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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ترجمه وتفسیر سورۀ الطالق

 
 . سورۀی طالق  در مدینۀ منوره  نازل شده ودارای دوازده آیه ودو رکوع می باشد

 

 تسمیه:  وجه
اگر مردی برای بار اول يا دوم زنش را )وعدت   طالق  احکام  بيان  سبب  به  ۀسور  اين 

عده مدت طالق دهد ، بر زن واجب است که خانه شوهرش را ترک نکند، بلکه تا پايان 
که می  تعالی  حق  فرمودۀ اين سورۀ باو نيز افتتاح ( خويش در منزل شوهرش باقی بماند. 

ا ی    »فرمايد : «  طالق» (1الطالق: سورۀ «) ٱلنَّبِيُّ إِذ ا ط لَّۡقتُُم ٱلن ِس ا ء  ف ط ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ أ یُّه 
  شد.  ناميده

 طالق:
ا: بانت  ط ل ق تِ »طالق: جدائى:  ْوِجه  ْرئ ةُ ِمْن ز   (231، صفحه 4 قاموس قرآن، جلد« )  اْلم 

 گذاری: علت نام
سبب آيات اول تا هفتم سورۀ طالق است. چنانچه ياد گذارى به  ؛ اين نام«سورۀ الطالق»

مباحث واحکام طالق ودفاع از حقوق زنان مورد بحث قرار   ۀآور شديم در اين سور
 گرفته است.

وتعداد  ،دوازده و تعدادکلمات آن به دوصد وچهل وهفت کلمه  ۀتعداد آيات اين سور
اقوال مختلفه مفسرين در البته به ذکر )د. نشصت  حرف ميرس و حروف آن به هزار

 (بابت، کلمات وحروف اين سورۀ .

 :ۀمحتوای سور
وعدت، را  عات طالقو؛ از جمله موض را دفاع از حقوق زنان ۀمبحث اساسی اين سور

 در بر می گيرد.
قابل تذکر است که هفت آيات اولی  اين سوره، پيرامون موضوع طالق و احکام و مسائل 

« طالق »داده است، وبه همين علت است که اين نام سورۀ مربوط آنرا مورد بحث قرار 
 را بخود گرفته است.

در حقيقت انگيزۀ  اجراى بخش اول است که عظمت خداوندمتعال، و ، ۀبخش دوم سور
عظمت مقام رسول هللا صلی هللا عليه وسلم، و پاداش صالحان، و مجازات بدكاران، را 

 مورد بحث و تمرکز قرار داده است.
ياد آوری است که اين سوره  در زمان که اولين پايه واساس دولت اسالمی در مدينۀ  قابل 

 نازل گرديده است. ،سيس بودأمنوره در حال ت
آمد  برخی از اختالفات که بين زوجين مسلمان پيش میبروز مفسرين می نويسند: بنابر 

الزم بود احکام و  شد. بنابراين که در برخی موارد منجر به جدايی زن و شوهر از هم می
برای  ر و مهم معاشرت انسانی به طوری عادالنه ي، حدود و ثغوراين امر خطآداب طالق

آشنا  مسلمانان تبيين وتدوين می شود ، تا هر کدام از زوجين به حقوق و احکام خودشان
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هللا تعالی سورۀ طالق را درچنين  باشند و حقی هيچ کدام از طرفين در آن ضايع نشوند.
 .نازل نموده است، يی والبته برای آگاهی همه مسلمانان آن زمان و آيندهفضا

 مبغوضترین حالل :
در  قبل ازهمه بايد بعرض رسانيد که: طـالق دردين مقدس اسالم حکمت است نه حکم، 

صلی هللا عليه وسلم در اسالم محمد روايتی  از ابن عمر) رض ( آمده است كه :  پيامبر 
أبغض الحالل  إ لى هللا  الطالق. وما أحل هللا شیـٱ أبغض  »است :مورد طالق فرموده 

حالل ها پيش  پروردگار  طالق است.  -زشت ترين  -ترين  مبغوض« ) الیه من الطالق
راوى حديث :احمد، ابوداوود، ابن )  (مبغوض تراز طالق نيستهللا هيچ چيز حاللى نزد 

 (.ماجه وحاكم به سند صحيح 
و وصلت را بين مرد و زن را مطابق احکام شرع  همانطوريكه  ازدواج اسالم مبين دين 
معرفى داشته است،   دارای ابعاد مختلف ذى ثمر وحياتی  ،امر مقدس، ذى حكمتيک  
يند، وبه يك كلمه امرمبغوض، ناشايسته ومكروه، آخويش طالق را نامقدس،ناخوش  ۀبنوب

ت  كه براى جلوگيرى آن ازهر وسيلۀ  پيروان خويش هدايت فرموده اسمعرفى ميكند وبه 
   .برخورد بدارندزمينه با تعقل وتفکر  خردمندانه  درممكن  بايد استفاده  بعمل  آرند، و

ه هر وقتيكه دل اش بخواهد بـه زنش   کدين مقدس اسالم  بـراى مرد اجازه نداده است  
  طـالق دهد. 

 ودر چوکات قواعد و قوانين شرعی ر ضروری باشد گادر اين هيچ جای شک نيست ، که 
طالق بـايد در زمانى  واقـع شود  كه حالل باشد  ودر رفتنی باشد، گوقوع آن صورت 

زمانى صـورت گير د كـه شـرع اسالم  آنـرا مشخص نموده است  وآن عبارت از زمـانى 
  است كه زن در حالت حيض ونفاس نباشد.

 طــالق در ادیان:
وجدا شدن زن و مرد و يا بی سرنوشت  ايل مربوط به طالقريخ بشريت ومسأاگر ت 

را در  ماندن زنان و عدم رسيدگی مرد وزن ) زوجين( به وجايب خويش درين عرصه 
ساير اديان ، ملل وتمدن هــاى قبل  از اسالم مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت  

قعبينانه  او كه دين اسالم يگانه دينى است كه اساسات وضوابط  محكم  منطقى، انسانى و
  وضع نموده است.زوجين طالق جدا شدن و را براى  

ه  مرد از  زنش  قهر ميشد،  اورا از خانه ميگويند دربين يونانى ها، معمول  بود زمانيك
 ناحق  بيرون ميكرد، زن حق دفاع از خود را  نداشت.  خود  خواه باحق ميبود ويا

طوريكه  قضات   همچنان در تمدن روميها  طالق جزء اركان  ازدواج محسوب ميشد،
اطل  مى روم  قديم  ازدواجى را كـه  طرفين  به شرط  عدم طالق  انجام مى دادند ، ب

 دانستند وحكم  به بطالن آن صادر  مى كردند.
البتههه رومههى هههاى قههديم  در ازدواج دينههى خههود ، طههالق را  حههرام ميدانسههتند . امهها در عههين 
حـال  قدرت  وتسلط بى حد وحصر ى به مرد  داده  بودند  كه در حق زن اعمال  نمايهد ؛  

 ا  هم بكشد.حتى گاهى  به او  اين اجازه  رامى دادند كه زنش ر

 طالق در یهودیت :
اگر دين يهوديت را بصورت دقيق مورد مطالعه وتحقيق قرار دهيم، در خواهايم يافت كه 
اين دين هدايت  نسبتٱ سالم و خوبى را در باره  حقوق  زن در نظر  گــرفته است ولى  
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ى  بر زن  طالق را  به صورت  شايعى  مباح  نموده است، تا جائيكه  اگر  جريمه  وگناه
ثابت  شود،مرد مجبور است او را طالق دهد وحتى اگر شوهر از گناه  زنش هم صرف 

ىسازد. بطور مثال   يا اگر ينظر  نمايد،   با ز  قانون  اورا مجبور  به دادن  طالق  م
زنى  ده سال  هم  با شوهر ش  زندگى  كرده باشد وبنابر عللی از او اوالد نداشته باشد، 

 ن  مرد مجبور است  زن خويش را طالق دهد.طبق  قانو
در مذاهب مختلف يهوديت هستند گروهايکه که طالق و جدايی زن از شوهرش به اساس 

 عبادتگاه يهودان( ممکن و مجاز است.  –توافق رهبرمذهبی ) بزرگ سيناگوگ 
اوالً مطمياً در يهوديت ، مسيحيت و ساير اديان ابراهيمی موجود در جهان بايد گفت که 

ما مسلمانان باور داريم که اين اديان تحريف شده، اما باوجود آن هم باور وآگاهی داريم 
که درين اديان نيز مذاهب مختلف وجود دارند که مواضع شان دربرخی موارد دربين 

خارج ما جزئيات ما را از بحث اصلی ۀ اين خود شان نيز متفاوت است که رفتن به هم
 ميسازد. 

 حیت: طالق در مسی
دين مسيح در ا مور طالق  با  يهوديت  مخالف  است. انجيل  از قول  حضرت  عيسى 

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

زنش را  به شما  گفته  شده بود  كسى كه »  آمده است:32-31:  5در انجيل  متى  
طالق دهد  بايد طالق  نامه اش را به  او بدهد. اما  من به شما  مى گويم  كسى  كه زنش 
را  بدون انجام عمل زنا  ،  طالق  دهد ،   زنش  را به صورت  زناكار  در مى آورد، 

 «وكسى  كه با زن  مطلقه اى  ازدواج  نمايد ،  دچار  زنا شده است 
كسى  كه زنش را  طالق دهد وزن ديگرى  » آمده است: 12-11:  10در انجيل مرقس 

بگيرد  با زن  دومى زنا  كرده است،  وهر گاه  زن ،   شوهر ش  را قبول نكند  وطالق  
  «بگيرد وبا مرد ديگرى  ازدواج  نمايد  به گناه  زنا دچار  شده است.

ازد: چيزهاى انجيل  علت   شدت  عمل در تحريم  طالق را  به اين منطق مرتبط مى س
 « .كه خدا آنرا  با هم جمع كرده  باشد انسان حق  جدايى آنرا ندارد

ما مسلمانها  هم بر همين عقيده هستيم كه معنى ايــن جمله  در ست است؛  ولى سوال  در 
 له  چه منطقى  ويا چه ربطى  براى تحريم  طالق  دارد. ئاينجا ست كه اين مس

با هم  جمع كرده است اين بدين معنى است  كه اجازه كه زن وشوهر  را متعال خداوند
 اين ازدواج را  خداوند  پاك  صادر نموده است.

اين درست است كه خداوند پاك زن وشوهر  را با هم جمع  نموده ولى  انسان به اختيار 
. بلی هللا تعالی با علم ازل خويش ازين وصلت موافقه نموده استنکاح خود به انعقاد عقد 

اگر گفته شودكه اين  به آگاهی دارد اما تصميم عقد نکاح از انسان و مرد وزن است. 
آنان را  با هم جمع  كرده  باشد، در   متعالاست مثل اينست  كه خداوندهللا تعالی  اجازه 

از هم جدا شوند، پس اجازه  صورتيكه اگر زن ومرد  بنابر داليل وعواملى   ميخواهند 
 جدايى، طالق  آنرا نيز  بايد خداوند پاك صادر نمايد.  ويا اين جدايى نيز از جانب خداوند

به همين تفکر است که در بعضی از عقايد دينی تصميم  صورت  گرفته است. متعال 
 يعنى اجازه  صدور  درين مورد را به رهبر دينی و مذهبی خويش موکول کرده اند. 

ميشود و اين منطق درست و مطابق فهم درست از دين و دين  طالق هم از جانب خدا
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اسالم نيست. مطميناً بر مسلمان است که در همه حاالت عادل و با انصاف باشد و در 
 تصميم بگيرد. وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ۀ هدايات الهی داير

، نقش و رسالت مرد و زن را خانواده بوده  دين اسالم  خواستار  زندگى  سعادتمند  براى
 ۀ ميخواهد كـه زن  وشوهر از لحاظ اخالقى ونحودر خانواده و جامعه مشخص ساخته و 

طالق    ۀ لئدر مساً که معاشرت با يگديگر، در حد  مطلوب وايدال  زندگى  نمايند. مسلم
 ظيم و صورت گيرد. هم ذات باری التعالی ميخواهد  اين امر  بشكل  معروف  واحسن تن

 
 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحم  ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 به نام خدای بخشاینده  ومهربان
  

اتَّقُوا  أ ْحُصوا اْلِعدَّة  و  ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ و  لَّْقتُُم الن ِس اء  ف ط  ا النَّبِيُّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 
بَُّكْم َل  تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن  َل  ی ْخُرْجن  إَِلَّ أ ْن ی أِْتین  بِف اِحش ٍة َّللاَّ  ر  بُیُوتِِهنَّ و 

ِ ف ق ْد ظ ل م  ن ْفس هُ َل  ت ْدِري ل ع لَّ َّللاَّ   ْن ی ت ع دَّ ُحُدود  َّللاَّ م  ِ و  تِْلك  ُحُدوُد َّللاَّ ُمب ی ِن ٍة و 
 ﴾۱﴿ یُْحِدُث ب ْعد  ذ ِلك  أ ْمًرا

)عدت( شان   ای پيامبر! زمانی  که خواستيد زنان را طالق دهيد، آنان را در وقت عدۀ
 طالق دهيد و عده را بشماريد و از پروردگارتان بترسيد. 

