

 به تجدثد نظر  میگردند. 

(  اثن قانون بحی  حكـم  186در صور   دیام  اختالف محمكه اشخاص دثگرى را مطابق حكم مندرج  ماده) -2

 تعیین مى نماثد. 

 .حكم تصامیم  خود را به محكمه  تقدثم  یمحكمه  مطابق  به آن  حكم  صادر مینماثد  : 190ماده  

 عدم انفاق : ببتفرثق به س 

هر گاه  زیج از اداى  نفقه  امتناع یرزد در حالیكه ظاهرٱ مالك دارائى نبوده یعجز یى از اداى نفقـه    : 191ماده 

   مى تواند مطالبه  تفرثق نماثد.نیز  ثابت  شده  نتواند ، زیجه  

هر گاه  زیج عجز خود را از اداى  نفقه  ثابت  نماثد ، محمكه  مـد   مناسـبى  را كـه  از سـه مـاه    : 192ماده

تجایز نكند  ، بوى  مهلت  میدهد . در  صورتیكه بازهم  به اداى  نفقه  قادر نشود  ، محكمـه  بـه تفرثـق  بـین 

 زیجین  حكم  مینماثد. 

تفرثق بین زیجین  كه به سبب عدم  اداى نفقه  بحكـم  محكمـه  صـور   بگیـرد. در حكـم طـالق   : 193اده م

رجعى  بوده ی زیج مى تواند به زیجه  اش  در خالل  عد  رجوع نماثـد . مشـریط بـر اثنكـه  زیج  تـوان  مـالى  

 یآمادگى خود را  با داى  نفقه  ثابت  نماثد. 

 تفرثق  به سبب غیاب :

 هر گاه زیج مد  سه سال  ثا زثاده از آن  بدین  عذر معقـول  غاثـب  گـردد ، در صـورتیكه  زیجـه  از  : 194ماده

غیاب یى متضرر شود،  مى تواند از  محكمه  مطالبه  تفرثق  نماثد. گرچه زیج مالك دارائى بوده  یزیجه  از آن  

 نفقه خود را تامین  كرده بتواند. 

 : 195ماده 

غاثـب     غیاب زیج ،  محكمه  بعد از استماع  مطالبه  تفرثق  از جانب  زیجه ،  موضـوع  را بـه زیجدر صور -1

كتبٱ  اعالم نموده  یمدتى را  تعیین  مینماثد  تا در خالل  آن زیج مذكور  به مسكن  فامیل  عـود   نمـوده  ثـا 

 زیجه خود را  به اقامتگاه  خوثش طلب  نماثد. 

غاثب  با یجود  اعالم  محكمه ، بدین عذر معقول  بـه غیابـت  خـود ادامـه  بدهـد ثـا اصـآل  در صورتیكه  زیج -2

 یصول  اعالم  به زیج  غیر ممكن باشد ، در چنین احوال ،  محكمه  به تفرثق  بین زیجین حكم مینماثد. 

دثده باشد ، زیجه  هرگاه زیج بحكم  قطعى محمكه به حبس ده سال  ثا بیشتر  از آن  محكوم  گر  : 196ماده 

 مى تواند پس مد  پنج سال  مطالبه  تفرثق  نماثد گرچه زیج  محبوس توان  اداى نفقه را  داشته باشد. 

 : 197ماده 

 تفرثق  به سبب غیاب در حكم طالق رجعى میباشد.  -1 
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خود رجوع نماثد. ر گاه  زیج  غاثب حاضر ثا زیج  محبوس  رها گردد ، میتواند قبل از تكمیل عد  به زیجه -2 

 ظهار ثا حالت مشابه  به طالق :

 انـت علـى كظهـر »ظهار از ظهر گرفته شده است یدر جاهلیت  پیش از اسالم  مرد براى زن خود مى گفت : 

ثعنى تو بر من  مانند پشت مادرم  هستى (  یبدثن ترتیب  زن طالق میشود ، اما اسالم  ظهـار  را )   «أمى 

 یتا مرد كفاره  ندهد  براى زن خود حرام است. اعالن داشت ،باطل  

ظهار  یطالق  هردی  حالل بودن  زن  یشوهر  را براى ثك دثگر  از میان میبرد  با اثن تفای   كه ظهـار  در عـدد 

طالق ها حساب نشده  بلكه  سوگند  ثمین  میباشد كه زن  را بر شوهرش  حرام  مـى سـازد  یبـراى  آنكـه  

 شوند  شوهر  باثد كفاره  بدهد.به ثكدثگر  حالل  

الذثن ثظاهرین منكم مـن نسـائهم مـا هـن أمهـاتهم إن »  میفرماثد : (  2خدایند  پاك در سوره ) مجادله آثت 

 « ..  امهاتهم إال  الالتى یلدئهم یإنهم  لیقولون منكرٱ من القول   یزیرا

ادران اثشـان ، نیسـتند مـادران اثشـان مگـر )كسانیكه ظهار مى كنند از شما از زنان خـود نیسـتند آن زنـان مـ

 آنانى كه زاده اند اثشان  را ، بدرستى كه اثشان مى گوثند سخنان  نا معقول یدریغ .... (

 كفاره ظهار  :

  قرآن مجید یحدث  نبوى به دی ماه  متواتر  ریزه گرفتن حكم مـى نماثـد یاگـر  نتوانـد باثـد شصـت مسـكین را  

 به خانواده خود میدهد ، بدهد. غذاى كافى از ایسط آنچه 

 صاحب در طالق : 

 مــــى فرماثد :  (  1طالق آثت :خدایند پاك  در سوره )  

اى پیامبر چون اراده طالق  زنان كنید پس طـالق « )  . ثا أ ثها  النبى إذا طلقتم النسا ء فطلقوهن  لعدتهن » 

 دهید اثشان را ( 

 یإن أردتم استبدال زیج  مكان زیج  ، یآتیتم إحداهن :» مى فر ماثد (  2همچنان در  سوره )  النسا ء آثت 

)  باشید  ثكى از اثشان  را قنطار یاگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى  یداده« ) ٱ قنطارٱ فال تأ خذیا منه شیئ

 .«مال فریان (  پس باز مگیرثد  از آن  مال چیزى را  

نظر به اندازثم در خواهیم ثافت كه نصوص  قرآنى  به دادن طالق   اگـر به مفاهیم آثا  متبركه فوق  به دقت

براى مرد صراحت دارد زثرا مرد  به اساس تحمل مشتقت درازدیاج  بیشتر  از زن  بـر بقاى  زندگى  مشترك 

 حرثص میباشد ی بحكم شرع بعد  از طالق  مجبور است كـه مهر  ممخر   طالق را  پرداخته یدر  دیران عد  

 رج  زن را نیز  تأ مین نماثد.مخا 

اگر طالق  بدست زن باشد حیا  خانواده گى  مضطرب  میگردد ،زثرا بـه اسـاس  سـرعت  در متـأثر  شـدن ، 

انفعال یعكس العمل  استقرار نخواهد داشت یعامل  باز دارنده ثـى  نیـز  در مقـابلش یجـود نـدارد .  پـس در  

ن طـالق  بدسـت زن مـى بـود ، زن  هـا  ریزانـه  بـیش  از بیسـت  بـار   اثن كار زثانى نمى بیند.   اگر جواز بود

بخصوص در عصر حاضر که از برکت ازادی بـ  بنـد یبار،همـه امکانـات  را در   شوهران خوثش را  طالق میداند.

 اختیار دارند . 
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شـریط طـالق : 

هـاى  حكـم بـه ماثوسـى مبـدل  بعد از اثنكه امكان مصالح  یسازش  در بین  زن یشوهر از بین  رفت یتـالش 

 شد  ، شرع  شراثط ذثل را بحی   شریط طالق یضع  نموده است.

 باثـد عاقـل  ، بـالغ  یمختـار باشـد  ، دثوانـه  ، طفـل  یشـخص تحـت فشـار  «  شوهر »  ایل  : طالق دهنده  

 .باشد طالق اش درست نیست  

جزثى  شرعى  هیچ حكمى  بـر آنهـا مرتـب اقوال كه تحت فشار از شخص صادر گردد به اساس دالئل كلى ی

نمیشود. اگرچه امام ابوحنفیه  بر یقوع طالق  مكریه در حالت تحت فشار قرار  گرفتن شخص ،  حكم را صـادر 

 نموده است . یلى اكثرثت  فقها براثن عقیده اند كه طالق  مكریه  هم یاقع نمیگردد. 

   :حالت سكران )  مستى( طالق در

 فقها  طالق در حالت  سكران  یاقع میشود . زثر ای  خودش موجب  دخول فساد  بر عقـل خـود  به نظر جمهور 

 گردثده است .

  یلى تعدادى از صحابه كـرام از جمله حضر   عثمان )  رض ( بر اثن عقیده اند كه طالق در حال سكران یاقـع 

 نمیگردد. 

 «ریى عقوبت  یجزا  یاقع  میشمارند  یقوع  طالق را  از »  : در جواب كسانیكه   شوكانىامام 

در شرعیت عقوبت  خوردن  مسكرا   حد است یبراى جائز نمى باشد كـه از طـرف  خـود جـزاى  » میگوثد :  

 «دثگرى  براثش  تعیین  بسازثم  یاحكامى را  براى آن مر تب نماثم 

 شوكانى بر اثن عقیده است  :  

شـد ، حكمـى  طـالق بـرآن  مرتـب  نمـى گـردد ، زثـرا  اسـاس  شخصیكه در  حا ل مسـتى  یال ثعقـل  میبا  

شرعى  كه بر آن احكام مرتب  شود یجود نداشته  یشرعیت  عقوبت آنرا  تعیین نموده یبراى ما الزم نیسـت 

كه به اساس رأى خود از آن  تجایز  نموده یحكـــم را صادر  نماثم كه طالق اثن شخص از   ریى عقوبـت یاقـع 

 ترتیب  شخص مذكور را به دی جزا ء محكوم نماثم.  میگردد یبدثن

 نمى توان گفت كه الفاظ طالق از جمله  احكام  تكلیفـى  نبـوده بلكـه  از جملـه  احكـام   شوكانى مى افزاثد :

  یضعى  میباشد یدر احكام  

 .مكلف بودن  شرط نیست. زثرا  ما مى گوثیم  كه احكام  یضعى  مقید به  شریط تكلیفى  میباشد 

همچنان  سبب  یضع شده  به اتفاق   همه فقها ،  عبار  از طالق عاقل میباشد نه مطلـق  طـالق یاگـر نـه  

 طالق  دثوانه  نیز باثد یاقع میشود .  