]در هايشان بيرون نکنيد و آنان هم  از خانه]در مدتی که عّده خود را می گذرانند[وآنان را 
آشکاری را مرتکب شوند و اين حدود هللا بيرون نروند مگر آنکه عمل  زشت مدت عّده[ 

است و هر کس از حدود هللا تجاوز کند در حقيقت بر خود ظلم کرده است. تو نميدانی، 
 (۱) چه بسا هللا بعد از آن امری )ديگر( در ميان آورد.

به معنای سنگريزه است، «ِحصی»،به معنای شمارش و اصل آن«احصاء»از «أ ْحُصوا»
  گ و سنگريزه، حساب را نگه می داشتند.زيرا در قديم با ري

، زنا دادن يا آزار اهل خانه است که مجّوز اخراج همسر مطلّقه از خانه «بِفاِحش ٍه ُمب ی ِن هٍ »
 می شود. 

: زمانيکه وقت شان فرا رسيدن يعنی اينکه صيغه طالق در زمانی اجرا شود «ِلِعدَّتِِهنَّ »
 که زن از عادت ماهانه  پاک شده، و شوهرش با او نزديکی نکرده باشد. 

زمان ِعّده را نگهداريد و دقيقاً محاسبه کنيد. يعنی بايد سه بار ايّام پاکی  «:أ ْحُصوا اْلِعدَّة  »
 .خود ازحيض را به پايان رساند 

 برای زنان جائز نيست از منزل بيرون بروند مگر با رضايت طرفين..  «:َل ی ْخُرْجن  »
 .«دفع تازه ای فراهم آورد، پديدآورد» «یُۡحِدثُ »

دين مبين اسالم يک تحول بزرگ را در و ساير هدايات مربوط با اين هدايات صريح 
و استقامت  مسلمانان را جهتجامعه و کردار انسانها و که  جامعه رونماساخت و آورد

، زن و شوهر ايجاد شود به دربين زوجينداد که در صورتيکه مشکل  انسانی و بهتر
کشتن، زجر، آزار، بی سرنوشت بودن و ساير اعمال ناشايسته در حق زن روا دست نه 

اسالم و قواعد انسانی باوی عمل نموده و رهنمود شرعی زده بلکی در مورد  مطابق به 
اط و تفريط درين عرصه که درآن وقت و نزد بخش از انسانها امروز نيز يک از افر
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، دست بردارند و در چوکات اين اصول و قواعد روشن انسانی  ۀ عادی استمسئل
  واسالمی عملی کنند.

  :1نزول آیۀ  شأن
رکانه را  أمحاکم از ابن عباس )رض( روايت کرده است: عبد يزيد ابورکانه  -1099

رکانه خدمت پيامبر اسالم محمد مصطفی   أمطالق داد و با زنی از مزينه ازدواج کرد. 
آمد و گفت: ای رسول هللا ! از من نبود، از من نبود، مگر اين رنگ لَم صلی هللا عليه وس

ا  »سرخ ]منظورش اين بود که مرا در ايام حيض طالق داده است[ پس در بارۀ او ی ا أ یُّه 
ِتِهنَّ  اين را صحيح  491/  2نازل شد .)حاکم  «النَّبِيُّ إِذ ا ط لَّْقتُُم الن ِس اء  ف ط ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّ

 شمارد.(.  می
 گويد: اين روايت واهی و خطاست چون عبد يزيد به اسالم مشرف نشده. ذهبی می
ده است: ابن ابوحاتم از طريق قتاده از انس رضی هللا تعالی عنه روايت کر -1100

پيامبر اکرم حفصه  )رض( را طالق داد. و آن بزرگوار به خانوادۀ  خويش پيوست. پس 
ِتِهنَّ  »هللا تعالی آيۀ:  ا النَّبِيُّ إِذ ا ط لَّْقتُُم الن ِس اء  ف ط ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّ را نازل کرد وبه «  ی ا أ یُّه 

او رجوع کند، چون او يک زن گفته شد که به  پيامبراسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم 
 گير است.  نمازگزار و روزه

ابن جرير اين حديث را از قتاده به شکل مرسل روايت کرده است .)تفسير  -1101
 . (  132، صفحه 28طبری، همان منبع، جلد 

 ابن منذر از ابن سرين به نوع مرسل روايت کرده است. -1102
ا النَّبِيُّ إِذ ا ط لَّْقتُُم الن ِس اء  :»ست: آية ابن ابوحاتم از مقاتل روايت کرده ا -1103 ی ا أ یُّه 

در مورد عبدهللا بن عمرو بن عاص و طفيل بن حرث و عمرو بن «  ف ط ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ 
سعيد بن عاص نازل شده است. )تفسير وبيان کلمات قرآن کريم تأليف: شيخ حسنين محمد 

 مه جالل الدين سيوطی (.مخلوف واسباب نزول  تأليف عال

  طالق :
بهوده   ، در لغهت  بهه معنهى بيهزارى وجهدايى كامهل ورهها كهردن ۀ عربی است کهه طالق کلم

 عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، وانحالل عقد شرعی نكاح . ودر اصطالح حقوقى
درعصر امروز درين مورد دواصطالح در قوانين جههان و اسهالم بکهار گرفتهه ميشهود کهه 

 ء همان طالق باين که زن و شوهر کامالً جدا پنداشته ميشوند و طالق رجعی که در مبدا
عقهد، تجديهد مـهـى توانهد  بهدون  (عهدتش  )طى آن ، مرد بعد از طالق  وقبل از آمدن مدت 

 به زن خود رجوع كند.
و در مرحلهههء Separation) ۀ اول سههيفريش ) طههالق کههه در قههوانين امههروز در مرحلهه

 ( کههههه درآلمههههانی آنههههرا.Divorce) يههههورسدنگليسههههی  درزبههههان ا بعههههدی نهههههاي  ميگههههردد 
(geschieden)  جهداي   قويا طال، گيشيدن ( ډيورس )  ۀ ترجمه شده. درنتيجـ ويند، گ

ۀ اول آن ( مرحلهSeparationسيپاريشهن يعنهی ) اصطالحرد که  برای آن يگصورت می
ه و در صههورت ناکههامی تمههام تههالش هههای انسههانی و درنتيجههـاسههتعمال ميدارنههد کههه اسههت 

متخصصين فن و در اسالم عدم توانايی بزرگان خهانواده بهه حهل مشهکل مطهابق رهنمهود و 
بهه مفههوم خهتم  قبهل از وقهوع طهالقواقع ميشهود. چنانچهه گفتهه آمهديم طالق روش مشخص 

خراب شهدن روابهط ۀ حالت سيپاريش و جدايی در نتيجــ عقد نکاح به صورت کامل همان 
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زن و شوهر درکشور ها وجوامع مختلف امروزی نيز به وقوع ميپيونهدد کهه هنهوز روابهط 
 رسمی نکاح وزناشويی وجود ميداشته باشد. 

حق طالح دردين اسالم حق در چوکهات عهدالت و دسهاتير اسهالمی حهق مهرد اسهت و ماننهد 
درهمهين رابطهه امها  دينهی.  نهه ممنهوع اسهت نهه کهار مهالو امهام  بخش ديگهر اديهان آسهمانی

از جانب زن درقهوانين اسهالم و توسط زن وو طالق  یاصطالح تفريق يعنی خواستن جداي
قانون مدنی کشور های اسالمی و افغانستان  از محکمهه  نيهز مطهرح اسهت کهه درصهورت 

. اگهر موضهوع ۀ زن به محکمه قاضی به ختم  عقهد حکهم ميکنهدموجه بودن داليل ارايه شد
بههه محههاکم ثالثههه رفههت  و بههه تفريههق حکههم نههه شههد، مطههابق بههه قههانون حههق دارد کههه بههارديگر 
  درخواست تفريق کند که درين صورت مطهابق بهه قهانون قاضهی بايهد بهه تفريهق حکهم کنهد. 

ۀ اطفال و بعد مال تصفيه شده و تصميم گرفته شهده و جزئيات اين مسايل و اينکه اول مسئل
پرازنههد در قههانون صههراحت هههای مشههخص وجههود دارد کههه  ايههن عقههد نکههاح ميبعههد بههه فسههخ 

حالههت را درکشههور هههای مختلههف اسههالمی ودرقههانون مههدنی افغانسههتان نيههز از همههان آ ههاز 
  ذشته به صورت مفصل درج و مدون ساخته اند.گقرن  ،تدوين و از سالهای پنجاه

 اقسام  طــالق:
ح و يهر صهريح  واز نظهر شهرعى بهه طهالق طالق به اعتبار صيغه ولفظ  به طهالق صهري

واز روى نظر  به وقت وقهوع آن  بهه طهالق منجهز وطهالق معلهق وبهه  سنى وطالق بدعى 
اعتبار  اثر آن  در پايان دادن زندگى  مشترك زن وشوهر  به طالق رجعى وطهالق  بهائن  

 تقسيم  ميشود.

   طــالق:ۀ صیغــ
 ۀ ـههـطههالق   عبههارت از لفظههى ميباشههد  كههه شههوهر  بههراى داللههت  انحههالل  رابط  ۀـصيغهه

ازدواجهى  برزبههان مههى رانههد كهه گههاهى بطههور  اشههكار وگههاهى ههم بطههور كنايههه  يعنههى  يههر 
 به زبان اداء ميگردد. و اشكار  ميباشد

 یا طالق آشكار: طالق صریح و
كهه ا ز معنهى  كهالم در وقهت  طالق صهريح ويها طهالق اشهكار  عبهارت از طالقهى  ميباشهد 

تلفظ آن معلوم  ميشود. مانند آنكه شخصهى  بهـه زن خـهـود بگويهد: طهالق هسهتى، يها مطلقهه 
 ق  شده باشد.ـهستى ويا هر لفظ ديگرى كه از طالق  مشت

ميگويد: الفاظ طالق صريح  سه است: طالق ، فراق وسهراح كــهـه ههر  (رح)امام شافعى  
 .ندمجيد تذكر  يا فته اسه اين  الفاظ  در قرآن 

بر بنياد  همين  منطق است كه تعداد از  فقها  بر اين  عقيهده انهد كهه طهالق  واقهع نميشهود  
زيهرا طهالق در شهرع  بهه همهين سهه لفهظ آمهده اسهت. و لفهظ  ،يكى از ايهن سهه لفهظه مگر ب

 طالق شرعى نيز  بايد به  همين سه لفظ  اداء گردد. 

  الق کنایی:ــط
طالق  ۀطوريست كه شخص لفظى را بر زبان مى آورد كه اين لفظ  به اراد طالق كنايى

 داللت نكند، بلكه  از روى كنايه  بر آن  داللت  بنمايد.
ن بُعد وفِـراقت ـبائ  ۀــمثآل اينكه شخصى به زن خود بگويد : تو بائن  هستى، كه  در كلم 

ن  حرام  هستى، كه احتمال  نِهفته است، ويا مانند آنكه به زن خود  بگويد: تو بر م
 حرمت تمتُع وُحرمت اذيت  هر  دو را در بر ميگيرد.
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در طالق صريح  بدون  احتياجى  به نيت كه منظور  را آشكار سازد، طالق  واقع 
دف ومقصود  آن به اساس  ظاهر  بودن داللت  و  وضوح معنى آشكار  ـميشود، زيرا ه

 ميباشد.
فههظ بههه سههوى زن  مضههاف باشههد  مههثآل  اينكههه شههوهر  در طههالق صههريح  شههرط آنسههت كههه ل

 بگويد: زن من  طالق است،  يا اينكه به زن خود  بگويد : طالق هستى .
اما در مورد طالق كنايى  بايد گفت كه بدون  بــيـنه ودليل واقع نميشود ، پس اگهر  شهوهر  
بههه لفههظ صههريح بههه آدرس زن خههويش بگويههد  واراده  طههالق را نداشههته  باشههد،  قضهها او را 

ميشود، اما اگـر  شخصهى  كهه لفهظ كنهايى را بكهار  بهرده   تصديق  ننموده  وطالقش واقع  
داشههته  قضهها  اورا تصههديق  نمههوده   ق را  نكههرده  ونيههت  ديگههرى  بگويههد كههه نيههت  طههال

وطالقش واقع  نمى گردد، زيرا  معنى طهالق ومعنهى  ديگهرى  ههردو  را داشهته  وچيهزى  
مالهك ومهذهب   طوريکه در مذهب امهام  كه هدف  را  تعين مى كند  نيت  ومقصد ميباشد.
 س  بيان مقصود در  اين الفاظ ميدانند.امام شافعی   فقط نيت را  معتبر  دانسته  واسا

پس  اگر  گوينهده  از آن  نيهت  طهالق را داشهته  باشهد طهالق  واقهع  ميشهود واگهر  از آن   
  نيت  طالق را نداشته  اعتبارى نخواهد داشت، زيرا گوينده  از آن  قصدى  نداشته است.