 استنتاج كلى باثد   گفت :  یدر نهاثت 

 اشد  یزن خوثش را طالق نماثد ، طالق اش   یاقع نمى گردد.شخصیكه در حال مستى بـ 

 شـوخـــى  : طالق در 

 از ابو هر ثرة  ) رض (  ریاثت شده كه پیامبرصل  هللا علیه یسلم فرموده:
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سـه چیـزى اسـت كــــه قصـد آن قصـد اسـت .«)  ثالث جدهن جد یهزلهن جد : النكـاح یالطـالق  یالرجعـه» 

 ترمذى ( یشوخى آن هم قصد است : نكاح ، طالق یرجوع كردن به زن ()  احمد ، ابو داید ی ابن ماجه  ، 

   ثالث ال ثجوز فیهن لعب : الطالق  یالنكـاح  یالعتـق»  همچنان از فضاله بن عبید) رض(  ریاثت شده است :  

 سه چیزى است كه جاثز  نیست  در آنها شوخى  صور  گیرد : طالق ، نكاح  یازدا كردن برده ( « ) 

  عب فطالقه جاثز یمن اعتق  یهو العـب فعتقـه من طلق یهو ال» از ابو ذر غفارى  ) رض (  ریاثت  شده كه : 

كسـیكه طـالق كنـد در حـال شـوخى پـس طالقـش  جـاثز اسـت « )   جاثز یمن نكح  یهو العب فنكاحه جاثز

یكسیكه  برده  را آزاد  نماثد  در حال شـوخى  پـس آزاد كـردنش  جـاثز اسـت  یكسـیكه  نكـاح كنـد  در حـال 

 شرثف عبد الرزاق به سند منقطع (شوخى پس نكاحش  جاثز است.() ریاى حدث  

  اگـر  به ریاثا   متذكره نظر بـه اندازثم  همه عبار  بر اثن  امـر داللـت  دارد كـه طـالق شـخص  بـه شـوخى  

 یاقع میشود .  

یلى اكثرثت به اتفاق  فقها  با  اثن بایر اند  كه طالق درحال  شوخى یاقع نگردثده  یبراى  بایر خوثش به آثـه 

یاگـر قصـد كـردن طـالق را (   مسـتند  مـى  سـازند  « )    یإن عزمو الطـالق:»  سوره بقره(  ( ) 227متبركه )

 یمیگوثند كه :  اگر در طالق  قصد صحیح یعزم راسخ  یجود نداشته باشد ، طالق یاقع نمیگردد.  

ینیـت طـالق را  خى مى كند عزمخالصه كالم اثنكه طالق كارى است  كه به نیت  احتیاج  دارد یكسیكه  شو

همـین اسـت كـــه  طـالق  در حـال  شـوخى یاقـع د پس بـه اسـاس قـول  صـحیح  یمعتبـر داشته باشنمى 

    انسان  ضریر  نیست در مساثل زندگى یحیاتى دست به چنان شوخى خطرناك بزند. نمیگردد ، یلى براى 

 الق به خطا :ـط

 ه  یبـه خطـا الفـاظ طـالق را  بـه زبـانش  اداء  طالق به خطا آنست كه شخصى اراده سخن  دثگـرى  را داشـت

 نماثد. 

اثـن بر اثن عقیده انـد كـه  یفقها  احناف  در اثن مورد به حكم قضا باثد عمل شود. یلى ساثر مشرعینبه نظر 

میباشد یطالق یاقـع نمیگردد. یضریر  آن هم  نیست كـه قضیه متـذكره بـه معامله بین شخص یپـریردگارش 

 ه شود.قضا ء  رجعت داد 

 الق به سهو ، طالق غافل یمدهوش :ـط 

طالق به سهو یطالق غافل حكم طالق  بـه خطـا ،   را دارد. ی  حكـم فقهـا در مـورد  طـالق  مـدهوش ثعنـى  

شخصى كه به سبب صدمه مرض ، كبر سن یثاخلل در عقـل باشـد  ی نمـى دانـد كـه چـه مـى گوثـد همـین 

 ود.است كه طالق  همچو اشخاص  نیز یاقع نمیش   

 چرا مبغوضترثن  حالل ها نزد خدا  طالق است؟

  اگر طالق  حالل است  ، نباثد  مبغوض  باشد ، یاگر مبغوض باشد  ،  نباثد  حالل  باشد . مـــفهوم  مبغـوض 

 بودن با حـالل بودن اصآل  سازگار  نیست .   

است  ،   یلى زمانیكه  مرد میخواهد زن اسالم  ثكبار  به مرد میگوثد كه طالق  امر ناخوشاثند  یمنفورى  دین

 را طــــــــالق  دهــــــــد ، هــــــــیچ  مــــــــانع  قــــــــانونى  در برابــــــــر ای قــــــــرار نمــــــــى د هــــــــد . 



 طالق

 

 
17 

 

طرح اثن سمال   بى نهاثت دقیـق  یبجاسـت  جـوهر ی راز كـالم  در همـین  نقطـه  نهفتـه اسـت  .  راز  چرا ؟ 

است ، نه قرار دادى ،  كه قـوانین  اصلى  مطلب اثن است  كه زیجیت  یزندگى  زناشوثى  ثك علقه  طبعیى

خاص طبعیى  براى ان یضع  شده است . عقد ازدیاج  ، بر خالف سـاثر  عقـد هـا ى اجتمـاعى  ، بـر اسـاس  

 صور  گیـرد ،ثك  خواهش  طبیعى  بین طرفین باثد انعقاد ثابد.  انعقاد  اثن عقد  بر اساس  محبت یثگانگى  

 ر یالزام نیست .نه بر همگارى  یرفاقت ، قـابل اجبا

ما میتوان  با زیر یاجبار قانون ،  دی نفر  را به همكارى  با ثـك دثگـر یادار كـرد  تـا آنـان بـر اسـاس قـانون  بـــه  

پیمان یهمكارى  خوثش  ادامه دهند  . یلى نمیتوان بـه زیر قـانون آنـانرا  یادار بـه دیسـتى بـا ثـك دثگـر كـرد. 

 مقد س اسالم  قوانین خوثش را  بر اساس  آن یضـع نمـوده اسـت  ، اثـن میكانیزم  طبیعى  ازدیاج ، كه دثن 

   است  كه زن  در چوكا  خانواده  محبوب یمحترم  یاز عز  ی مقام  خــاصى بر خوردار  است . 

بنٱ اگر  در زندگى حالتى  هم پیش آثد  ،  كه زن بنابر عللـى  از اثـن مقـام  خـود سـقوط كنـد ، یمحبـت مـرد   

زنش  به بى عالقگى   بگراثد ، پاثه  یركـن  اساسـى خـانواده  خـراب شـده اسـت ،  ثعنـى ، ثـك  نسبت بـه 

 اجتماع طبیعى ، به حكم  طبیعت از هم  پاشیده است . 

دثن اسالم  به چنین یضعى  به نظر   تأ سف  نگاه مینماثد. یلى زمانیكه مى بیند  كه اسـاس طبیعـى  اثــن 

بـا اثـن حـال   نمى تواند  از لحاظ  قانونى ،  آن را  ثك امر باقى یزند ه فرض كند.  ازدیاج  بــر هم خورده است ،

، دثن اسالم  میكوشد  تدابیرى را پیش  بكشد كه بر آثر آن  زندگى خانوادگى  از لحاظ طبیعى  بـاقى بمانـد،  

بـه زن اثـن اسـت  تـا  ثعنى زن در مقام  محبوبیت  یمرد در مقام  طلب یعالقه  باقى باشد ،ی  توصـیه اسـالم

ی  خود را براى مرد خود زثنت دهد ، یتوصیه اسالم به مرد اثنست تـا نسـبت بـه زن خـوثش  مهربـانتر  باشـد. 

اظهار عشق  یعالقه بیشتر نمائید.   یدر نهاثت میخواهم بگوثم كه فلسـفه یحكمـت اثـن همـه  تـدابیر  دثـن 

 یرى  بعمل آرد یآنرا از خطرا    مصون یمحفوظ نگهدارد.اسالم  در اثنست  كه ا ز هم پاشیدگى خانواده جلوگ 

نیـز بـر  فرزنـدان  نه تنها بـرای زن یمـرد  بلکـه در اثن شك نیست  كـــه طالق  آثار ناگوار ، منفى  ینامطلوبى 

اخـتالف دائمـى قـرار گیـرد ،  فضـاى زند گ  مشـترک خانـه بـه جبهـه جنگـ  ی، یلى زمانیكه   بوجود میایرد 

در گردد ، خانـه  بحیـ   مركـز ناسـالم  بـراى اطفـال  میبه جهنم   مبدل ز حاال  نورمال خارج شده یاخانواده 

دثـن  ، یمرد یزن  به اثن نتیجه رسیده باشند  كــه دثگـر نمیتواننـد بـا هـم  زنـدگى مشـترك نماثنـد.  م  اید 

   اسالم  در اثن صور  حكم   طالق را  تجوثز مینماثد. 

بلكـه طـالق  قبـل از الم   نیست كـه طـالق رامشـریع كـرده باشـد . دثن مقدس اسن تنها اگفته نماند که این

 اسالم یجــود داشت . 

دثن اسالم  طالق را صرف  در یقت  ضـریر   مشـریع   گردانیـده اسـت .  یلـى شـارع  بـراى آن كـه زنـدگى  

اه  دثگـر نرسـد،  بـه مجـرد اثنكـه  زناشوثى  زید  از هم  نباشد  یدامنه  آن گرداب  خطرناك  به افـراد  بـى گنـ

مـرد  یزن را  طوریکه که گفته شد ،دین اسـالم  ، در پیش نگیردمردى از زن  خوثش  خفه  باشد  راه طالق را 

  نموده است .به  بر دبارى  یشكیباثى  دعو   
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انان  نشـان قرآن  عظیم الشان را ه جلو گیرى  از جداثى  زیجین  را به بهتـرثن  طرثـق عملـى  بـراى مسـلم 

 بطور مفصل بیان گردثده است . 35در سوره  نسا ء آثه :   ،داده كه تفصیل توصیه ثى اش

اگر  از جداثى  میان  ان دی ) زن یمرد  ( بیم دارثد پس حكمى  از خانواده شـوهر یحكمـى از خـانواده  زن  )    

 . (ى  خواهد كردتعیین كنید . اگر سر سازگارى دارند  خدا یند پاك میان  شان سازگار

 طــالق در ادثان:

  اگر  تارثخ بشرثت یمساثل مربوط به طالق را در ساثر ادثان ، ملل یتمدن هــاى قبل  از اسالم مـورد مطالعـه 

 انسانى، قرار دهیم در خواهیم ثافت  كه دثن اسالم ثگانه دثنى است كه اساسا  یضوابط  محكم  منطقى 

 نموده است .  را براى  طالق یضع ییقعبینانه 

ایرا از خانه خود  خواه باحق میبود   قهر میشد ،در  ثونانى ها ، معمول  بو د زمانیكه  مرد از  زنش  میگویند 

 یثاناحق  بیرین میكرد ، زن حق دفاع از خود را  نداشت . 

ازدیاجى را ه  قضا   ریم  قدثم  طورثكز ء اركان  ازدیاج محسوب میشد ،همچنان در تمدن ریمیها  طالق ج

باطل  مى دانستند یحكم  به بطالن آن صادر  مى رط  عدم طالق  انجام مى دادند ، كـه  طرفین  به ش

 كردند. 

البته ریمى هاى قدثم  در ازدیاج دثنى خود ، طالق را  حرام میدانستند . اما در عین حـال  قدر   یتسلط بى 

عمال  نماثد ؛  حتى گاهى  به ای  اثـن اجـازه  رامـى دادنـد حد یحصر ى  به مرد  داده  بودند  كه در حق  زن ا

كه زنش را  هم بكشد .  یلى بعد  ها دثنش شان  در اثن مساله  عقب نشینى  كرد یبه آنـان  اجـازه طـالق 

 را داد یدر قانون  مدنى  نیز  اثن حق  به ملت  ریم قدثم  داده  شد  .

 طالق در ثهودثت :

 دقیق مورد مطالعه یتحقیق قرار دهیم  ، در خواهاثم ثافت كه اثن دثن هداثت   اگر دثن ثهودثت را بصور 

خوبى را در باره  حقوق  زن در نظر  گــرفته است یلى  طالق را  به صور   شاثعى  مباح   سالم ی نسبتٱ

  طالق دهد  نموده است ، تا جائیكه  اگر  جر ثمه  یگناهى  بر زن  ثابت  شود ،  مر د مجبور است  ای را  

سازد . یحتى اگر  شوهر  از گناه  زنش هم صرف نظر  نماثد ،   با ز  قانون  ایرا مجبور  به دادن  طالق  مى

 ه باشد یبنابر علل  از ای ایالد نداشته باشد ،با شوهر ش  زندگى  كرد هم  ثا اگر زنى  ده سال   بطور مثال 

 هد.را طالق دزن خویش طبق  قانون  مرد مجبور است   

 طالق در مسیحیت :  

دثن مسیح در ا مور طالق  با  ثهودثت  مخالف  است . انجیل  از قول  حضر   عیسى علیـه السـالم   ریاثـت 

 میكند كه طالق حرام است  یازدیاج  با زن  یمردى  كه با طالق  از هم جدا شده اند  ، حرام است . 

ا ثـد بما  گفته  شده  بود  كسى  كه زنش را  طالق دهد  به ش»  آمده است :    32-31:  5در انجیل  متى  

طالق  نامه اش را به  ای بدهد. اما  من به شما  مى گوثم  كسى  كه زنش را  بدین انجام عمل زنا  ،  طالق  

دهد ،   زنش  را به صور   زناكار  در مى آیرد ، یكسى  كه با زن  مطلقه اى  ازدیاج  نماثد ،  دچار  زنـا شـده 

 «ست ا
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نش را  طالق دهد یزن دثگرى  بگیرد  با زن  دیمـى كسى  كه ز»  :آمده است  12-11:  10در انجیل  مرقس 

زنا  كرده است ،  یهر گاه  زن ،   شوهر ش  را قبول نكند  یطالق  بگیـرد یبـا مـرد دثگـرى  ازدیاج  نماثـد  بـه 

 .«گناه  زنا دچار  شده است 

م  طالق را  به اثن منطق مرتبط مى سازد  : چیزهاى كه خدا آنـرا  بـا هـم انجیل  علت   شد   عمل در تحرث

 «  جمع كرده  باشد   انسان حق  جداثى آنرا ندارد  

ما مسلمانها  هم بر همین عقیده هستیم كه معنى اثــن جمله  در ست  است؛  یلى سوال  در اثنجا ست  

 طالق  دارد. كه اثن مساله  چه منطقى  یثا چه ربطى  براى تحرثم  

خدایند كه زن یشوهر  رابا هم  جمع كرده است اثن بدثن معنى است  كه اجـازه اثـن ازدیاج را  خداینـد  پـاك  

 صادر نموده است . 

اثن در ست است كه خدایند پاك زن یشوهر  را با هم جمع  نموده یلـى  انسـان بـه اختیـار خـود بـه انعقـاد   

شودكه اثن  به اجازه خد است مثل اثنست  كـه خداینـد  آنـان را  بـا هـم عقد موافقه نموده است . اگر گفته 

جمع  كرده  باشد، در صورتیكه اگر زن یمرد  بنابر دالثل یعواملى   میخواهند  از هم جـدا شـوند ، پـس اجـازه 

گرفته است   جداثى ، طالق  آنرا نیز  باثد خدایند پاك صادر نماثد.  یثــا اثن جدا ثى نیز از جانب خدایند صور 

 . ثعنى اجازه  صدیر  طالق هم از جانب خدا ست  . 

از ظاهر یمفهوم كالم  طورى معلوم میشود كه اثن انسان نیست  كه در بین كسانى  كه خداینـد  آنـان را  بـا 

 هم جمع  نموده جداثى مـى  اندازد  بلكه  هم  جمع كننده یهم    متفرق كننده  ، خدایند پاك است .

دثگر مسیحیت  معتقد  است كــه خدایند پاك  به سبب ، زنا بین زیجین  جداثى  مى اندازد ، پس از طرف  

 چرا  نمى تواند  به سبب  دثگرى  در بین  آنان  افتراق اثجاد نماثد !!

 به همه حال  دثن مقدس  اسالم یشارعین دثن  بادر نظر داشت  اثنكه طالق   را منفور  یمبغوض  معرفى 

چه مانعى ت یلى گاهى همین شارعین  با لحنى مالثم  ینسبتٱ تشوثق آمیز تفهیم نموده اند   : داشته اس

دارد كــــه بخاطر مصالح علیا یانسانى از حق خــداثى خـود براى نجا   از غرقابى  خانواده از اثن گرداب 

  خطراناك )  طالق (    استفاده  نكنید .  

دتمند  براى  خانواده بوده یمیخواهد كـه زن  یشوهر از لحاظ اخالقى  دثن اسالم  خواستار  زندگى  سعا

ینحوه معاشر   با ثگدثگر  ، در حد  مطلوب یاثدال  زندگى  نماثند  . ، یدر مساله  طالق  هم  میخواهد  اثن 

 .  معریف  یاحسن  آن  صور  گیردامر  بشكل  

اگر زندگى  فامیلى معـریف یپسند است  پس  طــالق یجداثى  ، منكر یناپسند است  یاگر زندگى  فامیلى   

منكر  یناپسند است  ، باثد طالق  ، معریف  یپسندثده  باشد.  در اثنجا هــم  بر مرد  یزن  الزم است  تا در 

د یبه راه هـاى غلط  یغیر متعارف مخالف كرامت جداثى از ثك دثگر  معیار هاى اسالمى  را جدٱ رعــاثت كنن

 انسانى   گام نگذ ارند .  
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مردها  باثد  بدانند تعلیما  قرآن عظیم الشان یارشادا  پیامبر اسالم ، به همان اندازه اثكه  زن را مكلف  

كه  انسان  از زن گردانیده  ،  براى ای حق یحقوق  هم   قاثل  گردثده است  ، بنٱ  خـالف  عدالت خواهد بود  

 انتظار یظــاثفى بیش  از حقوق  ای ،   داشته  باشد ، حتى  در طالق هم  نمیتوان اثن قـــانون را شكستاند .

«   یلهن مثل  الذى علیهن با لمعریف :»  ( میفرماید  228قــرآن  عظیم   الشان در سوره )  بقره آثه متبركه 

 رف فطر   انسانى  بر عهده  زنان است  ، براى  آنها حقى است .در برابر  هر یظیفه ثى كه بشكل  متعا

 آیا زن میتواند شوهر خویش را طالق دهد:

 زن حق خلع  داده شده است .   یبرای    برای مرد حق طالق در بدی باید گفت که در دین مقدس اسالم 

طالق فقط یفقط در دست مرد به دلیل رعایت مصالح خانواده ی اجتماع، حق  یل  ناگفته نباید گذاشت که

 ندارد.شوهرخویش را  حق دادن طالق  قرار گرفته   ، ی زن 

«  إنما الطالق لمن أخذ بالساق » پیامبر صل  هللا علیه ی سلم با تمام صراحت در این بابت فرموده است:  

هیچ کس بغیر از )ریایت ریاه ابن ماجة یغیره یحسنه األلبان (، به این معن  که طالق حق شوهر است، ی 

 شوهر حق طالق دادن را ندارد.

نباید فراموش کرد که در شرع اسالم   َقوّامیت در زندگ  زناشوئ  با مرد است، طوریکه پریردگار با عظمت 

...«  ُقوا ـمْن أَْمَوالــهْم الـرَّجاُل َقوَّاُموَن َعلَ  النَّـساـء بَـما َفضََّل اللَُّه بَْعَضُهْم َعلَٰ  بَْعٍض َیبَـما أَنفَ » ما میفرماید : 

 داده دیگر برتری را بر برخ  آدمیان هللا برخ  که است آن سبباند به قیم بر زنان ﴾ )مردان34﴿سوره النساء: 

 کردند( خرج)بر زنان(  خویش از اموال مردان که آن سبب ی نیز به است

 ر تصرف مرد  در اینست که:حکمت دین مقدس اسالم در تصرف حق طالق  د

مصارف گزاف مال  یزحمات  فریان  را متحمل شده است   ازدیاج  زناشوئ  ی  پیوند  برقراری  برای  چون ای

. 

اقدام کند   طالق  به اگر  داندم   ی  دارد،  دلبستگ   آن  ادامه  ی  پیوند  این  ببقای  بیشتراززن بنآمرد

د باید مصارف کمر شکن  را  متحمل شود . بنآ کوشش میکند تا از عصبانیت کار بار دیگر ازدیاج کن  بخواهد  ی

 نگرفته یدر صور  ممکن بر بقای ازدیاج خویش باق  بماند .

یمصارف « متعه طالق » هکذا نباید فراموش کرد که در صور  طلق این مرد که مجبور است مهر قبول شده 

 . دیران عده  را باید نیز باردازد

تحمل خشم یقهر خود را کنتریل کرده نمیتواند یعواقب طالق با ندازه مرد، گریبانگر ای نیست یبرایش  یل  زن

 ضرر اقتصادی هم عاید نمیگردد ، بنآ شاید به کمترین بهانه این پیوند را از بین ببرد.

  قصد رهای  از اما نداشتن حق طالق برای  زنان به این معنا نیست که اگر احیانا بنا به داشتن عذری شرع

شوهر خویش را داشتند، تمام  راهها بر ای بسته است! هرگاه زن از زندگ  زناشوی  خویش راض  نبود ی 

قصد جدای  از شوهرخویش  را داشت، شرع همیشه دست ی پای زن را در این مورد نم  بندد بلکه طبق 

ین خلع بمانند دادن حق طالق به زن از شوهر خویش جدا گردد اما ا«  خلع » حکم شرع م  تواند از طریق 

 نیست که براحت  بنیان خانواده را از هم بااشد بلکه شرایط  دارد .
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 خلع چیست :

خلع در لغت به معناي كندن ی در آیردن لباس  را میگویند ، یکلمه ُخلع كه از اثن ماده مشتق شده به صور  

 .اصطالحي براي ثكي ازانواع  جدای بین زن یشوهر میباشد 

اگردر زندگ  زن یشوهر حالت  پیش اید که  زن شوهرخویش  را دیست نداشته باشد ی از ای متنفر باشد ی 

اختالف شان به حدی برسد که  امکان ادامه زندگ  بین شان  دیگر نخواهد که با ای زندگ  مشترک  کند ، ی

این صور  هللا تعال  برای حل  در ی بترسد که نتواند قوانین اله  را رعایت کند، ییجود نداشته باشد ،

مشکل  خلع را جایز مشریع  نموده ،در این صور   زن مهریه ای را که شوهرش به ای داده به شوهر یاپس 

 گردانیده ، یدر صور   تادیه مهر زن میتواند از شوهر خویش جدا شود .