داللت حال  ونيت  به اين مى  گويند كه  توسط  رحمه هللا عليه پيروان مذهب امام حنبل 
الفاظ طالق  واقع  ميشود يعنى  ايشان  آنرا در حساب  طالق  ميدانند ، در صورتيكه  

  داللت  تا ئيدش كند ويا شوهر  از آن نيت طالق را داشته  باشد.
مى گويند كه گفتن الفاظ  کنايه   در صورت   رحمه هللا عليه پيروان مذهب امام ابوحنيفه 

نيت طالق واقع ميشود وهمچنان به كنايات در صورت  داللت  حال  نيز موجوديت  
 طالق  واقع  ميگردد.

لما مضت اربعون من الخمسین واستبلث  الوحى ، وإذا   »حديث شريف آمده است : در
رسول هللا  صلى هللا  علیه  وسلم یأ تینى  فقال : إن رسول  هللا صلى هللا علیه وسلم  یأ 
مرك أن تعتزل  إمرأتك فقلت : أطلقها  أم ما ذا أفعل : قال : بل اعتزلها  فال تقربها ، قال 

 .(فق عليهمت «): فقلت إل مرأتى الحقى  بأ هلك 
صلی هللا عليه وسلم هان آمد  پيامبر گذشت چهل از پنجاه ودرنگ نمود وحى وناگـچون ب»

امر  مى نمايد  تر ابه  اينكار   صلی هللا عليه وسلم نزد من پس فرمود: بدرستى  كه پيامبر
ه  كناره  گير  از همسرت، پس گفتم: آيا  طالق  كنم  اورا   يا چه كنم؟ فرمود: بلكه  كنار

گير ازاوونزديك  مشو  به او ،  گفت: پس گفتم  به همسرم  به خانوداه  خود يكجا  شود ، 
 (. پدرت بروۀ بــه خانـ)

 حكم اين حديث  شريف  بر اين نقطه داللت  ميكند كه اگر شخصى  به زن  خود  بگويد: 
طالق را داشته  باشد،  طالق  واقع  ميشود واگر  نيهت   ۀواراد  «پدرت  برو ۀ  به خانـ »

 طالق را  نداشته  باشد  طالق  صورت  نمى گيرد. 

 طالق به اعتبار وقوع :
 .طالق به اعتبار  وقوع  به سه نوع تقسيم ميگردد: منجز ، مضاف ، و معلق

   طـالق منجز:

طالق منجز  كه ميتوان  آنرا  طالق انجام شده خوانهد،  عبهارت از طهالق  ميباشهد كهه لفهظ 
آن بدون  شهرط  وتهأخيرى صهادر شهود ماننهد آنكهه  شهوهر بهه زن خهود بگويهد: تهرا طهالق 

اين  الفاظ  در  حال  بدون  اضهافت  بهه وقهت  ويها تعليهق   كــردم  يا تو طالق هستى،  كه 
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در مورد ايـن نوع  طهالق حكهم چنهين اسهت كهـه  ق داللت  دارند. به شرطى به وقوع  طال
 به مجرد صدورعبارت  طالق  در صورت موجوديت  شروط ، طالق  واقع ميشود.

 طالق مضاف:
آن به زمانى  مربوط  باشد وههدف از آن ۀ طالق مضاف  عبارت از طالق است كه صيغـ

، مثآل  زمانيكه   شهوهر بهه زن خهود  وقوع  طـالق باشد هر وقتى كـه زمان  مذكور  برسد
 و يره.  «تو فردا  طالق هستى،  يا در اول  ماه  طالق  هستى  »بگويد :

طالق در حهال واقهع  ميشهود .  امها امهام   گفته اند : (رح  )وامام مالك  (رح)امام ابو حنيفه 
گفته اند :  طالق تا زمان  واقع  نمى  شود ،  مگر آنكهه   (رح)وامام احمد  (رح  )شافعى 

  وقت معينه  آن  فرا رسد.
ابن حزم  )رح (  ميگويد: اگر كسى  بگويد  كه چون  اول ماه  فرا رسد طالق  هستى يا 
وقت  وزمان  ديگررا ذكركند، زنش بديـــن  ترتيب  طالق  نمى شود،  نه در حال ونه 

 در  اول ماه.
ق  مضاف  بيك وقت  معين  آنست  كه طالق  واقع  نمى شود  مگر  آنكه وقتى حكم طال

 طالق  تعيين  نموده  فرا  رسد.ۀ را كه  در صيغــ

 طــالق مـعـلـق:
طالق معلق  عبارت  از آن طالق است كه شوهروقوع آنرا به  يكى از  رويداد ها ى  

وات شرط ويا چيزى كه به معنى  طالق رابه يكى از ادۀ آينده  مربوط  سازد، يا صيغــ
مثآلاگر شوهر  به  «اگر چون ، وقتى  و يره..»يكى  از آنها  باشد قـرين نمايد مانند :

در اينصورت  طالق  واقع   «اگر  به فالن  جاى رفتى طالق هستى . » زن خودبگويد :
نمى شود  مگر آنكه  بجايى  كـه در عبارت  معين شده استعمال گردد، زيرا  شوهر  

  وقوع طالق را  به رفتن  زن به آن جاى معلق  نموده است.
فقها در مورد  وقوع  طالق  معلق آراى مختلف دارند، ولی  احناف  وشهوافع آنهرا  طهالق  

 ميدانند.

 اعتبار  تأثیر: تقسیم طالق به
تقسههيم  (طههالق بههائن -2طههالق رجعههى  و -1 )دو نههوع هريههک:ه طههالق بههه اعتبههار تههأثير  بهه

   ميگردد.

  طالق  رجـعى:  -1
 (عدتش  )عبارت از  طالق است  كه طى آن ، مرد بعد از طالق  وقبل از آمدن مدت 

 عقد، به زن خود رجوع كند. تجديدمــى تواند  بدون 
قابل بازگشت   طالق كــه »« الطالق مرتان  فا مساک بمعروف او تسريح با حسان  »

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

عد ديگر ميباشد وشوهر حق دارد كه بعد از طالق  اول  يكى ب نموده كه خداوند  مشروع 
به وجه پسنديده زن  را براى  خود  نگهدارد وهمچنان  جايز است  كه بعد از اين  اورا  

 براى  باردوم  طالق  دهد، البته  اين حق او در  صورت  طالق رجعى ميباشد.
سهن ثالثة قروء، وَلیحل  والمطلقات یتربصن با نف »فـرموده  است: ار باعظمت گپرورد 

لهن أن یكتمن ما خلق  هللا فى ارحا مهن إن كن یؤمن با هلل  والیوم  ا َلخر وبعو لتهن 
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وزنانى كه طالق  داد (. »  22سوره بقره آيت «)احق بردهن فى ذلك إن أردو اصالحٱ 
ت  كنند  خويشتن را  وجايز  نيس (يا سه طهر  )شده اند ايشان  را انتظار  سه حيض 

براى ايشان  كه پنهان  كنند  آنچه  كه خدا آفريده  است در  رحم  هاى شان ، اگر ايمان  
روز قيامت  و شوهران ايشان  سزاوار  تر اند به باز آوردن  مى آرند به خداوند  و

وخداوند  متعال  به سبب حكمت  بسيار  بزرگى  آنرا   « ايشان،  اگر خواهند  نكو كارى 
ال تدرى  »ه حكمت آنرا  خود  خداوند متعال  چنين  بيان نموده است. وضع  نموده  ك

هيچ كس  نمى داند  شايد  كه هللا    (»18سوره طالق آيت  «)لعل هللا يحدث بعد ذلك امرٱ 
كارى را   زيرا چون  شوهر  زن خود را  يك طالق  «   طالق »  پيد اكند  بعد از 

كه در مدت  عدت زن در خانه  شوهر بماند، رجعى  بدهد  وحكم شريعت  هم آنست  
بدين تر تيب ممكن  است  كه شوهر  تفكر  نموده  ودر تصميم  خود تجديد  نظر  كرده  

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

، لذا اگر كوچكترين  عالقه يى  بدان زن  داشته  باشد،  كه با او جماع  ننموده  طالق  دهد
ً حتم  به او رجوع  مى نمايد.  ا
)  عبد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از احاديث  متبركه روايت است كه : در زمان در يكى 

عمههر در ايههن  حضههرت زنههش را  در حالههت حههيض  طههالق داد ،     (رض)هللا پسههر  عمههر
 فرمود :  صلی هللا عليه وسلم سؤال كرد ، پيغمبر  عليه وسلم پيامبر صلی هللامورد  از

 « مرررة فلیراجعهررا ثررم إن شررا ء طلقهررا وهررى طرراهر قبررل أن یمرر  فررذلك الطررالق للعرردة» 
به او دستور  ده زنش را  به نكهاحش  بهر گردانهد، سهپس  اگهر  خواسهت  اورا در حالهت   )

 (.طهر  وقبل از مجامعت  طالق  دهد، واين طالق  براى عــدة است.
 ۀمقههدس اسههالم همههه جدوجهههد مشههروعش  را بخههره ميدهههد تهها بههه هههر ترتيههب ووسههيلديههن  

يرى  بعمهل گشهكل از اشهكال جلهوجهدايى   بهه  مشروع و ممکن  که باشد ازوقهوع طهالق و
كيهههدات  هميشههگى مينمايهههد  تههـا بهههه تفكرومشههوره بهههاز گردنهههد  أآرد  وبههه پيهههروان خههويش  ت

 سانى  برهم نه زنند.آمشترك خويش را به  وزندگى  
بهه تفكهر در مهرد  بوجهود آمهده  شوهر   باقى بماند  مراجعهه   ۀبدين اساس اگر زن در خان

صهورت گرفتهه  بها شهد ، امكهان   دنيهوی سهاير انفعهاالت  واگر طالق  به علهت  ضهب  ويها
 مراجعه  دوباره بى نهايت  زياد است.

ولى زمانيكه  زن حدود سه   ماه در خانه  شوهر بماند  وهيچ  تأ ثيرى بر او  ننمهود وبهه  
زن خويش مراجعه  هم  نكرد ،  در اين صهورت مطلهب واضهح  گشهت  كهه تصهميم  شهان  

ضهرورت  زنهدگى مشهترك از بهين  ميهرود، كهه بهه گذشهت عهدت وصهف    اً نهايى است  بن
 طالق رجعى هم پايان  مى يابد، ووصف طالق  بائن  را بخود ميگيرد.

  تبصره:

فر  ن طلقهرا فرال تحرل  لره بعرد  »  ميفر مايد:  (  23آيت  ،بقره ۀخداوند  متعال  در )  سور
يعنى وقتيكه  شوهر زن خويش  را   بعهد از دو مرتبهه  بهراى  «   يره .  حتى تنكح  زوجٱ

بهههار سهههوم  طهههالق  نمهههود  در اينصهههورت  ايهههن زن  بهههرايش  حهههالل نميشهههود  مگهههر آنكهههه  
بصههورت  صههحيح  بهها مههرد  ديگههرى بهها رضههايت ازدواج  كنههد . واگههر زن  بهها  ايههن شههوهر 

ر  اولههى  اگههر خواسههته باشههد  شههوه خههويش بههازهم خههوش  نباشههد  واز  آن طههالق  بگيههرد،
 ميتواند  با  وى ازدواج نمايد.
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 حكم طالق  رجعى:
در مدت طالق رجعى  مرد ميتواند از  زن خويش  اسهتمتع  نمايهد ، زيهرا عقهد ازدواج  تها 
هنوز  باقى  ميباشد ، اگر چه  طالق رجعى  سبب  تفر قه  ميباشهد  امها  آثهار  آن  تها  زن 

نشده  بلكه  پس از سهپرى  شهدن  عهدت  ورجهوع نكهردن آشهكار  در عدت  است  متر تب  
اگههر در مههدت  طههالق رجعههى  يكههى از طههرفين  زن ويهها شههوهر  بميههرد ، ديگههرى   ميگههردد.

ميتواند  از او  ارث ببرد.زيرا  تا زمانيكه  مدت  عدت  سپرى  نشده  نفقه زن  بر شهوهر 
 واجب است. 

 ن:ـطالق بـائحکم  -2
طالق بائن  عبارت از طالق اسهت كهه طهى آن ، مهرد  بعهد از جهدائى  حهق رجهوع بهه زن  

) بههه طههالق بههائن اسههت:   خههود را بههدون  عقههد مجههدد نههدارد .  وايههن طههالق  هههم  بههدو نههوع 
 .صغرى وطالق  بائن  كبرى  تقسيم  ميگردد.(

  طالق بائن صغرى:
عبارت از طالق است كه كمتر از سه است. اگر شوهر  زن خود را  براى  بـار اول  يك 

وعدتش  بگذرد  طوريكه  قبل  از سهپرى  شهدن عهدت  بهه  او  رجهوع نكنهد   طالق  بدهد  
بنام طالق بهائن  يهـاد ميشهود  امها چهون  اولهين  باريسهت   اين طالق  بعد از  انتهاى عدت  

لذا  طهالق  بهائن  صهغرى  گفتهه  ميشهود، طوريكهه  شهوهر ش   كهه   كه اورا  طالق  داده
   اورا  طالق  داده  ميتواند  با  نكاح  جديد ومهر جديد  با او ازدواج  نمايد.