 پریردگار با عظمت ما در این مورد میفرماید :

ا آتَیُتُموُهنَّ َشیئاً إالَّ أن َیَخاَفا أن الَُیـقیَما ُحُدیَد هللـا َفإن ـخفُتم أن الَُیـقیَما َیالَیَـحلُّ لَُکم أن تَ » ُحُدیَد هللـا َفالَ أُخُذیا ـممَّ

اید ی برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه )مهر ایشان کرده(.229)بقره : « ُجَناَح َعلَیـهَما فـیَما افَتَد  بــه 

گیرید مگر اینکه، )شوهر ی همسر( بترسند که نتوانند حدید خدا را پابرجا دارند. اید باز پس ادهیا( بدیشان د

داشتید که حدید اله  را رعایت نکنند گناه  بر ایشان نیست که زن فدیه ی عوض  باردازد )ی پس اگر بیم 

 «.در برابر آن از ای درخواست جدائ  کند(

 (  در این مورد میفرماید :1/483حافظ، ابن کثیر در تفسیرش )

کرد ی ای را هر گاه زن ی شوهر با هم ناسازگار شدند ی همسر به یظایف خود در برابر شوهرش عمل نم  

تواند آنچه را که از شوهرش گرفته است باز پس توانست با ای زندگ  کند، زن م داشت ی نم دیست نم 

اموالش را به شوهرش ببخشد، ی بر مرد نیز ناه  نیست که نجا  دهد ی بر زن گ دهد ی بدینوسیله خود را

 گناه  نیست که آنرا از همسرش باذیرد ی این، همان خلع است که در فقه به آن اشاره شده است.

آمده است که زنش نزد پیامبرَصلَّ  اللَُّه َعلَْیـه َیَسلََّم آمد ی   همچنان   در حدی  ثابت بن قیس َرـضَ  اللَُّه َعْنهُ 

گفت: ای رسول هللا  ثابت بن قیس َرـضَ  اللَُّه َعْنُه از نظر دیانت ی اخالق عیب  ندارد، اما مشکل فقط این 

أَتَُرـدّیَن :» است که من از ناسااس  شوهر ی کفران م  ترسم آنگاه پیامبرَصلَّ  اللَُّه َعلَْیـه َیَسلََّم فرمود: 

گفت: بله، ی باغ را به ثابت باز پس داد، ی «م  گردان   تو داده بازآیا باغ  که ای به « »َعلَْیـه َحـدیَقَتُه؟

 پیامبرَصلَّ  اللَُّه َعلَْیـه َیَسلََّم به ثابت بن قیس َرـضَ  اللَُّه َعْنُه فرمان داد که از ای جدا شود. بخاری.

 صله شرع  گردند .ی اگر زن ی شوهر در این مورد به اختالف مواجه شدند باید نزد محکمه رفته یخواستار فی

چنانکه  ،در خلع  زن خواهان جدای  از شوهر میگردد ، بنآ نه تنها  مهریه به زن  تعلق نم  گیرد بلکه 

 بایست  مقداری مال نیز عالیه بر بازگرداندن مهریه باردازد تا این جدای  صور  گیرد . -خواست شوهرش 

به تراض  ی توافق زیجین باشد، چنانچه طرفین  گیرد کهناگفته نباید گذاشت که خلع زمان   صور  م 

 تواند شوهر را به خلع مجبور ی ملزم سازد.نکنند، قاض  م توافق ی تراض  

است؛ علما در مورد این اختالف نظر دارند که آیا خلع طالق نوع از طالق است یا هم نوع  از  فسخ نکاح 

خلع همراه با لفظ م  شود نه طالق، حت  اگر یل  رأی اقرب اینست که خلع نوع  فسخ نکاح محسوب 
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 طالق هم باشد باز بعنوان طالق محسوب نخواهد شد.

 خواننده محترم !

 توجه شما را به معلوما  بیشتر در این مورد جلب مینمایم :

د: مردی بگویاگر خلع همراه با لفظ طالق )از سوی شوهر( نباشد؛ ی نیت طالق را هم نداشته باشد، مثال  -1

؛ در اینحالت نزد «کردمهمسرم را بر فالن مال خلع کردم، یا نکاحش را بر فالن چیز یا مقدار مال فسخ »

ی این رأی امام شافع  در مذهب جمع  از اهل علم این خلع بعنوان فسخ نکاح شمرده م  شود نه طالق، 

ن فسخ شناخته م  شود نه طالق؛ خلع بعنواقدیمش، ی نیز رأی امام حنب میباشد .ی بر طبق این رای چون 

شود، باز م  تواند )برای بار سوم( با عقد ی مهر جدید با لذا اگر مردی دیبار از طریق خلع از همسرش جدا 

طالق اینگونه نیست ی اگر مردی دی بار زنش را طالق دهد، دیگر همسرخویش زندگ  کند. )در حالیکه در 

ش زندگ  کند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدیاج کند ی بعدا آن مرد زن را تواند با زنحت  با عقد جدید هم نم  

 دهد(.طالق 

 –طالق ایل ی دیم( مانند طالق رجع  )یعن   –)البته چون در خلع رجعت یجود ندارد، از اینری مرد نم  تواند 

گرفت زن  ا همینکه خلع صور زیرهمسرش را تا قبل از پایان عده، بدین عقد ی مهر جدید نزد خود بازگرداند، 

برای زندگ  مجدد پشیمان شدند م  بایست دیباره عقد گردد ی اگر زیجین ازشوهر خود بیگانه ی نامحرم م 

 در مد  عده باشد(.کنند ی مهریه جدید تعین شود حت  اگر 

که اندازه فالن مال  همسرم را به»اما اگر خلع با لفظ طالق )از سوی شوهر( همراه باشد، مثال بگوید:  -2

بعنوان طالق محسوب ؛ در اینصور  بر طبق رأی جمهور اهل علم این خلع «اش فالن است طالق دادم

 «دنبال نماید  (.19/237الموسوعة الفقهیة  ):»خواهد شد.) تفصیل موضوع را میتوان در 

خلع حت  نه طالق، ی گفته اند که  یل  با آنهم برخ  از علما این حالت را نیز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند

ابن عباس رض  هللا اگر با لفظ طالق نیز همراه باشد باز بعنوان طالق محسوب نم  شود، ی این رأی از 

است ی گفته: این حکم توسط عنهما ریایت شده است ی همچنین رأی برگزیده نزد شیخ االسالم ابن تیمیه 

 (.8/393)  اإلنصاف) . نگاه کنید به: امام احمد ی یاران قدیم  ای منصوص است

نیست، هرچند که قول راجح )در مورد خلع( اینست که خلع طالق » شیخ  ابن عثیمین رحمه هللا م  گوید: 

خدایند عزیجل م  فرماید: با لفظ طالق صریح هم همراه باشد، ی قرآن کریم بر آن داللت م  کند چنانکه 

یعن : طالق، )طالق  که رجوع ی بازگشت . 229البقرة/« َساٌک بَـمْعُریٍف أَْی تَْسـریٌح بـإـْحَسانٍ الطَّاَلُق َمرَّتَاـن َفإـمْ »

شایسته همسر خود را نگاهداری کند ی یا با نیک  ای را رها دارد( دی مرتبه است؛ )ی در هر مرتبه( باید به طور 

یا رها کن، ی امر در دست توست. ی در ادامه م   دیبار، یا زن را نگهدارسازد )ی از ای جدا شود(. یعن : در 

ا آَتَْیُتُموُهنَّ َشْیًئا إاـلَّ أَْن یََخاَفا أاَلَّ ُیـقیَما ُحُدیَد اللَّـه َفإْـن ـخْفُتْم أَ َیاَل یَـحلُّ » فرماید:  الَّ ُیـقیَما ُحُدیَد لَُکْم أَْن تَْأُخُذیا ـممَّ

)مهر . یعن : ی برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه 229البقرة/« َما اْفَتَدْ  بــه ُجَناَح َعلَْیـهَما فـیاللَّـه َفاَل 

نتوانند حدید خدا اید باز پس گیرید مگر اینکه، )شوهر ی همسر( بترسند که اید یا( به ایشان دادهایشان کرده

ایشان نیست که زن فدیه ی ر را پابرجا دارند، پس اگر بیم داشتید که حدید اله  را رعایت نکنند گناه  ب
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بنابراین این جدای  بعنوان فداء محسوب م  شود، عوض  باردازد )ی در برابر آن از ای درخواست جدائ  کند(. 

. 230البقرة/« طَلََّقَها َفاَل تـَحلُّ لَُه ـمْن بَْعُد َحتَّ  تَْنکـَح َزْیًجا َغْیَرهُ َفإْـن » ساس خدایند تعال در آیه بعد فرمودند: 

از آن به بعد، زن بر ای حالل نخواهد بود؛ مگر اینکه زن همسر دیگری انتخاب یعن : اگر )باز( ای را طالق داد، 

 جنس  نماید(.آمیزشکند )ی با ای، 

طالق چهارم « َفإْـن طَلََّقَها»حال اگر ما خلع را طالق محسوب کنیم، پس با این حساب باید این فرموده خدایند 

یعن  طالق سوم « طَلََّقَهاَفإْـن » درحالیکه این امر خالف اجماع )امت( است، درحالیکه این فرموده باشد! 

َفاَل تـَحلُّ لَُه ـمْن بَْعُد »طالق داد( پس اینبار )یعن  اگر پس از طالق رجع  ایل ی دیم باز برای بار سوم زن را 

نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر دیگری انتخاب کند )ی زن بر ای حالل  ؛ از آن به بعد،«َحتَّ  تَْنکـَح َزْیًجا َغْیَرهُ 

طالق دهد(، ی داللت در آیه ریشن است، ی برای همین ابن عباس رض  شوهر جدیدش زن را با اختیار خود 

داشته که هرجدای  که در آن عوض  باشد آن جدای  خلع محسوب م  شود نه هللا عنهما چنین رأی 

 (.470 -12/467"الشرح الممتع" ) «.با لفظ طالق هم همراه باشد، ی این قول راجح استر طالق، حت  اگ

آن جدای  هر لفظ  که داللت بر جدای  کند ی همراه با عوض  باشد »ی باز شیخ ابن عثیمین م  گوید: 

ریال طالق دادم،  مقدارخلع است، حت  اگر با لفظ طالق همراه باشد، مثال مردی بگوید: همسرم را بر فالن 

عبدهللا ابن عباس رض  هللا عنهما ریایت ی ما )در مورد این جدای ( م  گوییم: این خلع است، ی این حکم از 

جدای  طالق نیست )بلکه فسخ است(. عبدهللا پسر امام شده است که: هرآنچه که در آن عوض  باشد آن 

ض  هللا عنهما را داشت، یعن : خلع فسخ نکاح ابن عباس راحمد گفته: پدرم در مورد خلع همان نظر 

 باشد، ی طالق محسوب نم  شود.شمرده م  شود حال با هر لفظ  که 

طالق بدهد، ی بر این )حکم( مسئله مهم  مترتب خواهد شد؛ چنانچه مردی همسرش را دی بار جدا از هم 

ریی دهد، حال بر طبق رأی ق بین آنها ی ساس )پس از بازگشت زن بعد از طالق دیم( اینبار خلع با لفظ طال

اینصور  )این خلع( بینونه کبری خواهد بود ی کسان  که خلعـ همراه با لفظ طالق را، طالق م  پندارند؛ در 

زندگ  کند مگر آنکه مردی با آن زن ازدیاج کند )ی ساس با اختیار دیگر برای مرد حالل نیست که با همسرش 

در اینصور  شوهر سابق م  تواند دیباره زن را با مهر ی عقد جدید به نکاح خود خود زن را طالق دهد که 

بر طبق رأی کس  که خلع را فسخ نکاح م  داند یلو آنکه با لفظ طالق هم همراه باشد، در این درآیرد(، اما 

د، ی این قول باشصور  مرد م  تواند دیباره با عقد ی مهر جدید با زنش زندگ  کند حت  اگر در مد  عده 

 راجح است.