 طالق بائن كبرى:
عبارت از  سه طالق مكمل  مهى باشهد.  اگهر شهوهر بهراى بهار سهوم زن خهويش را طهالق 

د زيههرا طههالق  اول و دوم  امتحههانى  بههود  كههه دهههد،  بصههورت  نهههايى  از آن جههدا ميگههرد
امكان  اصالح ميان شان ممكهن بهود ولهى در صهورت  دادن طهالق سهومى كهـه بنهام طهالق  
 بائن  كبرى  يـاد ميگردد، ارتباطات  ازدواجى  بصورت نهايى از ميان  بر داشته ميشود.

 طـالق ثـالثــه:
 ر يك دفعه وبا يك لفظ اجرا گردد. طالق ثالثه عبارت از طالق است كه هر سه طالق د

 فقها  گفته اند  سه طالق  به يك لفظ  حكم سه  طالق را دارد .
اما بعضى ازفقهابدين نظر مخالفت نموده ميگويند  كه سه  طالق  به يك  لفظ  حكم يك  

 طالق را دارد.
ك بار  ويا دين مقد س  اسالم  پيروان خويش را  از دادن سه طالق ) طالق ثالثه (  در ي 

با يك لفظ  منع  نموده  وآنرا  به خالف دستور وشرع   الهى ومنحرف شدن  از  صراط 
 المستقيم  اسالم  دانسته است . 

در حـديث  صحيح  آمده است : به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، خبر دادند  كه شخصى   
 زنش را  يـك دفـــعه  سه طـــالق  داده است . 

؟   أیلعب بكتاب هللا وأنا بین  أظهر كم» پيامبر اسالم  با عصبانيت  بلند شد  وفرمود :   
آيا در حالى  كه من  تاهنوز  در بين  شما « )  حتى قام رجل فقال يا رسول هللا أال أقتله

بازيچه  گرفته  مى شود ؟ ! حتى يك نفر  بلند شد وگفت اى رسول  به  هستم  كتاب  خدا
  .) رواى حديث شريف نسائى ( بكشم ( خدا  اورا
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 مبحث عدت:
 زن: ) عده( عدت

اگر مردی برای بار اول يا دوم زنش را طالق دهد ، بر زن واجب است که خانه 
شوهرش را ترک نکند، بلکه تا پايان مدت عده خويش در منزل شوهرش باقی بماند. به 
اين نوع طالق، طالق رجعی می گويند يعنی زن بايد بعد از طالق تا پايان عده در منزل 

شيمان شد نزد او باقی بماند و همچنان به زندگی خود شوهر بماند تا اگر احيانا شوهرش پ
ا النَّبِیُّ إِذ ا  »شان صورت گيرد. هند بدون اينکه الزم باشد عقد جديدی بيندادامه  ی ا أ یُّه 

بَُّکْم َل تُْخرِ  اتَّقُوا َّللاَّ  ر  ِل قُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ و  أ ْحُصوا اْلِعدَّة  و  ُجوُهنَّ ِمْن بُیُوتِِهنَّ و  ط لَّْقتُْم النِ س اء  ف ط 
ای پيامبر وقتی که خواستيد زنان را »(1)طالق :  «  َل ی ْخُرْجن  إَِلَّ أ ْن ی أْتِین  بِف اِحش ٍة ُمب ِی ن ةٍ 

طالق دهيد، آنان را در وقت فرارسيدن عده طالق دهيد، و حساب عده را نگه داريد، و 
هايشان  زگاری کنيد، و زنان را ازخانهاز خدا که پروردگار شما است، بترسيد و پرهي

 «.بيرون نکنيد و زنان هم بيرون نروند. مگر اينکه زنان کار زشت آشکاری انجام دهند
و بر اين اساس اشتباه فاحش بسياری از زن و مردها را متوجه خواهيم شد که زن پس از 

درحاليکه اين امر طالق از خانه شوهر خارج گشته و به خانه والدين خود باز می گردد 
برای هردو حرام است و الزمست زن درخانه شوهر بماند تا زمانيکه عده وی بپايان می 

پس چنانچه  رسد. چه بسا در اين مدت طرفين پشيمان شدند و زندگی بين آنها تداوم يافت.
پايان می رسد در منزل ه وی ب (هت ) عدزنی طالق داده شود اوبايد تا زمانی که مدت عد

  رش بماند و شوهر نيز حق ندارد او را از منزل خارج سازد.شوه

 زن مطلقه دو حالت دارد: ه (ت ) عدمدت عد
اگر زن حامله باشد، بايد تا زمان وضع حمل در عده باشد و اگر در اين مدت شوهر 

پشيمان شد می تواند همچنان نزد شوهرش بماند و به زندگی خود با او ادامه دهد ولی اگر 
عده مرد همچنان بر طالق خود ُمِصّر بود، ديگر زن با پايان عده بر آن مرد در مدت 

نامحرم می شود و به اصطالح مطلقه خواهد شد و در آينده اگر مرد بخواهد زن را نزد 
 خود بازگرداند الزمست دوباره عقد شود.

از آن ماهوار و پاک شدن عادت  ولی اگر زن حامله نباشد، زن بايد تا سه بار قاعدگی 
در منزل شوهر بعنوان مدت عده باقی بماند و اگر در اين مدت مرد پشيمان شد الزم 

 نيست دوباره عقد شوند و به همان ترتيب فوق...
ی يا پيری و يائسگی ) بی اوالدی به علت کبر گاگر زن مطلقه به علت کم سن و سال

مان شدن مرد و يا بعبارتی حال بايد بدانيم که پشيسن(، قاعده نشود، عده او سه ماه است،
 برگرداندن زن مطلقه از سوی شوهر به چه صورتی است:

)ای  «راجعتک »بگويد:  اينکه  مثل  گيرد صورت  گفتار راه از  تواند می  بزن  مراجعت
عمل  و  رفتار  بوسيله  يا  ، ( برگرداندم  خويش  نکاح  عصمت  بزير  مجددا  ترا  زن  
نيکو و اشاراتی به زنش او را متوجه بازگردان نزد   معاشرت  اب  اينکه  مثل  باشد  

خود نمايد. در اينصورت و با بازگشت زن در مدت عده، مثل قبل زن و شوهری خواهند 
 بود با تمامی احکام وارده بر زن و شوهری شرعی!

به اين ترتيب زن مطلقه در مدت عده که در منزل شوهر است، می تواند به شوهر خود 
آنها بر سر يک دسترخوان  خدمت نمايد و شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد و نشستن
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جايز است، زيرا چنانکه کسی برای بار اول يا دوم زنش را طالق داده باشد، مشمول 
طالق رجعی خواهد بود و اين بدين معنی است که اگر در مدت عده شوهر خواست می 

عقد جديدی صورت گيرد نزد خود بازگرداند و در اين  تواند زنش را بدون اينکه بين آنها
مدت هيچکس بغير از شوهر زن نمی تواند از زن مطلقه خواستگاری نمايد، چنانکه مدت 
عده بپايان رسيد و شوهر زنش را نزد خود بازنگرداند، اگر مرد خواست که دوباره وی 

را بازنگرداند، در اينصورت را بازگرداند نياز به عقد جديد دارد و اگر بازهم شوهر زن 
زن بايستی ازمنزل مرد خارج شود زيرا ديگر آندو نامحرم خواهند بود و ماندن در منزل 

 مرد برای زن جايز نيست.
اما در مدتی که زن در عده رجعی )طالق اول و دوم(و در منزل شوهر بسر می برد، آيا 

 می توانند با هم جماع کنند؟
فاوتی دارند؛ برخی علما گفته اند چون هنوز زن در عصمت در اين مورد علما آرای مت

شوهر خودش است لذا آنرا جايز دانسته و بلکه جماع را نشانه ای از بازگرداندن زن از 
طرف شوهر دانسته اند و آنرا پايان عده زن می دانند، ولی برخی از علما می گويند که 

د خود بازگرداند )مثال بگويد: تو را الزم است ابتدا شوهر زن را با الفاظ يا کنايه نز
بازگرداندم( و دو مسلمان بر آن شاهد باشند، و بدين ترتيب عده پايان می يابد و مرد می 
تواند با زن جماع نمايد و اين راه سالم تری است و رای راجح می باشد، ولی اگر در عده 

 .)شيخ صالح المنجد(طالق ثالثه باشد چنين امری برای آنها در هيچ حالتی جايز نيست

 طالق در وقت حیض:
حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  والدت :»قبل از همه بايد گفت که 

وچون اين مصدر  مختص   « وپاركى  در حاليكه دارائى  صحت است ، خـارج ميگردد 
 «زنان است لذا  اسم فاعل  آن را مذ كرهم  مى آورند ،  وميگويند  زن حائيض  . 

 اما طالق زن در وقت حیض :
همه علماء اسالم در اين مورد متفق القول اند که : طالق در دوران حيض بصورت 
مطلق حرام است، و از جمله يکی از انواع طالق بدعی بشمار می رود، هللا متعال 

ا النَّبِیُّ إِذ ا »خطاب به پيامبرش صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  ط لَّْقتُُم النِ س اء ی ا أ یُّه 
بَُّکمْ  اتَّقُوا َّللاَّ  ر  أ ْحُصوا اْلِعدَّة  و  ِل قُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ و  ای پيامبر! هر »(.يعنی: 1)طالق « ف ط 

زمان خواستيد زنان را طالق دهيد، در زمان عّده، آنها را طالق گوييد، و حساب عّده را 
 «.بپرهيزيداز خدايی که پروردگار شماست  نگه داريد؛ و

 هدف طالق دادن درعد ه:

در مورد اينکه زنان خويش در عّده طالق دهيد؛ اين بدين معنی است که : يعنی در آن 
هنگام که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزديکی نکرده باشند، و در اين هنگام 

 است که طالق دادن زن مشروع و مطابق سنت است.
يثی داريم درصحيحين که از ابن عمر رضی هللا عنه روايت حکم شرعی در اين مورد حد

شده که وی زنش را درحالی که در حيض بود طالق داد، پدرش عمر رضی هللا عنه اين 
ُمْرهُ »موضوع را به رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم اطالع داد و ايشان فرمودند : 

تَّی ت ْطُهر   ا ح  ا، ثُمَّ ِلیُْمِسْکه  اِجْعه  إِْن ف ْلیُر  ، ثُمَّ إِْن ش اء  أ ْمس ک  ب ْعُد، و  ، ثُمَّ ت ْطُهر  ، ثُمَّ ت ِحیض 
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ا النِ س اءُ  ُ أ ْن تُط لَّق  ل ه  ر  َّللاَّ ، ق ْبل  أ ْن ی م  َّ ف تِْلک  اْلِعدَّةُ الَّتِی أ م  ( 5252)بخاری:«. ش اء  ط لَّق 

 (.1471و مسلم )
کند و او را نگه دارد تا پاک گردد و به او دستور بده تا به همسرش رجوع »يعنی : 

دوباره، دچار قاعدگی شود و سپس پاک گردد. بعد از آن، اگر خواست، می تواند او را 
نگه دارد. وگرنه، قبل از اينکه با او همبستر شود، طالق اش دهد. اين، همان عدتی است 

 «.که خداوند، دستور داده است تا زنان در آن، طالق داده شوند
اِمالً »وايت مسلم آمده که فرمود: و در ر ا ط اهراً أ ْو ح  ِل ْقه   «.ُمْرهُ ف ْلیُراِجْعها ثمَّ لیُط 

به او دستور بده به زنش رجوع کند، سپس او را طالق دهد، در حالی که پاک يا »يعنی: 
 «.حامله باشد

لَیه ُحِسبَْت عَ »و در روايت ديگر بخاری آمده که ابن عمر رضی هللا عنه چنين گفت : 
طالقی که در دوران قاعدگی ماهوار به همسرم داده »(يعنی: 5253)بخاری:«. بِتَْطِليقَة  

 . «بودم، يک طالق برايم محسوب گرديد
فََطِلّقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه : در زمان عّده، آنها را » از اين احاديث معنای اين فرموده هللا تعالی: 

هللا عليه وسلم روشن می گردد که: طالق زنان بايد با تفسير پيامبر صلی « طالق گوييد
روی دهد، و طالق  ،ستر شدن ) و يا حامله بودنشان( بدر هنگام پاک بودن آنها قبل از هم

در زمان حيض يا آن هنگام که با آنها نزديکی صورت گرفته )درحاليکه حامله نيستند( 
صلی هللا عليه وسلم از اين  حرام است، بخصوص اينکه در بعضی روايات آمده که پيامبر

 کار خشمگين شدند و مشخص است که ايشان جز برای حرام خشمگين نمی شوند.
هرگاه شخصی خواست همسرش را »شيخ ابن عثيمين رحمه هللا در اين باره می گويد: 

طالق دهد،واجب است از او بپرسيم: آيا همسرت حامله است؟ اگر گفت: بلی، می گوئيم : 
ه و ممانعت دراين مورد نيست ،  اگر گفت : همسرم حامله نيست، از وی وی را طالق د