بر فالن با این یجود به کس  که از طریق خلع از زنش جدا م  شود توصیه م  کنیم که نگوید که زنش 

بنظر ما ی حت  بنظر مقدار پول یا مال طالق شود، بلکه بگویند: همسرش بر فالن مقدار مال خلع شود؛ زیرا 

ریی دهد بعنوان طالق محسوب با لفظ طالق  ه اگر خلعدیگران هم، بسیاری از قضا  چنین م  پندارند ک

اگر آن جدای  بعد از طالق دیم باشد )نزد قاض ( م  شود، ی این امر موجب ضرر به زن خواهد شد، چرا که 

نم  تواند با همسرش دیباره زندگ  کند( ی اگر هم هنوز طالق بعنوان بینونه کبری خواهد بود )ی زن دیگر 

 (.12/450الشرح الممتع )«. بعنوان طالق برایش حساب خواهد شداشد آن خلع دیم رخ نداده ب
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مقابل پرداخت یعن  اگر زن  در  خالصه اینکه بر طبق رای گریه  از علما خلع فسخ است، طالق نیست،

یتش تواند ای را بدین رضانم گردد ی مرد مال ، خود را از شوهرش آزاد کرد ی جدا شد، مالک نفس خود م 

گردد بلکه فسخ عقد است به محسوب نم بازگرداند. این جدای  اگر با لفظ طالق هم یاقع شود، طالق 

  .آزاد کرده استخاطر مصلحت زن برابر مال  که خودش را با آن 

زن مالک جمهور علما از جمله پیشوایان مذاهب چهارگانه فقه  برآنند که هرگاه مردی زنش را خلع نمود 

به یی را ندارد مگر با کار ای بدست خود ای است ی مرد مانند طالق رجع  حق مراجعت  شود،خود م نفس 

تا از بند زناشوئ  ای رهائ  یابد، حال رضایت زن ی عقد ی مهر جدید، چون زن این مال را بدل خلع پرداخته 

شود. تا ازاین فدیه دادن حاصل نم هدف ی غایت زن کند،  اگرمرد بتواند )مانند طالق رجع ( به یی مراجعه

، به یی برگرداند ی زن نیز آن را باذیرد، مرد حق ندارد که در گرفته است جائیکه اگر شوهر چیزی را که از زن

شود ی زن از ای جدا ی گرفت طالق بائن )بینونه صغری( م  کند چون همینکه خلع صور  عده به یی مراجعه

رضایت طرفین، ق بائن یعن  آنکه حق رجعت زیجین یجود ندارد مگر با عقد جدید ی گردد، ی طالنامحرم م 

عده زن باشد. یعن  اگر پس با مهر ی عقد جدید م  توانند دیباره با هم زندگ  کنند حت  اگر در دیران 

جدیدی بین  باشد، ثانیاً الزمست تا عقدشوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، ایال باید زن راض  

حت   –م  شود، یعن  همینکه خلع صور  گرفت  محسوبآنها صور  گیرد، زیرا خلع از جنس طالق بائن 

زن ی مرد نسبت به هم بیگانه ی نامحرم م  شوند ی باید از هم دیر  -اگر مد  عده هم تمام نشده باشد

ی جدید ی حضور دی شاهد عادل صور   نزد هم الزمست از نو عقد جدید با مهریهشوند، ی برای بازگشت آنها 

 .گردندبعبارت  همانند عقدهای معمول  باید شرایط نکاح صور  پذیرد تا آنها زن ی شوهر هم تلق  گیرد، 

 که طالق خلع  شده است: عده زن  

از علما اگر زن خلع شده حامله باشد، عده ای یضع حمل است. ی اگر حامله نباشد؛ در اینصور  بعض  

عنهما نیز چنین عثمان ی ابن عباس رض  هللا حضر  فرموده اند که عده زن خلع شده فقط یک حیض است، 

. ی مذهب اسحاق ریایت از ای استکه صحیحترین اند ی در ریایت  از امام احمد نیز چنین آمده استرای داده

. : مقتضای قواعد شریعت چنین استفتهبرگزیده یگاالسالم ابن تیمیه آنرا بن راهویه نیز چنین است، ی شیخ

گیرد طول بکشد که مراجعت شوهر در آن صور  م  زمان ی مدت زیرا عده بدین جهت سه حیض است تا 

که مراجعت صحیح داشته باشد تا بتدریج پشیمان گردد ی بتواند بدی مراجعه نماید: یقت یشوهر این فرصت را 

این مطلب نباشد ی یک حیض برای  حامله طمینان یافتن است ازاینکه زن مقصود از عده برائت رحم ی انیست 

 .کاف  استکه برای استبراء رحم نیز یک حیض. همانگونه کاف  است

قاعده ، سه حیض است اگر از زنان  باشد که که عده زن خلع شده لیکن مذهب جهمور علماء آنست

 شوند ی اگر قاعده نم  شوند سه ماه است.م 

عده آن یکبار قول راجح در جدای  زیجین در غیر از طالق اینست که »شیخ  ابن عثیمین رحمه هللا گفته: 

سید سابق، ی فقه السنة نگاه کنید به: )فقه السنة؛ «. حیض است ی یا اگر حیض ندارد تنها یک ماه است

 (.584للنساء؛ عالمه ابن عثیمین، ص 
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 یادداشت :

طالق بدع  قاعدگ  ی حیض طالق داده شود، طالق ای بدع  نامیده م  شود، هرگاه زن  در هنگام  

طالق دهد، این نوع طالق عبارتست از اینکه مرد زن را در حال حیض یا در طهری که با ای همبستر شده 

کامال صحیح بوده ی طالق رخ داده حرام است ی انجام دهنده آن گناهکار است، یل  طالق باطل نیست ی 

یل  این امر موجب نخواهد شد که طالق باطل یل  چون در زمان حیض بوده مرتکب گناه شده اید،  است،

 شود.

در حال پاک  ی   ، یعن  در حال حیضمقید بوقت معین نیست اما شایان ذکر است که بر خالف طالق، خلع»

به زمان خاص  مقید ننموده را  کرده ی آن ی طهرهر دی جایز است چون خدایند متعال آنرا بطور مطلق بیان

تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع این که مورد نه  یاقع شده طالق در حال حیض است . چیزی است

نماید ی به طوالن  ی جدائ  است ی نفس خویش را خلع م مطلب مطرح نیست چون زن خود طالب فراق 

 سید سابق مطالعه فرماید (.یتوان درفقه السنة؛ تفصیل موضوع را م». )  بودن عده راض  است

 یادداشت توضیح  :

کرد، خلع باطل چنینکه زن را بیازارد تا خسته شود یطالق خلع  را باذیرد. اگر شوهر  هر حرام استبر شو 

 خلع قابل اجرا است.، یل  است ی بعض  از علما گویند: اگرچه این فشار ی تضییق حرام است

دست بدهد ی هم شود، که هم شوهرش را از که زن از دی جهت متضرر م ، ار بدین جهت حرام استکی این

 فرماید:زیان مال  را تحمل کند. خدایند م 

إاـلَّ أَن َیْأتـیَن ضـ َما آتَْیُتُموُهنَّ یَا أَیَُّها الَّـذیَن آَمُنوْا الَ یَـحلُّ لَُکْم أَن تـَرثُوْا النَّـساء َکْرًها َیالَ تَْعُضلُوُهنَّ لَـتْذَهُبوْا بـبَعْ » 

بَیَّـنةٍ  را  زنان که شما ریا نیست اید، برایآیرده ایمان که کسان  ای» (. 19النساء: سوره )« بَـفاـحَشٍة مُّ

 آرید مگر آن دستبهاید، داده آنان را به از آنچه کنید تا بخش  رامنع نیز ایشانبرید ی  ارثبهمیلشان  برخالف

 .«شوند آشکاریزشتکاری مرتکب که

 همچنین زن نباید بدین دلیل شرع  موجه تقاضای جدای  از طریق خلع کند.

زیجها الطالق أیما امرأة سألت »از ثوبان رض  هللا عنه ریایت است که پیامبر صل  هللا علیه یسلم فرمود : 

تقاضای طالق کند، بوی هر زن  که بدین دلیل از شوهرش « »الجنة من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة

 (.1198ترمذی )«. بهشت بر ای حرام است

المختلعا  هن »ی همچنین از ثوبان رض  هللا عنه ریایت است که پیامبر صل  هللا علیه یسلم فرمود: 

 (.1198ترمذی )«. اندزنان  که خواهان خلع هستند، منافق« »المنافقا 

 فرق بین  طالق یفسح :

کند تا رابطه ی پیوند در امر  طالق، جدای  بین زیجین از جانب  شوهر صور  میگیرد یعن   مرد قصد م  

 صور  میگیرد .زناشوی  را قطع کند، که توسط الفاظ مختلف  )چه صریح ی چه کنایه( 

 که تفصیل آن در فوق گذشت .

م  دهد )ی نظر مرد وی قاض  شرع ی یا به حکم شریعت ریی یل  در ا مر فسخ؛ جدای  بین زیجین از س
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زناشوی  بگونه ایکه انگار نکاح  شرط نیست(، ی عبارتست از نقض عقد نکاح ی شکستن پیوند ی رابطه 

 درکار نبوده است.

اینکه برای ، مانند عقد ریشن ی یاضح است ی نیازی به حکم قاض  نیست ای حاال  سبب فسخدر پاره

 آنوقت بر زیجین یاجب استرضاع  هم هستند،  گردد که خواهر ی برادر شیری یشن ی ثابت ، ریر ی زنشوه

 کنند.  که خود عقد نکاح را بهم بزنند یآن را فسخ

دارد ی متوقف بر که در این صور  نیاز به حکم قاض   ،عقد آشکار نیست ، سبب فسخای از حاال ی در پاره

امتناع نماید، در این صور  نیاز انند اینکه شوهر مسلمان شود ی زن مشرک از پذیرفتن اسالم ، محکم ایست

امتناع نکند که در آن صور  عقد فسخ که زن از پذیرفتن اسالم به حکم قاض  دارد زیرا ممکن است

 شود. نم 

 سایر تفای  های بین طالق یفسخ :

در فسخ اختیار یا نم  دهد ی الفاظ طالق نیز از جانب ایست، اما طالق جز با رضایت ی اختیار شوهر ریی  -1

 رضایت شوهر الزم ی شرط نیست، ی بدین لفظ شوهر یاقع م  شود.

نکند، ی آنرا هر آنچه که در آن حکم به جدای  شود، ی شوهر به آن نطق »امام شافع  رحمه هللا م  گوید: 

 (.128 /5) ( األم) «.د )بلکه فسخ است(رد نکند... به این جدای  طالق گفته نم  شو

عده زن تمام اگر هنوز مد   –هر مردی م  تواند سه بار همسرش را طالق دهد، که در طالق ایل ی دیم 

طالق سوم دیگر نم  م  تواند همسرش را بازگرداند ی نیازی به عقد جدید نیست، اما در  –نشده باشد 

ساس شوهر جدید زن را با اختیار خود که زن با مرد دیگری ازدیاج کند ی تواند همسرش را بازگرداند مگر آن

 نکاح خود درآیرد.طالق دهد، ساس شوهر سابق م  تواند مجددا زن را به 

 ) تفصیل در فوق گذشت (ی طالق هم توسط یکسری از الفاظ )صریح یا کنایه( از سوی شوهر ریی م  دهد.

شدن از ارد، ی حت  گاه  بدین دلیل ی سبب است ی تنها مرد به جدا طالق اسباب ی دالیل زیادی د -2

 همسرش رغبت دارد.

اسباب  که اما فسخ ریی نم  دهد مگر آنکه حتما سبب ی دلیل  شرع  برای آن بوجود آید، ی از جمله 

 موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از:

 بعنوان شرط گذاشته شده باشد. در چیزی که در هنگام عقد –ب  کفایت  یک  از زیجین  -

یبرگشتن از دین هرگاه یک  از زیجین مرتد شود ی توبه نکند ی به اسالم بازنگردد. عقد نکاح به سبب ارتداد  -

 .رض شده استی بعداً عاگردد ی این سبب در حین عقد نبوده فسخ م 

کتاب نباشد، ن نیایرد ی ای )یعن  زن( اهل هرگاه از بین زن ی مردی کافر، مرد مسلمان شود یل  زن ایما -

گردد. لیکن اگر زن م یعن  زن مشرک یا ملحد باشد که در اینحالت عقد نکاح ی پیوند زناشوئ  آنان فسخ 

چون در آغاز هم عقد نکاح با ماند باشد عقد نکاح همچنان صحیح باق  م کتاب مشرک نباشد ی اهل

 .مشرکجایز است یل  نه با کتاب اهل

خود بماند، که هرگاه از بین زن ی مردی اهل کتاب  )نصران  یا یهودی(، زن مسلمان شود یل  مرد بر دین  -
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باشد، ی ازدیاج زن مسلمان با باز نکاح فسخ خواهد شد زیرا جایز نیست که زن مسلمان  تحت مردی کتاب  

 مرد )یهودی یا نصران ( صحیح نیست.

خواهرشیری ی گردید که آن زن ج با زن  بسته شد ی به پایان رسید ی ساس معلوم هرگاه عقد ازدیا -

مرد در دیران عده طالق زن با رضاع  مرد است، ی یا اساسا از ابتدا ازدیاج آنها با هم جایز نبوده، مثال زن ی 

 گردد.م هم ازدیاج کرده باشند، که در هر دی حالت عقد نکاح فسخ 

یکطرفه فسخ ر در تامین نفقه ی همسرش، که در اینحالت اگر زن بخواهد م  تواند نکاح را ناتوان  شوه -

 کند.

گردد، مثال آلت یجود عیب در یک  از طرفین زن یا مرد که آن عیب مانع از استمتاع طرف مقابل از یی  -

 نگردد. برطرفتناسل  مرد قطع باشد، ی یا فرج زن مسدید باشد ی بوسیله ی جراح  مشکل 

زن یا مرد به هرگاه یک  از طرفین مرض  داشته باشد که طرف مقابل از آن نفر  داشته باشد، مانند آنکه  -

 مرض پیس  یا جزام مبتال باشد.

نکاح البته امام صاحب ابو حنیفه تنها قطع آلت تناسل  یناتوان  جنس  یعنین بودن را موجب فسخ 

آلت تناسل  زن را  ع  عالیه بر آن دیوانگ  ی پیس  ی جذام ی انسداد مجرایاما امام مالک ی شاف  داند.م 

که زن )  فتقاءاند، عیب دیگری را بنام گفته گانهکه امامان سه اند ی امام احمد عالیه بر آنچهنیز بدان افزیده

ن در فقه السنه مطالعه )تفصیل موضوع را میتوا«. استکرده شده باشد( اضافه   مجرای پس ی پیش ای یک 

 فرماید (.

 لعان بین زیجین :

 زمانیکه بین زیجین لعان بوقوع باویندد ، این لعان  موجب فسخ نکاح میگردد .

 لعان :

مرد چهار ، در اینصور  ارتکاب عمل زنا متهم م  سازد ،  لعان عبار  از اینست که شخص  زن خویش را به 

گوید: لعنت خدا بر م باشد ی ادعایش راست است ی بار پنجم گویان م خورد که ای از راستبار سوگند م 

چهار بار سوگند  -کند بخواهد ای را تکذیباگر  -یی باشد اگر ای از دریغگویان ی ادعایش دریغ باشد. ی زن نیز 

باد اگر  دریغ است ی در بار پنجم بگوید غضب خدا بر یییاد کند که شوهرش از دریغگویان است ی ادعایش 

 گویان باشد.شوهرش از راست

در  -3 کنند.بعد از انجام مالعنه زن ی مرد از هم جدا خواهند شد، ی دیگر تا ابد آنها نم  توانند با هم ازدیاج 

درکار نیست، مگر آنکه فسخ نکاح، شوهر دیگر نم  تواند همسرش را نزد خود بازگرداند، بعبارت  رجعت  

 ای را به عقد خود درآیرد با مهریه جدید. دیباره با رضایت زن

بدین عقد ی  اما در طالق اینگونه نیست؛ زیرا در طالق ایل ی طالق دیم شوهر حق بازگرداندن همسرش را 

آنزمان اگر شوهر پشیمان مهر جدید ، دارد، ی آن زمان  است که هنوز مد  عده زن تمام نشده باشد، که تا 

بازگرداند، ی نیازی هم به عقد ی مهر زد خود )با گواه گرفتن دی نفر مسلمان( شد م  تواند همسرش را ن

چه نباشد! اما در طالق سوم رجعت  درکار جدید نیست، حال چه همسرش راض  به بازگشت باشد ی 
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 نیست.

کند زندگ  یل  اگر در طالق ایل ی دیم، مد  عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دیباره با زن سابقش 

یگرنه زن مختار است تا با م  بایست با رضایت زن ی با عقد ی مهر جدید یی را به نکاح مجدد خود دربیایرد، 

 هر مرد دیگری ازدیاج کند.

بعنوان طالق فسخ بعنوان تعداد طالقهای  که مرد م  تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. )یعن  فسخ  -4 

 محسوب نم  شود(. 

عده زنش را با بار م  تواند زنش را طالق دهد که در طالق ایل ی دیم م  تواند قبل از پایان  هر مرد تا سه

دیباره با ای زندگ  کند. اما گواه گرفتن دی شاهد بازگرداند، یل  بعد از پایان عده تنها با عقد جدید م  تواند 

پایان عده اش با مرد دیگری ازدیاج کند ی از در طالق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر آنکه زن پس 

در آنصور  شوهر سابق م  تواند مجددا با زن سابقش ساس آن مرد زن را با اختیار خود طالق دهد، که 

 ازدیاج کند.

طالق  یاقع ی هر فسخ نکاح  که بین زیجین ریی م  دهد، توسط آن »امام شافع  رحمه هللا م  فرماید: 

 ( .199/ 5) « األم»   «.ل ی نه دیم ی سومنم  شود، نه طالق ای

بین زیجین هرچند که هردیی آنها نوع  جدای   -ی تفای  بین فسخ ی طالق»ی امام ابن عبدالبر م  گوید: 

باز آن دی )زن ی مرد( در در اینست که: بعد از فسخ چنانچه زن ی شوهر دیباره با هم ازدیاج کردند  -هستند

دست دارد، ی اگر یکبار هم زن را طالق دهد ی یعن  مرد هنوز حق سه بار طالق را در  عصمت ایل قرار دارند،

 (.181/ 6)  االستذکار) «. تواند زن را طالق دهدساس ای را بازگرداند هنوز دی بار دیگر م  

است با طالق جزی حقوق شوهر است، ی حکم قاض  در آن شرط نشده است، ی گاه  هم ممکن  -5 

مجرد رضایت زیجین فسخ زیجین ریی دهد. اما فسخ یا به حکم شرع است ی یا به حکم قاض ، ی به  رضایت

 نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع .

)یعن  خلع( بر به اتفاق علما برای زن ی مرد جایز نیست که بدین عوض » امام ابن قیم رحمه هللا م  گوید: 

 ( .5/598)  زاد المعاد)  «.فسخ نکاح توافق کنند

چنانکه دخول اگر فسخ نکاح قبل از دخول ریی دهد، چیزی از مهریه به زن داده نم  شود، اما در طالق  -6 

 نشده باشد نصف مهریه به زن تعلق م  گیرد.

اینحالت اگر اگر مرد به دلیل یجود یک  از اسباب فسخ، عقد نکاح خویش را با همسرش فسخ کند، در 

را به سبب عیب  در مهریه ای به زن تعلق نم  گیرد، یل  اگر زن نکاحش  -باشد دخول  ریی نداده

بستاند که اگر قبل از دخول باشد شوهرش فسخ کند، ای م  تواند ضمن جدای  از ای مهریه ی خود را نیز 

 را م  تواند بگیرد.نصف مهریه را م  گیرد ی اگر بعد از دخول باشد تمام مهریه 

دستور   برابرگردید که  مردی با زن  عقد ازدیاج بست ی با یی همبسترشد، ساس معلومهمچنین هرگاه 

، همه گرفته استصور   جماع  ، زن ی مرد از هم جدا م  شوند ی چوننیست  ، این ازدیاج صحیحشرع

ی ساس  ازدیاج با زن  بسته شد  هرگاه عقدگردد. مثالکه تعیین شده است بر مرد یاجب م ایمهریه
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گردد، ی در صور  جماع مهریه نکاح فسخ م گردید که آن زن خواهرشیری ی رضاع  زیج است عقد معلوم 

صور  نگرفته باشد نیاز به مهریه نخواهد بود. )تفصیل موضوع را ی زن را نیز باید بدهد، اما اگر هنوز دخول 

  میتوان در فقه السنهمطالعه فرماید (

 عقیم بودن شوهر:حکم 

آیا زن  سالم یصحتمند که شوهرش عقیم است ی صاحب فرزند نم  شود، م  تواند از شوهر خویش  

 خواستار طالق گردد ؟

ازدیاج م  دانست که شوهرشان  عقیم است یل  با  حکم شرع در این مورد همین است که اگر زن قبل از 

. یل  اگر زن در مورد معلوما  نداشته باشد آنهم  با ای ازدیاج  نموده باشد ،  نم  توانید تقاضای طالق کنید

یبعد ها معلوم شد که شوهرش عقیم است ، زن میتواند  تقاضای طالق کنید؛ چون صاحب فرزند شدن 

دغدغه ی بسیاری از مردان ی زنان است. بنابراین زن  که بعد از ازدیاج بفهمد که شوهرش عقیم است م  

از ازدیاج از عقیم بودن شوهر آگاه بوده است، حق تقاضای طالق را تواند تقاضای طالق بکند؛ اما اگر قبل 

 ندارد؛ چون این شرط  به شمار م  رید.