می پرسيم : آيا او اکنون در حيض است يا خير؟ اگر گفت : حائضه است، می گوئيم: 
فعال منتظر باش تا پاک شود، و هرگاه پاک شد با وی همبستر نشو بعد او را طالق ده، و 

آيا )بعد از پاک شدن از آخرين حيضش( با  اگر گفت: در حيض نيست، از او می پرسيم :
او همبستر شدی يا خير؟ اگر گفت: با او همبستر شدم، می گوئيم: وی را طالق نده تا 

مشخص شود حامله می شود يا در حيض می افتد، و بعد از حيض وی را طالق بده، و 
 «. ق دهیشدم، می گوئيم : پس ايرادی ندارد که او را طاله اگر گفت: با او همبستر ن
 .(45، صفحه  13) الشرح الممتع ؛ جلد  

 حکمت حرمت طالق در مدت حیض:

حکمت حرمت طالق در هنگام حيض بخاطر آنست چون ممکن است باعث بهم خوردن 
عده طالق زن يا طوالنی شدن آن گردد، و فرد را در حيرت و سرگردانی قرار دهد، و 

ست چونکه ممکن است بخاطر آن حاملگی حکمت از منع طالق بعد ازهمبستری با اودرآن
ايجاد شود و سپس براثر آن طرفين نادم و پشيمان گردند، چه بسا اگر می دانستند زن 

حامله است مشتاق به ادامه زندگی می شدند، برای همين است که هللا متعال امر کرده که 
: در  ِل قُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ ف ط  » زنان را در مدتی که تعيين شده طالق دهند، آنجا که می فرمايد: 

 «.زمان عّده، آنها را طالق گوييد

 حکم طالق در هنگام حیض:
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علمای اسالم در مورد حکم طالق در دوران حيض اختالف نظر دارند، اما جمهور و 
اکثريت آنها از جمله ائمه اربعه می گويند: طالق واقع می شود، دليل آنها بصورت زير 

 است:
ابن عمر رضی هللا عنه استناد کردند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: به حديث  -1
اِمالً » ا ط اهراً أ ْو ح  ِل ْقه  به او دستور بده به »(.يعنی: 1471مسلم )«. ُمْرهُ ف ْلیُراِجْعها ثمَّ لیُط 

 «.زنش رجوع کند، سپس او را طالق دهد، در حالی که پاک يا حامله باشد
ت تنها زمانی مفيد معنا واقع می شود که طالقی روی داده باشد، گفتند: امر به رجع

چونکه رجعت بعد از طالق است، و اگر طالق واقع نمی شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ُمْرهُ » و اين سخن بهتر است از اينکه بگويد: « إنه لم يقع : طالق واقع نشده»می فرمود: 
قع نشده بود چه رجوع می کرد يا خير فرقی نمی کرد، ، چونکه اگر طالق وا« ف ْلیُراِجْعها

 و لذا نيازی نبود امر به رجعت کند.
)مخالفين در جواب گفتند: در اينجا مراد از رجعت معنای لغوی آنست نه اصطالحی، 

ًجا َ ْيَرهُ فَإِن َطلهقََها َفالَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحتهَی تَنِکَح َزوْ »همانطور که هللا متعال می فرمايد: 
اگر )بعد از دو طالق( او را (. »230)بقره « يَتََراَجعَا فَإِن َطلهقََها فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَن

طالق داد، از آن به بعد، زن بر او حالل نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگری انتخاب 
، در «کنند زگشتبا کند، اگر )همسر دوم( او را )با ر بت( طالق گفت، گناهی ندارد که

اينجا فرموده می توانيد به هم رجعت )بازگشت( کنند ولی نه بعد از طالق، بلکه برای 
ازدواج مجدد، پس رجعت در اين آيه برای بعد طالق بکار برده نشده و مراد معنای 

 لغوی آنست(.
در روايت ديگر که از بخاری بطور صحيح و صريح آمده که طالق زن ابن عمر  -2

«. ُحِسب ْت ع ل یَّ بِت ْطِلیق ةٍ » عنه در هنگام حيض واقع شده، چنانکه ابن عمر گفت: رضی هللا

به همسرم  ) مريضی ماهوار(  طالقی که در دوران قاعدگی»( يعنی: 5253)بخاری:
 . «داده بودم، يک طالق برايم محسوب گرديد

هيچ تاويلی  گفتند: اين حديث بصراحت بيان می کند که طالق زنش واقع شده، و جای
ندارد، اگر طالق واقع نمی شد چرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنرا بعنوان يک طالق 

 بحساب آورده است؟
داللت بر « ُحِسبَْت َعلَیه ِبتَْطِليقَة  » )مخالفين ، از جمله ابن قيم  گفتند : اين سخن ابن عمر 

 وست که طالق واقع شده!(نظر پيامبر صلی هللا عليه وسلم ندارد، و بلکه نظر خود ا
پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود  »اما ابن حجر عسقالنی در پاسخ به اين اعتراض گفته : 

که دستور رجوع کردن را به ابن عمر داد و او را راهنمايی کرد که اگر بخواهد بعد از 
انجام رجعتش او را طالق دهد، چکار بکند، و اينکه به ابن عمر گفته شد : کاری که او 

داده برايش يک طالق حساب شده، احتمال اينکه کسی  ير از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
آنرا يک طالق حساب کرده باشد، بسيار بعيد است؛ چون قرائن زيادی در اين جريان بر 

شود که ابن عمر در اين ماجرا، به رأی خود، کاری  کند، چگونه تصور می آن داللت می
که او نقل کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از کار او ناراحت شد؟  انجام دهد در حالی

فتح الباری  «خواست انجام دهد با او مشورت نکرد؟ چگونه در قصه مذکور در آنچه می
(9/353.) 

 حديث زير است که : ييد می کند،أسخن حافظ ابن حجر را تاز جمله چيزی که 
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أنه طلق امرأته وهی حائض، فأتی »شده که :  از نافع از ابن عمر رضی هللا عنه روايت
(، دارقطنی 68طيالسی )«. عمر النبی صلی هللا عليه وسلم فذکر ذلک له فجعلها واحدة

ابن عمر زنش را در دوران »( و حديث صحيح است.يعنی: 7/326( وبيهقی )4/9)
رد، و حيض طالق داد، عمر نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم رفت و موضوع را بازگو ک

 «.پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنرا يک طالق قرار داد
و اين نصی است محل اختالف )که در واقع اختالف را از بين  »حافظ ابن حجر گفته: 

 «.برد( پس بايد به آن حکم شود می
 )باز مخالفين گفتند: اکثر روايات وارده از حديث ابن عمر رضی هللا عنه ، عبارت 

وارد نشده و بلکه  الب روايات بصورت « آنرا يک طالق قرار داد :  فجعلها واحدة» 

مطلق بيان شدند، پس اگر احاديث مطلقند و قيدی ندارند؛ ظاهرا طالقی واقع نشده، چراکه 
 اگر طالقی واقع می شد نياز بود تا اين موضوع بتفصيل بيان شود تا فهمانده شود(.

تَانِ الطهالَ »خدای متعال بصورت عام فرمودند:  -3  (.229)بقره « ُق َمره
 «.طالق، )طالقی که رجوع و بازگشت دارد،( دو مرتبه است »يعنی: 

در اينجا تفصيل نکرده که آيا طالق در حيض واقع می شود يا خير؟ يا تنها در پاکی و 
قبل از همبستر شدن واقع می شود؟ بلکه هللا متعال وقوع طالق را ثابت کرده، و اينکه 

دفعاتی که امکان رجعت وجود دارد تنها دو بار است، و اگر برای بار سوم طالق تعداد 
داده شود ديگر آن زن برای او حالل نيست تا آنکه به ر بت خويش با مرد ديگری 

 ازدواج کند و آن مرد با ر بت او را طالق دهد.
طالقش موافق  وقوع پسو اعمالی نيست که بنده با آن به خدا تقرب جويد،  طالق جز -4

بر آن طالق يعنی زوال عصمت و اين حق انسان است، هرگونه که  عالوه .استسنت 
آنرا بوقوع بپيوندد واقع می شود؛ اگر موافق سنت او را طالق دهد طالق واقع شده و 

گناهی متوجه او نيست، و اگر خالف سنت طالقش دهد گناهکار است اما طالق واقع می 
الق انسان مطيع شرع حساب شود اما طالق انسان عاصی شود، و محال است که ط

(، 2/308)  (،  الشرح الصغير6/57)  المبسوط»محسوب نگردد.)مراجعه شود به 
  (.13/47) «الشرح الممتع»(، 7/366) «المغنی»(، 15/398) «المجموع»

و اما بعضی از تابعين و علماء از جمله: طاووس و عکرمه و خالس بن عمرو )از 
ن( و محمد بن اسحاق، و داود ظاهری، و ابن حزم، و شيخ االسالم ابن تيميه و تابعي

دوران حيض واقع نمی شود و بعنوان مدت شاگردش ابن قيم رحمهم هللا، گفتند: طالق در 
 طالق محسوب نمی گردد.

 استدَلل آنها بصورت زیر است:
در روايتی ديگر از ابن عمر رضی هللا عنه در سنن ابوداود آمده: عبدالرحمن بن أيمن  -1

نظرت چیست اگر مردی همسرش را در دوران موالی عروه از ابن عمر سوال کرد: 
ُسوِل َّللاَِّ »گفت:  حیض طالق دهد؟ اِئٌض ع ل ی ع ْهِد ر  ِهی  ح  أ ت هُ و  ر  اْمر  ِ ْبُن ُعم   ط لَّق  ع ْبُد َّللاَّ

س لَّم  ف ق ال  إِنَّ ع ْبد  َّللاَِّ  ُ ع ل ْیِه و  لَّی َّللاَّ ِ ص  ُسول  َّللاَّ ُر ر  أ ل  ُعم  س لَّم  ف س  ُ ع ل ْیِه و  لَّی َّللاَّ ر  ص   ْبن  ُعم 
ق ال  إِذ ا ط   ه ا ش ْیئًا و  ل ْم ی ر  دَّه ا ع ل یَّ و  ِ ف ر  اِئٌض ق ال  ع ْبُد َّللاَّ ِهی  ح  أ ت هُ و  ِل ْق ط لَّق  اْمر  ْت ف ْلیُط  ُهر 

 (.2185ابوداود )« أ ْو ِلیُْمِسکْ 

ابن عمر همسرش را در زمان حيات پيامبر صلی هللا عليه وسلم طالق داد، عمر »يعنی: 
در اين باره از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم سوال کرد، و گفت: عبدهللا همسرش را در 
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ْت »ا َعلیه َولَْم يََرَها َشْيئا،ً وقاَل: فََردههَ » هنگام حيض طالق داده، ابن عمر گفت:  إذا ط ُهر 
ِل ْق أ ْو لیُْمِسکْ  پيامبر صلی هللا عليه وسلم همسرم را به من برگردان و آنرا »يعنی: «.ف ْلیُط 

 «.وقتی پاک شد، )او را( نگه دارد، يا طالق دهد»چيزی به حساب نياورد. و فرمود:
احاديث وارده پيرامون اين موضوع مخالفت می کند،  )مخالفين گفتند: اين حديث با تمامی

شاذ است، و حتی بعضی از « َولَْم يََرَها َشْيئا : آنرا چيزی به حساب نياورد »و قسمت 
علماء اين امر را مستمسک ضعف آن کرده اند، از جمله ابوداود و خطابی و شافعی و 

 ((.4/45) «جامع أحکام النساء»ابن عبدالبر. 
اسناد آن صحيح است، و رجال »بانی رحمه هللا در مورد حديث ابوداود گفته: اما شيخ ال

آن رجال صحيح هستند، و حافظ ابن حجر نيز آنرا صحيح دانسته، ولی از برخی علماء 
ه ا ش ْیئا» ذکر شده که گفتند: معنای  ل ْم ی ر  يعنی: اين « : آنرا چيزی به حساب نياورد و 

موافق سنت طالق نداده، و بدين معنا نيست که طالق  عمل درست نبوده، بخاطر آنکه
روی نداده، بدليل روايت صريحی که ابن عمر آنرا طالق محسوب کرده، و روايت 

مرفوع آن به صحت رسيده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنرا يک طالق حساب نموده 
 (.1898صحيح أبی داود )«. است
از ابن عمر روايت کرده که او دربارۀ  مردی  از نافع «المحلی»ابن حزم در کتاب  -2

آنرا بحساب »يعنی: «. ال يعتد بذلک»که زنش را در حالت حيض طالق داده، گفت: 
 ( و اسناد آن نيک است.10/163«)المحلی«. »نياورد

( با همان طريق از نافع 5/5) «المصنف»)مخالفين گفتند: اين روايت را ابن ابی شيبه در
ال تعتد بتلک »از ابن عمر روايت کرده که در آن ابن عمر رضی هللا عنه چنين گفته: 

، و معنای آن اينست که اين حيض را «آن حيض را بحساب نياورد»يعنی: «. الحيضة
بَّ »بعنوان قروء ثالثه در اين آيه حساب نکند که می فرمايد:  اْلُمط لَّق اُت ی ت ر  ْصن  بِأ نفُِسِهنَّ و 

ءٍ  : زنان مطلقه، بايد به مدت سه قروء عادت ماهانه انتظار بکشند! ]عده نگه  ث ال ث ة  قُُرو 

 «(.دارند[

 چرا  طالق در ایام حیض ونفا  داده نشود؟

حكمت و  فلسفه  اسالم كه چرا به  مرد  اجازه داده نشد تا در  مدت حيض ونفاس طالق   
وقت از  زن  خود  در اين مردحرام  نموده  است ، بخاطر اينکه  صورت گيرد وآنرا  

زن گرديده است ، دورى ميكند وهمين  دورى مرد از   به علتی مريضی که عايد حال
 حالت اين ويند که گوعلماء میزنش  در زياتر از اوقات موجب نا آرامى  اعصاب  شده ، 

 شده ميتواند.   القطی اند که موجب  سوء تفاهمات و املوهم يكى از ع
بنابر اين دين  اسالم دستور داده تا  از دادن طالق در اين وقت خـود دارى صورت  

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

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

گيرد، واگر  بداند كه زنش حامله است شرع اسالم  بازهم دادن طالق را  كه زن حمل 
 يت حمل، حرام دانسته  است. در صورت موجود



 
18 

أ ْشِهُدوا  ْعُروٍف و  ْعُروٍف أ ْو ف اِرقُوُهنَّ ِبم  ل ُهنَّ ف أ ْمِسُكوُهنَّ بِم  ف ِ ذ ا ب ل ْغن  أ ج 
 ِ ْن ك ان  یُْؤِمُن بِاّلِلَّ ِ ذ ِلُكْم یُوع ُظ بِِه م  ة  ّلِِلَّ اد  أ ِقیُموا الشَّه  ْي ع ْدٍل ِمْنُكْم و  ذ و 

اْلی ْوِم اْْلِخرِ  ًجا و  ْخر  ْن ی تَِّق َّللاَّ  ی ْجع ْل ل هُ م  م   ﴾۲﴿ و 
آنان را به نيکی نگاه داريد يا به نيکی از آنان ، و چون به پايان زمان ]عّده[ نزديک شدند

جدا شويد و دو مرد عادل از ميانتان گواه بگيريد و گواهی را )برای( رضای هللا ادا کنيد. 
شود و کسی که از  اين طور، کسی که به هللا و روز قيامت ايمان دارد به آن پند داده می

 (۲)هد داد. هللا بترسد برايش راه رهايی از مشکالت قرار خوا
زمانی که به مّدت پايان عّده، نزديک شدند. چرا که اگر زمان عّده به «: إَذا بَلَْغَن أََجلَُهنه »

 پايان برسد، راه مراجعت بر روی شوهر بسته می شود .
 .«جدا شويد« »فَاِرقُو»
 .«دو فرد عادل« »َذَوۡي َعۡدل  »

 :2نزول آیۀ  شأن 
کرده است: مردی از طايفة اشجع فقير و تنگدست حاکم از جابر)رض( روايت  -1104

بود و خانوادة پرجمعيتی داشت. نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمد و در بارة معيشت 
و زندگی خود از آن بزرگوار پرسيد. پيامبر گفت: تقوا پيشه و شکيبا باش، ديری نگذشت 

ه حضور پيامبر شتافت و پسرش که در اسارت دشمن بود يک رمه گوسفند آورد. و او ب
جريان را به اطالع رساند. آن بزرگوار دستور داد که رمه را صرف مخارج خود نمايد. 

 در بارة او اين آيه نازل گرديد.
 گويد: حديث منکر و دارای شاهد است. ذهبی می
ک: ابن جرير مانند اين روايت را از سالم بن ابوجعده نقل کرده است . )تفسير  -1105
 .(138، صفحه  28همان منبع، جلد طبری، 
ک: سدی در روايت خود نام نفر را عوف اشجعی گفته است .)تفسير طبری،  -1106

 . (138، صفحه 28همان منبع، جلد
 ک: حاکم از ابن مسعود روايت کرده و نام نفر را عوف اشجعی گفته است. -1107
رض( روايت کرده است: ابن مردويه از طريق کلبی از ابوصالح از ابن عباس ) -1108

عوف پسر مالک اشجعی آمد و گفت: ای رسول هللا! پسرم را دشمن به اسارت گرفته 
دهی؟ گفت: دستور من اين  کند، خودت چه دستوری به من می است، مادر بيقراری می

است خودت و همسرت ال حول وال قوة إال باهلل را بسيار بخوانيد، همسرش گفت: چه 
کردند. دشمن از نگهبانی  است، پس هردو اين ذکر را زياد تکرار مینيکو دستورت داده 

 پسر او  افل شد و او رمة گوسفندان آنان را ربود و نزد پدرش آورد. پس خدای متعال 

ًجا » ْخر  ْن ی تَِّق َّللاَّ  ی ْجع ْل ل هُ م  م   را نازل کرد.«  و 

ضحاک از ابن عباس خود ازطريق جويبر از « تاريخ»خطيب اين حديث را در -1109
 روايت کرده است.

 ک: ثعلبی از وجه ديگر ضعيف روايت کرده است. -1110
 ک: ابن ابوحاتم از وجه دگير به نوع مرسل، اين حديث را روايت کرده است. -1111

)تفسير وبيان کلمات قرآن کريم تأليف: شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول  تأليف 
 عالمه جالل الدين سيوطی (.
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 خوانندۀ محترم!

 خالص وحکم ظاهری آيه مبارکه را ميتوان بشرح ذيل جمعبندی نمود:
فَأَْمِسُكوُهنه »بعد از اينکه مدت عده به پايان برسد ، در برابر مرد دو راه  وجود دارد:

بَلَْغَن فَإَِذا » رسد که  ، وقتی که زنها آخر مدتشان می«بَِمْعُروف  أَْو فَاِرقُوُهنه ِبَمْعُروف  
شود که مدت عده شان به پايان برسد شما در برابر خود دو  يعنی نزديک می« أََجلَُهنه 

 امکانات داريد .
که ، «فَأَْمِسُكوُهنه بَِمْعُروف  » می داريد  ) احسان (نگاه  اول اينکه  ايشان را به وجه پسنديده

يد ؛زمان فراق و جدايی مدت معينه عده به اتمام بسر،که اگر مدت تمام شد به آخرش رس
أَْو  »می کنيد  اينکه آنان را به وجه نيکورهايشان دربرابر شما قرار دارد ، حاال شما :

،ولی اين رها ساختن باز هم بايد با خوبی واحسن انجام يابد ولی  «فَاِرقُوُهنه بَِمْعُروف  
ه آنان ، ويا رها ساختن رساندن ب منظور زيان   ها به آن  داشتن  نگاه  توجه بايد داشت که :

 شما روا نمی باشد .  از حقوق  شان ؛ برای  رساندن  آزار به آنها و بازداشتنرآنان بمنظو
ذکر گريده است که  پانزده « معروف»در قرآن عظيم الشأن، سی و هشت مرتبه کلمه 

مرتبه آن مربوط به خانواده و همسرداری است، يعنی شيوه برخورد زن و مرد در 
 بايد شايسته و پسنديده باشد. زندگی

ودو » مبحث شهادت دونفر عادل که در آيۀ  مبارکه بدان  اشاره فرموده است اينست که 
در اين هيچ جای شک نيست که « خود بحيث شاهد انتخاب فرمايد:   را از ميان  عادل  تن

اگر شهود هم برای رجعت زمانيکه عالقه برای رجعت ورجو وجود داشته باشد ، وهم 
اراده وتصميم برای تفريق وجدايی وجو داشته باشد ، که هدف آن هماناشکل بهتر ختم 

 کلی دشمنی در بين جانبين )زن وشوهر (است .
مبحث شاهد انتخاب کردن در اين قضيه که در آيۀ  مبارکه اشاره بدان رفته است، به نظر 

م بايد برای هللا تعالی  بر است، البته شهادت، شاهدان ه  مستحب علمای مذاهب چهارگانه 
پا گردد، ودر حکم آيۀ  مبارکه هم همين است که  شهود ملکف اند ، که ادای  شهادت 

 .خويش را به قصد قرابت وبر وجه صادقانه وراستين پيش ببرند

 شاهدان برای امرطالق:
 ( اجماع را نقل کرده است. که طالق هم کالمی6/300« )نيل األوطار»امام شوکانی در 

وهم زبانی است، ماداميکه شوهر زنش را خطاب کند و بر وی اسم طالق بياورد، طالق 
واقع می شود، حال چه شاهد حاضر باشد يا نباشد. مثال اگر مرد به زنش بگويد: توطالق 
هستی، يا در  ياب همسرش بگويد: او طالق است، يا: او را طالق دادم، و يا امثال اين 

 .کند، طالق واقع شده و لزومی به شاهد گرفتن نيستالفاظ را بر زبان جاری 
و از جمله ائمۀ اربعه گفته اند: مستحب است که مرد برای طالق ء جمهور علما ولی 

را   انکار و اتهام  وی( شاهد بگيرد، تا باب مجادله بسته شود و راهزنش ) و يا رجعت 
لَْغَن أََجلَُهنه فَأَْمِسُکوُهنه ِبَمْعُروف  أَْو فَإَِذا بَ »ببندد. به دليل آن )آيۀ  دوم سورۀ طالق است ( 

نُکمْ  سرآمد، آنها  يعنی: و چون عده )عدت( آنها« فَاِرقُوُهنه بَِمْعُروف  َوأَْشِهُدوا َذَوْی َعْدل  ِمّ
ای از آنان جدا شويد؛ و دو مرد عادل از  ای نگه داريد يا بطرز شايسته را بطرز شايسته

و گفته اند: امر در اين آيه بر .د؛ و شهادت را برای خدا برپا داريدخودتان را گواه گيري
 .استحباب داللت می کند

 :اما ممکن است دو حالت پیش آید
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اگر مردی نزد قاضی ادعا کند که زنش را طالق داده، طالق حساب شده و هيچ  -1
 .شاهدی نياز نيست، يعنی اقرار و اعتراف مرد کفايت می کند

نزد قاضی ادعا کند که شوهرش وی را طالق داده، ولی مرد آنرا انکار اما اگر زن  -2
 .اگر زن شاهدی نداشته باشد، ادعای او پذيرفته نمی شود- :کند؛ در اينحالت

 .اگر دو شاهد عادل بر طالق و ادعای زن شهادت  دهند، ادعای او پذيرفته می شود- 
در اينحالت قسم د خوردن زن نيز  اگر تنها يک شاهد داشته باشد، کفايت نمی کند، و- 

همراه آن شاهد کفايت نمی کند، و طالق با شاهد و سوگند ثابت نمی شود. اما آيا شوهر 
سوگند داده می شود؟ امام ابوحنيفه و امام مالک و امام شافعی )و روايتی از( امام احمد 

نشد؛ در اينحالت گفته اند: شوهر قسم  داده می شود، اما اگر مرد حاضر به قسم  خوردن 
 .بر طبق روايتی از امام مالک به طالق حکم می شود

 یادداشت کوتاه:
فقهاء )امام مالک و امام شافعی رحمت هللا عليهما و بسياری از فقهاء( گفتند : در برخی از

و زن نمی تواند  امر نکاح و طالق و رجعت، تنها شهادت دو مرد بالغ عاقل پذيرفته است
ل ُهنَّ »فرمايد:  د، دليل آنها چنين است که :خداوند متعال میدر آن مشارکت کن ف  ذ ا ب ل غن  أج 

ی ع دٍل ِمنُکم أشِهُدوا ذ و  عُروفٍو  عُروٍف أ و ف اِرقُوُهنَّ بِم   (.2طالق : سورۀ ) «ف أمِسُکوُهنَّ بِم 
  شايستهوهنگامی که مدت عده آنان نزديک به پايان آمد، يا از ايشان را به طرز »يعنی: 

ميان   ای از ايشان جدا شويد و بر آنان دو مرد عادل از ای نگاه داريد و يا بطرز شايسته
 «.خودتان را به شهادت گيريد

شاِهد ی ع ْدٍل  »فرمايد :  و پيامبر صلی هللا عليه وسلم می ِلـی و  صحيح  «.َل  نِکاح  إَِلَّ بِو 
 «.حضور ولی و دو شاهد عادل نکاح صحيح نيست مگر با»(.يعنی: 7557ابن ماجه )

 شود در آيه و حديث شاهد به لفظ مذکر آمده است. همانطور که مالحظه می
 و گفتند : چون طالق در دست مرد است، لذا جز شاهد مرد هم پذيرفته نيست.