گویا شوهر براساس این شرط با ای ازدیاج کرده که با ای بماند اگر چه ای عقیم باشد. اگر به حق، تقاضای 

یب  داشته باشد، تقاضای طالق کند ای م  رسد. اگر بدین اینکه شوهر ع  طالق کند، مهریه اش کامالً به

)  حق مهریه ندارد. بلکه شوهر م  تواند در مقابل طالق از ای مال  بگیرد ی این را )عوض الخلع( م  نامند.

مطالعه  (124فوائد ی فتایی تهم المرأة المسلمة، صفحه)  الشیخ ابن جبرین  تفصیل موضوع را میتوان :

 فرماید (.

 طالق همسایه :

 محترم !خواننده 

االزهر ط   فتوای مینویسد : جامع در مورد طالق همسایه شیخ جمال قطب  رئیس قبل  کمیته دار الفتای 

همانطور یکه مرد )شوهر ( حق طالق زن خویش را دارد ، زن میتواند یحق دارد که شوهر خویش  را خلع 

 نماید . 

زیجین باشند ی ل های متدایم بین یجنگ یجداهکذا اگر همسایه ها ی اهل محل ،  شاهد جر ی بح  

یامکان تفاهم بین  پیش ببربند تشخیص دهند که  زن ی شوهر  دیگر نم  توانند باهم زندگ  مشترک  را 

همسایه ها  ییاهم اعضای فامیل یاقارب زن یشوهر ییا هم مسملین آنها بصور  مطلق از بین رفته است ، 

درخواست طالق  برای زیج همسایه  مربوطه به قاض  یمحکمه با مراجعه  یمعززین منطقه یمحل ،میتوانند 

 را بعمل ارند .

 مینویسد :شیخ جمال قطب در جواب سوال   

اگر همسایه ها درخواست طالق دی نفر را داده باشند اما یک  یا هردی نفر آنها مایل نباشند از هم جدا  

 شوند در اینصور  قاض  چه تصمیم  باید بگیرد؟

ادامه زندگ  آنها باع  ادامه مشکل م  شود حکم به طالق م  که گر قاض  تشخیص دهد فرمودند : ا
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 دهد ی زن یشوهر هم باید آنرا باذیرند!

یی در بیان دلیل این استدالل خود آیرده است: در غیر این صور  ممکن است عدم درخواست طالق از  

رس از محریم شدن از حقوق باشد. بنابراین سوی مرد با خلع از طرف زن به خاطر فرار از مسولیت ی یا ت

 یقت   همسایه ها درخواست طال ق دهند قاض  آنها را ملزم به طالق میکند.

 عوامل طالق :

  محترم ! ۀخوانند

اسباب یعوامل طالق یحکمت آن ،ضریر   به تحرثررساله  جداگانه  را دارد، جمبندى ، تحللیل ی ذكرهمه  

یلى  با  آنهم  در اثنجا میخواهم به برخ  از عوامل  که موجب طالق میگردد  عوامل  كارى است  دشوار  ،

 .ه  اشاره نمایم  ،بطور  ممجز یفشرد

 عامل دین  :

پیریی از کتاب هللا یسنت پیامبر اسالم محمد صل  هللا علیه یسـلم ، از جملـه مهمتـرثن عـاملى اسـت  كـه 

 جامعه میگردد . مـانع  طالق یاز هم  پاشیدگى زندگى زناشوثى  در

شناخت یتطبیق تعالیم دین مقدس اسالم ز یـر بنـای موفقیـت خـانوادگ  در اجتمـاع اسـت ، چراکـه در دیـن 

 مسائل زندگ  را دارا  میباشد .اسالم خانواده حق  ایلویت بر سایر 

ـــالق نیكـو پیامبر  صل  هللا علیه یسلم در ارشادا  گرانبهای خویش معیار یانتخـاب  همسـر  را متـدثن ، اخـ

 یشرافت  خانوادگى  معرفى داشته است .

  پیامبرصل  هللا علیه یسلم  میفر ماثد :

كسـى كـه متفق علیه( « ) تنكح المرأة ألربع لمالها یلحسبها یلجمالها یلدثنها فاظفر بذا  الدثن تربت ثداك» 

یكسـى كـه فقـط  بـه خـاطر   بازنى  براى صریتش   ازدیاج  كند ، خداینـد  ایرا بـه حـال خـودش  یامـى گـذارد

زثباثى  یجمالش  با ای  ازدیاج  كند ،  در یى امور ناخوشاثند خواهد  دثد یكسى  كه براى  دثن  یاثمانش  بـا 

 ای ازدیاج  كند ، خدایند  همه امتیازا   را براثش  فراهم خواهد كرد. 

لم ثزده هللا اال ذالً، ی من تزیجها لمالها  من تزیج امرأة لعزها»همچنان پیامبر صل  هللا علیه یسلم میفرماید : 

لم ثزده هللا اال فقراً، ی من تزیجها لحسبها لم ثزده هللا اال دناءة، ی من تزیج امرأة لم ثرد بها اال ان ثغـض بصـره، 

 ریاه طبراني.«.ی ثحصن فرجه، ای ثصل رحمه، بارك هللا له فیها، ی بارك لها فیه

ي ی اظهار بزرگي انتخاب كند، خدایند بر ذلت ی خوارثش میافزاثد، ی اگر كسیكه زني را بخاطر فخر فریش 

انتخابش به علت ثری  ی داراثي زن باشد، خدایند متعال فقر ی درماندگي اش را بیشتر میكند ی اگر به دلیل 

كند  اصل ی نسب خانوادگي باشد، خداي عزیجل ای را خوارتر ی حقیرتر خواهد كرد ی اگر كسي زني را انتخاب

تا چشمش را از نگاه حرام ی اعضاثش را از عمل فحشا حفظ نماثد ثا صله رحم را به جاي آیرد، خدایند زندگي 

 .آن را پر از خیر ی بركت خواهد نمود

 امراض ریان  عقل  یعصب  :

عامل دیگری را که علما ء در عوامل طالق موثر میشمار د، امراض ریح  یریان  است که یک تعدادی از -
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فت ها ، بدان مبتال ییاهم بعد از  ازدیاج با آن مبتال میگردند ، علماء میگویند که امراض اخالق   از جمله  ج

کبر یغریر ، جهالت  ، بخل ، غضب  ، تنبلى  یغیره .. از جمله عوامل  است که میتواند ساحه   زندگى را  بر 

 میسازد . زن یشوهر  تنگ میسازد ، یفضای شرین زن یشوهر ی را متزلزل

قابل تذکر است هریک  از طرف خواه مرد باشد ییا زن اگر قوانین زندگ  زن یشوهری را مراعت نکنـد یعفـت 

 یناموس خود را  در اختیار  دثگران  قرار دهند ، به یقین کامل موجب قطع كانون  گرم  خانوادگى میگردد .

 اعتیاد  به مودا  مخدره یالكهول  : 

ه : موجـب طـالق میگـردد آغشـته شـدن ، فامیـل ) زن یشـوهر ( بـه امـراض فسـاد همچنان عامل دیگری کـ

 اخالق  میباشد .

اعتیاد به مواد مخدره یبخصوص الکهول از جمله عوامل مهم  است کـه کـانون خـانوادگ  بسـیاری از فامیـل  

 ها را به تباه  مواجه ساخته است .

 مراه :ـگدیستان    

 مل است که دریقوع طالق نقش عمده ای را بازی مینماید .داشتن دیستان کمراه از جمله عا

بنٱ  انتخاب دیست   براى سعادتمندى  انسان  بى نهاثت   حسـاس ، عمـده  یاساسـى بـوده  ،  یهریـک از 

دیست باید ، با احتیاط  یتعقل  قـدم نمودن زیج ) خواه مرد باشد یا زن ( باثد در  گرفتن ، تعین کردن یانتخاب  

با تمام صراحت باید گفت ، دیستى با انسانها  ى  فریماثه یجاهل موجب بسیاری از مصیبت ها یبال  بر دارد ،

 ها میگردد.

در اثن مودر  نباثد مسامحه یمساهله صور  گیرد ، تدایم دیست  با انسـانهای گمـره : بنآ پیشهاد میگردد که

دقت یهوشـیاری قـدم بـر داشـته نشـود ،  ، مفسد در همه حاال  مضر یخطرناک میباشد ، که اگر در مورد با

یقین داشته باشید که : اگر به آتش   اثشان  نسوزثم  یخانواده ما  آتـش نگیـرد ،  حتمـٱ  دید  آنـان چشـمان  

 شما را متأ ثر ی اشك  آلود  خواهد ساخت.

 : دخالت هاى  بى جا یبى مورد  خانواده

خص    زن یشوهر   یمخصوصٱ مداخله یمشوره بخصوص  خسری خوشو  ، ننو ، ی ساثرثن  در  زندگى ش

های بیجا در حل شکر رنج  ها زن یشوهر ا  عامل  عمده یاساسى است كه زندگى  زن یشوهر را برهم 

 میزند.

تجر به نشان داده است  كه اگر هنگام  بریز اختالفا  میان زن یشـوهر ، سـایرین از مداخلـه یمشـوره هـای  

یشوهر را به  حال  خود بگذارند ، یبا دفاع یجانبدارى  از اثن  یثا آن  ،  ناردازنـد ب  مورد دست بر دارند ، یزن 

، یبه آتش  اختالفا  شان  دامن  نزند  ،  شاثد  بسیار زید  اثن آتش   خاموش شود .یاخـتالف یشـگر رنجـ  

 شان به اسان  حل گردد .

محبـت  هـاى دلسـوزانه یغیـر حکیمانـه   یلى  همین دخالت ها  اقارب  دی طـرف اسـت كـه اكثـرٱ بـا تعصـب ی 

 همراه است  ، كار را بین زن یشوهر مشكلتر  مى سازد.
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همچنان  ازدیاجهاى  اجبارى از جملـه عامـل مهمـ  اسـت کـه ، در افـزایش طـالق  در بـین خـانواده  نقـش 

 بزرگ  را بازی  مینماید .

از جمله عوامل  است که در یقـوع طـالق تـاثیری ،تحمیل  اراده  پدر یمادر  در انتخاب همسر  براى  فرزندان  

 دارد .

ثكى دیگر  از عوامل  که دریقوع طالق ریل عمده دارد ، عامل ، بیكـارى ، نداشـتن  تحصـیل ،  ثـا تحصـیال   -

 عالى ، شغل یمنصب دیلت   است .

  مشــكال  مــالى یاقتصــادى  یبخصــوص  مصــارف گــزاف یكمــر شــكن  عریســى  ی هــم چشــمى  در تجلیــل -

مراسم  عریسى  یساثر  مصارف  موجب  برهم  زدن اقتصاد خانوادگى  گردثده ، یدر زثاتر از ایقا   در زندگ  

 مابعدی همین  عامل  موجب  طالق  میگردد. 