فرموده اند که : شهادت زنان با مردان )يعنی دو زن با يک مرد( در  اما علمای حنفی
ق و رجعت و در همه چيز، جز در حدود و قصاص قبول است و اموال و نکاح و طال

: هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارک و اسناد  ابن القيم آن را ترجيح داده وگفته است
شود، جايز  نويسند و  الباً هم در مجمع مردان نوشته می بوط به ديون را که مردان می مر

که بيشتر زنان در آن حضوردارند مانند  ارهايیک  و روا دانسته باشد، اگر شهادتشان برای
 . تر است ، پذيرفته شود بهتر و اولی وصيت و رجعت بعد ازطالق رجعی

 خوانندۀ محترم!
يک وجيبه جدی ودقيقی که در برابر شاهد وجو دارد اينست که :حّب و بغض ها نبايد در 

ه  ّلِِل ِ »قضاوت ما شاهدان تأثيرگذار باشد.   135)مشابه اين جمله،در آيه « أ قِیُموا الشَّهاد 
ِ و  ل ْو ع لی أ ْنفُِسُکْم »نساء نيز آمده است که می فرمايد:  داء  ّلِِل  اِمین  بِاْلِقْسِط ُشه  ُکونُوا ق و 

بِین   ْیِن و  اْْل ْقر   («أ ِو اْلواِلد 
ـ بناً شهادت دونفر شاهد  عادل بايد همراه با حفظ حقوق مردم و اخالصمندی 

ه  ّلِِل ِ »يکه  شهادت برای آهلل باشدباشد.طور « أَقِيُموا»)که در کلمه  «أ قِیُموا الشَّهاد 
ِ »برپاداشتن حقوق مردم و در کلمه   اخالص در عمل نهفته است(.« ِِلّ

 مبارکه: ۀمصالح زناشوی در آی
آداب و رسوم اجتماعی و تاريخی،  ضعف جسمی و نارسايی، به علت  سف بايد گفت:أبا ت
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بناً هدايات قرآن عظيم  جوامع ما حقوق زنان بيشتر پايمال شده و می شود. بخصوص در
الشأن بسوی مرد است که با دقت، وتوجه ايشان را به رعايت حقوق زن جلب نموده، 

و به دور از هر گونه تحقير وتوهين  پروسه جدايی همراه با کرامت، ومی فرمايد که:
می فهماند که به يکباره برای زن سه ضمن به مرد  رازار واذيت صورت بپذيزد. د

ْعُروفٍ »وبا يک زيبا می فرمايد: طالق ندهيد. ْعُروٍف ، فاِرقُوُهنَّ بِم   .«ف أ ْمِسُکوُهنَّ بِم 
توجه بايد داشت که پروسه طالق بايد صرف مصالح مرد نبايد در نظر گرفته شود، بلکه 

)واين زمان بندی همان  آ از  دراين پروسه زمان بندی محکم دينی بطورمراعات شود.
ل ُهنَّ »هم پايان آن: و« ف ط ل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ »زمان عّده: که پروردگار بدان  «ف ِ ذا ب ل ْغن  أ ج 

 حکم فرموده است جداً مراعت شود .
حکمت شرع همين است که : جدايی و طالق، يعنی ادامه زندگی که بايد به وجه پسنديده 

ْعُروفٍ »جدايی و طالق. واحسن باشد و هم  ْعُروٍف أ ْو فاِرقُوُهنَّ بِم  يعنی  «ف أ ْمِسُکوُهنَّ بِم 
رفتار شايسته مرد بازن ورعايت حقوق زن چه در حال صلح و آشتی و چه در حال قهر 

از حقوق همسر است. توجه بايد داشت که حکمت الهی وشرع اسالمی همين  و جدايی،
زيرا در آيۀ مبارکه آمده است:  ر جدايی است.نگاه داری همسر،مقّدم ب است که:

. پروسه طوری صورت گيرد، طوريکه «فاِرقُوُهنَّ »وسپس فرموده است  «ف أ ْمِسُکوُهنَّ »
 شارع بدان حکم فرموده است يعنی اين پروسه مقبول شرع و پسند عقل باشد.

حل مشکالت فاميلی بصورت عموم وبخصوص در امر طالق که از طريق  ير شرعی 
صورت گيرد گناه ودر نهايت امر ،رفتن به بيراهه سقوط وتباهی است.به ياد داشته باشيد 
که تقوا و ترس از هللا  موجب خروج انسان از بسياری ازمشکالت ورهايی از تمام بن 

 بست ها ) از جمله اختالفات زن و شوهر است(.

 چرا زن اجازه خروج از خانه درزما ن عده را ندارد:
چرا زن نميتواند درزمان عده طالق  از خانه شوهرش بيرون شود در بدو نکه در مورد اي

ای پيامبر وقتی که خواستيد »بايد گفت که:حکم خداوند همين است ؛ طوريکه می فرمايد: 
زنان را طالق دهيد، آنان را در وقت فرارسيدن عده طالق دهيد، و حساب عده را نگه 

ست، بترسيد و پرهيزگاری کنيد، و زنان را داريد، و از خدا که پروردگار شما ا
هايشان بيرون نکنيد و زنان هم بيرون نروند. مگر اينکه زنان کار پلشت و زشت  ازخانه

 آيۀ اول سورۀ طالق («.)آشکاری انجام دهند
 ولی با آنهم برخی از حکمت های آن عبارتند از :

بطور کامل قطع نمی شود و  اوالً: با طالق )اول و دوم( رابطه زناشويی بين مرد و زن
دو هنوز محرميت برقرار است تا آنکه مدت عده زن به پايان برسد، يعنی زن و  بين آن 

طالق تا پايان عده زن می توانند با هم و کنار هم و بر سر يک دسترخوان   مرد پس از 
 همبستر شوند. بنشينند، فقط نبايد با هم 

 ی خانواده شود، زيرا فروپاشی خانواده آثار زياندوما: اسالم قصد دارد تا مانع فروپاش
خود اعضای خانواده و به تبع آن بر کل جامعه می گذارد، از اينرو شارع حکيم  باری بر 

تا زن پس از طالق تا پايان عده اش در منزل شوهرش بماند ، احتمال  چنين حکم کرده 
د و به او ر بت پيدا کند و آن وجو دارد که :شوهرش از تصميم طالق  پشيمان ونادم  شو

او را نزد خود باز گرداند، که اگر چنين شود، زن می تواند بدون عقد نکاح جديد با 
زندگی نورمال زن وشوی خود ادامه بدهند. ولی اگر زن از منزل خارج  شوهرخويش به 
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  حاصل نشود و طالق بائن شود.   گردد ممکن است اين ندامت و پشيمانی و ر بت
مانطور که ذکر شد اسالم کوشش ميکند تا اخرين فرصت  پيوند زن و مردی که سوما: ه

در آستانه قطع شدن است  دوباره ترميم ومالحم گزاری کند تا مانع فروپاشی خانواده و 
مدت عده در منزل شوهرش باقی  رابطه زوجين شود، و لذا چنين حکم کرده که تا زن در 

موجب شود تا عداوت و  ری کند، و زن را بفريبد و اين بماند تا مبادا کسی از او خواستگا
  دشمنی و تنفر در جامعه حاکم شود.

چهارم: شريعت نفرموده که هيچکس نبايد زنی را که عده طالقش را سپری می کند ببيند! 
سخن شريعت نيست، بلکه بايد بمانند سابق روابط محرم ونامحرم رعايت شودو زن  و اين 

 .رهای مورد نيازش به بيرون ازمنزل برودولی نبايد شب در جائی بماندبرای کا می تواند 

 صاحب طالق در اسالم:
یا أ یها  النبى إذا طلقتم النسا ء » مـى فرمايد:  ( 1) طالق آيۀ : ۀخداوند پاك در سور
)اى پيامبر چون اراده طالق  زنان كنيد پس طالق دهيد ايشان را (  «فطلقوهن  لعدتهن.
 صدق هللا العظيم.

وإن أردتم استبدال زوج  » مى فر مايد:( هللا تعالی  2همچنان درسورۀ  )النسا ء آيت 
) واگر خواهد بدل كرد زن « مكان زوج  ، وآتیتم إحداهن قنطارٱ فال تأ خذوا منه شیئٱ 

شيد  يكى از ايشان  را قنطار)  مال فروان (  پس باز مگيريد  از آن  بجاى زنى  وداده با
اگـر به مفاهيم آيات متبركۀ فوق  به دقت نظر به اندازيم در خواهيم .« مال چيزى را 

يافت كه نصوص  قرآنى  به دادن طالق  براى مرد صراحت دارد زيرا مرد  به اساس 
قاى  زندگى  مشترك حريص ميباشد و به قت درازدواج  بيشتر  از زن  بـر بشتحمل م

طالق را  پرداخته ودر   ( مؤجلحكم شرع بعد  از طالق  مجبور است كـه مهر مؤخر ) 
 دوران عدت مخارج  زن را نيز  تأ مين نمايد.

چنانچه آورديم در اديان و شرايع قبلی افراط و تفريط وجود داشت و دارد که دربعضی 
مذاهب يهوديت حق طالق به رهبردينی شان و در بعضی ديګر اصالً طالق اجازه نيست 
و در موارد ديګر آزادی های بدون حد و حصر است اما در دين مبين اسالم اين اعتدال 

ی زن و رقيق القلب بودن اش را در نظر ګرفته و به مراعات شده، خطرکتر طبعی زيبا
ذاشته که گمقام زن در خانواده و اجتماع توجه کرده، مسؤوليت های متعدد بر شوهر 

ۀ تقدير الهی اين جوانب و مالحظات را در نظر درين صورت دادن حق طالق برعالو
تيکه استثناأت أمور دانسته و درصورگرفته به عدالت و مراعات انصاف زن و مرد را م

واقع شود و مرد وجايب خويش را کماکان عملی و مراعات نه کند به زن فرصت داده تا 
 جدايی و طالق خويش را به درخواست تفريق از محکمه درخواست کند. 

 در باال ياد شده که بنابر عوامل اگر طالق  بدست زن باشد حيات خانواده گى اما 
ز بخش های داليل ظاهری آن همان خرکتر طبعی يده ميتواند که يکی امضطرب  گرد

بوده که خانواده ها وروابط فاميلی سرعت  در متأثر  شدن، انفعال وعكس العمل زن در 
نه  استقرار نخواهد داشت وعامل  باز دارنده يى  نيزدر مقابلش وجود و زنا شوهری

 خواهد داشت که در بسا موارد سبب پشيمانی خود زنها ميشد.  

هرگاه زن از زندگی زناشويی خويش راضی نبود و قصد جدايی از ګفته آمديم  چنانچه
حکم شرع  شوهرش را داشت، شرع هميشه دست و پای زن را در اين مورد نمی بندد بلکه طبق

جدا ويا تفريق و طلب جدايی از محکمه زن و شوهر می تواند از طريق "خلع" از شوهر خويش 
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 .حق طالق به زن نيست که براحتی بنيان خانواده را از هم بپاشد گردد اما اين خلع بمانند دادن

 آیا زن میتواند شوهر خویش را طالق دهد:
زن حق خلع  داده شده   وبرای    برای مرد حق طالق در بدو بايد گفت که در دين مقدس اسالم 

 است . 
طالق فقط وفقط در  به دليل رعايت مصالح خانواده و اجتماع، حقولی ناگفته نبايد گذاشت که 

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

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

نبايد فراموش کرد که در شرع اسالمی  َقّواميت در زندگی زناشوئی با مرد است، طوريکه 
ُهْم ع ل ی  ب ْعٍض » پروردگار با عظمت ما ميفرمايد :  ُ ب ْعض  ا ف ضَّل  َّللاَّ اُمون  ع ل ی الِن س اِء بِم  اُل ق وَّ ج  الِر 

ا أ نف   بِم  اِلِهمْ و  هللا   که  است  آن  سبب اند به  قيم  بر زنان  ﴾ )مردان34سوره النساء: )...«   قُوا ِمْن أ ْمو 
  خويش  از اموال  مردان  که  آن  سبب  و نيز به  است  داده  ديگر برتری  را بر برخی  آدميان  برخی

 کردند(  خرج )بر زنان( 
 در تصرف مرد  در اينست که:حکمت دين مقدس اسالم در تصرف حق طالق  

مصارف گزاف مالی وزحماتی فروانی را   ازدواج  زناشوئی و  پيوند  برقراری  برای  چون او
 متحمل شده است .

ا  طالق  به اگر  داند می  و  دارد،  دلبستگی  آن  ادامه  و  پيوند  اين  ببقای  بيشتراززن بنآمرد
ند بايد مصارف کمر شکنی را  متحمل شود . بنآ کوشش بار ديگر ازدواج ک  بخواهد  قدام کند و

 ميکند تا از عصبانيت کار نگرفته ودر صورت ممکن بر بقای ازدواج خويش باقی بماند .
متعه » هکذا نبايد فراموش کرد که در صورت طلق اين مرد که مجبور است مهر قبول شده 

 ومصارف دوران عده  را بايد نيز بپردازد .« طالق 
ن تحمل خشم وقهر خود را کنترول کرده نميتواند وعواقب طالق با ندازه مرد، گريبانگر ولی ز

او نيست وبرايش ضرر اقتصادی هم عايد نميگردد ، بنآ شايد به کمترين بهانه اين پيوند را از 
 بين ببرد.