در کشور عزیز ما افغانستان  مردم میگویند ، قرض بگیر یازدیاج کن ، قرض خالص میشـود یزن  میمانـد ، مگـر 

 که: ایضاع یاحوال  امرزی چنین است که در زیاتر از موارد قرض م  ماند یزن میرید .به تأ سف باید گفت 

اختالف  طبقاتى  در  بین زن یشوهر  را میتـوان  ثكـى  بدین بایرند که  نا هماهنگى طبقاتى ،  ءهمچنان علما

 از عوامل  اجتماعى طالق  دانست. 

بـودن هـر ثكـ  از جوانـب ) زن یمـرد (  بــه امـراض  همچنان نداشتن  طفل ، بخصوص نداشـتن بچـه، یـامبتال 

عدم موجودثت  سر پناه ، عدم  امكانا   پرداخت  گراثه خانه یدر نهاثت امر بیسوادى یتقلید كـور  ناخوشاثند،  

یفلم هـای مبتـذل كورانه از  رسم ریاج ها مریج در جامعه  یهم چشمى ها   یتعقیب پریگرام های تلویزیون  

 یغیـره ... تحـت نـام ازادی یحقـوق زن یغیـر متـدین ، متعصـب   توسـط افـراد تلویزیـونی مـدیر ،تدییر میز ها

 موجب افزایش طالق  در خانواده ها میگردد.                        

برخ  از علما  بر اثـن بایر اند كه : شاثد  مهمترثن  عاملى  كه باع   افزاثش  میزان طالق  درشر ایط فعل  

ی اسالم  یاز جمله در کشور عزیز ما افغانسـتان گردیـده اسـت ، عـدم اهمیـت بـه فهـم طـالق در کشور ها

 یساده شمردن زندگ  زناشوهری میباشد  .

یلى  میخواند ، ناپسند یمطلوب ،  یآنرا غیردین اسالم حکمت است نه حکم ،  بادر نظرداشت اثنكه طالق در

طالق دیگر در بین  مردم  عار  یننگ  یگناهى  غیر  قابل  امریز   با انهم  دیده شده است ، که متاسفانه 

 ی طالق را یک  امر ساده یب  اهمیت مى پندارند. بخشش  شمرده  نمیشود. 

         پایان  

 

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

 

 پایرق  ها :

 است ، یمعنى آن چنین میشود :   ( راة تحیض حاضت  الم) مصدر  ( محیض  )( كلمه ۱)  
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حیض جرثان خون  است كه از شر مگاه زن بدین  یالد  یپاركى  در حالیكه دارائى  صحت است ، خـارج  »

مذ كر   هم  مى آیرند ،  یمیگوثند  زن  یچون اثن مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را   « میگردد 

 «حائیض  . 

 ـــیض :سن آغاز  ح 

یپاثان آن در پنجاه  سالگى  یجود  ندارد ،  یقول    ( عاد   ماهیانه  ) دلیلى براى زمانبد ي شریع حیض  

 صحیح   آنست كه هر یقت  زن آن خون معریف  نزد زنان را ببیند آن خون ، خون حیض شمرده میشود  : 

یدر باره  حیض  از تو مــى پرسند ، بگو    (  222البقره :  سوره« ) یثسأ لونك  عن  المحیض  قل هو أذى  » 

از یجود   کهحالل  یحــرامي را  )حكم  آثه عمومیت  داشته  یخدایند حكم  حیض  پلیدى است . ) دراثن جا  

را به  یجود  حیض  یابسته  نموده ، یبراى آن  سني را  تعیین  نفرموده  است  ،   ( حیض  ناشى  مى شود

باشد  رجوع  شود ،    (حیض  )ه آنچه حكم  بدان  یابسته  است  كه  همان  یجود  پس  یاجب  است كه ب

پس هر یقت حیض  یجود داشته  باشد  حكم   ثابت  مى شود  یهر گاه  یجود نداشته باشد  حكم  ثابت 

ز نه است  گرچه در سنى كمتر  ا (در حال  عاد   )نمى شود ، بنابر اثن هریقت زن حیض را  ببیند  حائض  

سال  یبیشتر از پنجاه سال   باشد ،  زثرا  زمانبدى  احتیاج به دلیل  یحال  آنكه  دلیالي  براى زمانبدى   

 یجود ندارد.      

 اما اكثرثت  علما كرام یفقها   سن آغاز  حیض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند یبر اثن امر معتقد اند  كه 

. یدلیلى براى  پاثان  آن نمى باشد  یاگر زنى پیر  هم  خون  ببیند  حیض   حیض  تا آخر عمر  دیام  مى ثابد

 شمرده میشود.  

نظر به قول مختار  اگر  دختر نه ساله خون ببیند  در حكم  » میفر ماثد :( رحمة هللا علیه ) امام  ابو حنیفه

یاثن امر  تا سن  ثأ س  دیام  مى كند  حیض  مــــــى باشد  یباثد  در چنین  حالتى  ریزه ینماز را ترك  گوثد  

یقول مختار   آنست  كه سن  ثأس  پنجایپنج  سالكى  میباشد  یاگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببیند  

حیض  شمرده نمیشود. مگر در صورتیكه مقدار خون زثاد  یبه رنگ سیاه  ثا  سرخ  تیز  باشد در آن صور  

 « حیض شمرده میشود.

 ض:صفا  یمـد  حی

خون حیض  آن خون است  كه با سوزش   برین میشود  ، رنگش   به سیاهى  نزدثك  بوده  یداراى بوى  

 بدى میباشد .  

درشرع هیچ  حدى  براى  حداقل  یحد اكثر آن یجود ندارد  یمعموآل در اثن مورد  به عاد  زنان  مراجعه 

سه   ریز ، یسط آن پنچ یاحد اكثر  آن ده  شبانه   مینماثند  .  یلى فقها  یشارعین دثن مد   كم حیض  را   

ریز  معرفى داشته اند .  البته  آمدن خون  در تمام  اثن مد  شرط نبوده  بلكه یجود خون  در ایل  موعد  

یاقع   شده  یباز خون  ببیند  هرثك  بصور   علیحده  حیض    كفاثت  مى كند  یاگر  در میان  طهار   

 پنداشته  میشود.  

 شنید كه میگفت : ( رض ) ریاثت شده كه از انس   ( رض  ) از ربیع بن صبیح  
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یاحناف بر اثن امر  « نیست حیض بیشتر از ده ریز  ( » دار قطنى  ) «ال ثــكون  الحیض  اكثر من عشرة   » 

از بند شدن   هر گاه  بر حائض  حداعظم  مد   حیض  كه ده ریز  است  بگذرد  جماع قبل »  معتقد اند كه :

 «خون  یقبل از غسل  جأثز است اما غسل  قبل از جماع  مستحب است  .

  اگر خون  بعد از  حد اكثر  عاد   یقبل از حد اعظم  مد  حیض قطع گردد قبل  از غسل  جماع  جأثز  نیست  

با حائض  قبل   از احتیاط  جماع  نكردن   یدر صور   عدم موجودثت   آب  تیمم  نموده یبه آن نماز بگذارد.

 حیض قطع  گردثده  باشد. غسل  است  هر چند  خون بعد از حد اعظم  مد      

 سبب حیــــض: 

إن هذا  »   ریاثت نموده   كه پیامبر اسالم  در مورد حیض   فرمود :  ( رض ) ام المممنین  بى بى عائشة 

ض امرثست كه خدایند  تعالى  بر دختران  آدم  حی «)متفق علیه  «)امــر كتبه  هللا  تعالى  على بنا  آدم 

 (الزم  كرده است .

 :نــفــاس چیست

از  شر مگا  ( یلو سقط هم باشد ) نفاس خونى  است كه بعد  از یالد   ثا بعد از خریج  اكثرثت حصه طفل  

 ه زن  خارج میشود.  

نه ء  دثگرى غیر از  یالد   محتاج   حد  اعظم  مد   نفاس  چهل ریز  ، حد اقل  ندارد یثبو   آن به نشا 

حد اعظم  مد  نفاس را شصت ریز یحــــد اكثر آنرا چهل  ریز   معرفى  ( رح )  امـام شافعى  )نیست . 

  نموده است . داشته است  در حالیكه امام مالك  حد اعظم  نفاس را شصت  ریز  معرفى

جلس على عهد رسول هللا صلى هللا  علیه یسلم كانت النفسا ء ت» ریاثت است  :   (رض )از أم سلمه  

زمانى  پیامبر صلى هللا علیه یسلم  چهل   ( زنانى كه یضع حمل  مى كنند  « ) نفسا ء   «»أربعین  ثوما  

، ( سنن ابو   ۵۳۰صحیح سنن ابن ماجه  ،  ) ()ثعنى  نماز یریزه  را داد  نمى  كردند  ) ریز  مى نشستند  

/  ۶۴۸سنن ابن ماجه    () ۱/  ۹۲/   ۱۳۹سنن الترمذى  (    ) ،  (  ۱/  ۵۰۱/   ۳۰۷:  (ودعون المعب )داید  

۲۱۳  /۱   ) 

 اضـــــه  :استحــ 

استحاضه  عبار  از جارى شدن  خون  از قسمت  پاثین رحم   در غیر یقت  حیض  ینفاس پس  هر خونى  

آن ،  ثاقبل  از سن  حیض كه نه سالگى است ،  كه بیشتر  از مد   حیض  ثا نفاس یثا كمتر  از حد اقل 

 قبل  از سن  حیض كه نه سالگى است ، بیاثد   استحاضه  میباشد . بیاثد   استحاضه  میباشد .

  استحاضه  بر شش  نوع  میباشد :  

كثر  كمتر از حداقل  حیض ، بیشتر  از حد  اعظم حیض ،  بیشتر  از حد اعظم  نفاس ، بیشتر از عاد  یحد  ا 

 حیض ی نفاس  .

 ریاثت است كه پیامبر اسالم  فرموده است :   ( رض ) در حدث  از ام الم منین  عائشة 
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چون  در   ( زنیكه  در استحاضه  است  جماع نكند با  ای شوهرش  «) المستحاضة ال ثغشا ها زیجها »  

ق  تعالى  علت  منع  جماع   با استحاضه  اذثت است  پس جماع مانند حالت حیض   حرام  میباشد زثرا  ح

 حائض    را اذثت  قرار داده یاذثت در استحاضه  نیز  موجود است  پس حرمت  آن ثابت است .

كانت أم  حبیبه تستحاض  » كه گفت است  : ( رض)  یلى مذهب جمهور  علما  مستند  به حدث  اكرمه 

 (با ای جماع  میكرد.  استحاضه  میبود یشوهرش ام حبیبه « )یكان زیجها  ثغشاها 

 سیالن الـــرحم : 

 سیالن  الرحم  عبار  از حـالت است كه : 

از فر ج زن   رطوبتى به رنگ  سفید  ثا زرد  بطور مرتب یپیهم  خارج میشود . احكام سیالن  الرحم  مانند   

 احكام  استحاضه  میباشد.  

وى  بگیرد یقرآن  را تالی   كند . البته  براى هر نماز  یض  زن مبتال  به سیالن  الرحم  باثد  نماز بخواند ، ریزه

 .جداگانه  گرفته  هنگام  استنجا ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشوثد 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