عی اما نداشتن حق طالق برای  زنان به اين معنا نيست که اگر احيانا بنا به داشتن عذری شر
قصد رهايی از شوهر خويش را داشتند، تمامی راهها بر او بسته است! هرگاه زن از زندگی 

زناشويی خويش راضی نبود و قصد جدايی از شوهرخويش  را داشت، شرع هميشه دست و پای 
از شوهر «  خلع » زن را در اين مورد نمی بندد بلکه طبق حکم شرع می تواند از طريق 

اين خلع بمانند دادن حق طالق به زن نيست که براحتی بنيان خانواده را از خويش جدا گردد اما 
 هم بپاشد بلکه شرايطی دارد .

 طالق همسایه :
در مورد طالق همسايه شيخ جمال قطب  رئيس قبلی کميته دار الفتای جامع االزهر طی  فتوای 

ميتواند وحق دارد که  مينويسد : همانطور يکه مرد )شوهر ( حق طالق زن خويش را دارد ، زن
 شوهر خويش  را خلع نمايد . 

هکذا اگر همسايه ها و اهل محل ،  شاهد جر و بحث وجنگ وجدال های متداوم بين زوجين 
باشند و تشخيص دهند که  زن و شوهر  ديگر نمی توانند باهم زندگی مشترکی را پيش ببربند  

ت ، همسايه ها  وياهم اعضای فاميل وامکان تفاهم بين آنها بصورت مطلق از بين رفته اس
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واقارب زن وشوهر ويا هم مسؤلين ومعززين منطقه ومحل ،ميتوانند  با مراجعه به قاضی 
 ومحکمه مربوطه درخواست طالق  برای زوج همسايه  را بعمل ارند .

شيخ جمال قطب در جواب سوالی مينويسد : اگر همسايه ها درخواست طالق دو نفر را داده  
اما يکی يا هردو نفر آنها مايل نباشند از هم جدا شوند در اينصورت قاضی چه تصميمی  باشند

 بايد بگيرد؟
فرمودند : اگر قاضی تشخيص دهد که ادامه زندگی آنها باعث ادامه مشکل می شود حکم به 

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

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

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

 ازانواع  جدای بين زن وشوهر ميباشد.ی يك یبرا یشده به صورت اصطالح
اگردر زندگی زن وشوهر حالتی پيش ايد که  زن شوهرخويش  را دوست نداشته باشد و از او 

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

در اين صورت  زن مهريه  اين صورت هللا تعالی برای حل مشکل  خلع را جايز مشروع  نموده،
تاديه مهر زن ميتواند از ای را که شوهرش به او داده به شوهر واپس گردانيده، ودر صورت  

 شوهر خويش جدا شود.
ا آت یتُُموُهنَّ ش یئاً إَلَّ أن » پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد: َل ی ِحلُّ ل ُکم أن ت أُخذُوا ِممَّ و 
ا  ا ُحُدود  هللِا ف  ن ِخفتُم أن َل یُِقیم  اف ا أن َل یُِقیم  ا افت د ت ِبِه ُحُدود  هللِا ف ال  ُجن اح  ع ل یهِ  ی خ  ا فِیم  )بقره :  «م 

ايد باز  ايد يا( بديشان داده و برای شما حالل نيست که چيزی از آنچه )مهر ايشان کرده (.229
گيريد مگر اينکه، )شوهر و همسر( بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر  پس 
ايشان نيست که زن فديه و عوضی بپردازد  داشتيد که حدود الهی را رعايت نکنند گناهی بر بيم 
  «.در برابر آن از او درخواست جدائی کند( )و 

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

تواند آنچه را که از شوهرش گرفته است باز  او زندگی کند، زن میبا  توانست داشت و نمی نمی
را به شوهرش ببخشد،  پس دهد و بدينوسيله خود را نجات دهد و بر زن گناهی نيست که اموالش

و بر مرد نيز گناهی نيست که آنرا از همسرش بپذيرد و اين، همان خلع است که در فقه به آن 
 اشاره شده است.

ُ َعْنهُ همچنان در  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم   حديث ثابت بن قيس َرِضَی َّللاه آمده است که زنش نزد پيامبرَصلهی َّللاه
ُ َعْنهُ از نظر ديانت و اخالق عيبی ندارد، اما  آمد و گفت: ای رسول هللا  ثابت بن قيس َرِضَی َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  مشکل فقط اين است که من از ناسپاسی شوهر و کفران می ترسم آنگاه پيامبرَصلهی َّللاه
گفت: بله، و باغ «می گردانی  آيا با ی که او به تو داده باز« »أَتَُرِدّيَن َعلَْيِه َحِديَقتَهُ؟:» فرمود: 

ُ َعْنهُ فرمان داد ُ َعلَْيِه َوَسلهَم به ثابت بن قيس َرِضَی َّللاه که  را به ثابت باز پس داد، و پيامبرَصلهی َّللاه
 از او جدا شود. بخاری.

واگر زن و شوهر دراين مورد به اختالف مواجه شدند بايد نزد محکمه رفته وخواستار فيصله 
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 شرعی گردند.
نه تنها  مهريه به زن  تعلق نمی گيرد بلکه ، اً در خلع  زن خواهان جدايی از شوهر ميگردد، بن

ه بر بازگرداندن مهريه بپردازد تا اين بايستی مقداری مال نيز عالو -خواست  چنانکه شوهرش 
 جدايی صورت گيرد.

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

ا خلع طالق نوع از طالق است يا هم نوعی از  فسخ در مورد اين اختالف نظر دارند که آيء علما
است؛ ولی رأی اقرب اينست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه طالق، حتی  نکاح 
  خلع همراه با لفظ طالق هم باشد باز بعنوان طالق محسوب نخواهد شد. اگر 

 یادداشت توضیحی:
که زن را بيازارد تا خسته شود وطالق   استهر حرام  ور شديم: بر شوآطوريکه در فوق هم ياد 

گويند: اگرچه اين فشار ء کرد، خلع باطل است و بعضی از علما چنين خلعی را بپذيرد. اگر شوهر 
  خلع قابل اجرا است. ، ولی  و تضييق حرام است

شود، که هم شوهرش را  که زن از دو جهت متضرر می ،  کار بدين جهت حرام است و اين
نُواْ َل  ی ِحلُّ ل ُکْم »   فرمايد: دهد و هم زيان مالی را تحمل کند. خداوند میدست ب از  ا الَِّذین  آم  ی ا أ یُّه 

ا آت ْیتُُموُهنَّ  َل  ت ْعُضلُوُهنَّ ِلت ْذه بُواْ ِبب ْعِض م  ب یِ ن ةٍ  أ ن ت ِرثُواْ النِ س اء ک ْرًها و  « إَِلَّ أ ن ی أْتِین  بِف اِحش ٍة مُّ
  را برخالف  زنان  که  شما روا نيست  ايد، برای آورده  ايمان  که  کسانی  ای»   (. 19نساء: )سوره ال
آريد مگر   دست ايد، به داده  آنان  را به  از آنچه  کنيد تا بخشی  رامنع  نيز ايشان بريد و   ارث به ميلشان 

  . «شوند  آشکاری زشتکاری   مرتکب  که  آن
  دليل شرعی موجه تقاضای جدايی از طريق خلع کند.همچنين زن نبايد بدون 

أيما امرأة »از ثوبان رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
هر زنی که بدون دليل از « »زوجها الطالق من  ير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة سألت 

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

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

ِ ف ُهو   كَّْل ع ل ى َّللاَّ ْن ی ت و  م  ْیُث َل  ی ْحت ِسُب و  ی ْرُزْقهُ ِمْن ح  ْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ  ب اِلُغ أ ْمِرِه  و  ح 
ُ ِلُكل ِ ش ْيٍء ق ْدًرا ع ل  َّللاَّ  ﴾۳﴿ ق ْد ج 

و او را از جايی که گمان نمی برد روزی می دهد، و کسی که بر هللا توکل کند، خدا برايش کافی 
چيزی است، ]و[ خدا فرمان و خواسته اش را ]به هر کس که بخواهد[ می رساند؛ يقيناً برای هر 

 (۳اندازه ای قرار داده است. )
ِلغُ »  .«رساند، رسنده انجام می»« ب  

ئِي  الالَّ ث ةُ أ ْشُهٍر و  تُُهنَّ ث ال  ِحیِض ِمْن نِس ائُِكْم إِِن اْرت ْبتُْم ف ِعدَّ ئِي ی ئِْسن  ِمن  اْلم  الالَّ و 
ْعن   لُُهنَّ أ ْن ی ض  اِل أ ج  ُت اْْل ْحم  أُوَل  ْن ی تَِّق َّللاَّ  ی ْجع ْل ل هُ ِمْن ل ْم ی ِحْضن  و  م  ْمل ُهنَّ و  ح 

 ﴾۴﴿ أ ْمِرِه یُْسًرا
و از زنان شما آنانی که از عادت ماهيانه نااميدند، اگر شک داريد ]که به سبب رسيدن به سن 

يائسگی يا عاملی ديگر است[ عّده آنان ]پس از طالق[ سه ماه است. و ]هم چنين عّده[ زنانی که 
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سن معمولی[ عادت نشده اند ]سه ماه است[ و ]پايان[ عّده زنان باردار، روزی است که ]با وجود 
 (۴) وضع حمل می کنند. و هر که از هللا بترسد  برای او در کارش آسانی قرار می دهد.

 اند.  اند. يائسه گشته نااميد شده «:ی ئِْسن  »
 اگر مترّدد شديد درباره حکم عّده ايشان. «:إِِن اْرت ْبتُمْ »
الِ » ُت ٱْۡل ۡحم 

 .«زنان باردار» «أُْول  

 یادداشت فقهی در مورد عدت :
ئِي ل ْم ی ِحْضن   » الالَّ ث ةُ أ ْشُهٍر و    سن  به  که  و دخترانی  است  ماه  سه  آنان  عده  پس« » ف ِعدَّتُُهنَّ ث ال 

  ماه  نيز سه  آنان  عده  پس  حد بلوغ  به  شان رسيدن  و عدم  خردسالی  سبب  به« اند نرسيده  حيض
 .  است

  پيوسته  که  ، يا زنانی است  مجهول«  استحاضه»مريضی    سبب  ها به آن  ميعاد حيض  که  اما زنانی
  از بين  را برای  ماه  بايد نه  چراکه  است  کامل  ها يکسال در نزد مالکی  آنان  عده  بينند پس می  خون
  آنان  عده  مدت  هم  ماه  و سه  است  ماه  نه  حمل  انتظار بکشند زيرا  البا مدت  حاملگی  شک  رفتن
  رسد زيرا مدت می  پايان  به  ماه  هفتبا   آنان  عده  که  است  اين  نزد احناف  به مفتی  . اما قول است

  و احتياطا يک  است  ماه  مجموعا شش  طهر آنان  سه  شود پس  می  در نظر گرفته  دو ماه  طهر آنان
  عده  ها برآنند که ها و حنبلی شافعی  شود. ولی ها برآورد می آن  حيض  سه  مدت  عنوان  به  هم  ماه
« کنند  حمل  وضع  که  است  اين  شان عده  مدت  آبستن و زنان «  است  اهم  نيز سه  از زنان  گروه  اين

  يک  حملشان  رسد، هرچند ـ از نظر جمهور فقها ـ وضع می  پايان به  حمل  با وضع  آنان  يعنی: عده
او در   از خدا پروا دارد، خدا برای  و هرکس»بيفتد   شوهر نيز اتفاق  يا مرگ  بعد از طالق  ساعت

در   گرداند. ضحاک می  آسان  يعنی: کار او را در دنيا و آخرت« سازد می  فراهم  ای آسانی  رشکا
او در   گويد، خداوند برای طالق   سنت  از خداأ پروا دارد و مطابق  هر کس»گويد:  می  تفسير آن

 «آورد پديد می  ای آسانی  امر رجعت
  آيه  فرمود: چون  که  است  شده  روايت  کريمه  هآي  شأن  نزول  )رض( در بيان  کعب  بن  از ابی
از   تعداد ديگری  عده  گفتند: بيان  شد، اصحاب  نازل  از زنان  تعدادی  عده  درباره«  بقره»سوره 
  و زنان  است  شده  قطع  شان حيض  که  بزرگسالی  ، زنان خردسال  دختران  عده  بيان  ـ يعنی  زنان

 شد.  نازل  آيه  اين  . پس است  مانده  باردار ـ باقی

  :4نزول آیۀ  شأن
ابن جرير، اسحاق بن راهويه، حاکم و سايرين از ابی بن کعب روايت کرده اند: هنگامی  -1112
بينند نازل  ای که عادت ماهيانه[ می سورة بقره در بارة حکم عدة زنان ]زن مطلقه 228که آية 

( زنانی که به حد بلوغ نرسيده اند، زنانی که آيسه و زنان باردار عدتشد. گفتند: حاکم عدة ) 
ِحیِض ِمْن نِس ائُِكْم »بيان نشد. پس آيه:  ئِي ی ئِْسن  ِمن  اْلم  الالَّ  نازل شد. اسناد آن صحيح است. « و 

خود روايت کرده است: خالد بن عمرو بن جموح در بارۀ عدة ) « تفسير»مقاتل در  -1113
شود از نبی کريم سؤال کرد. پس اين آيه نازل شد.)تفسير وبيان  که حائض نمیعدت( زنانی 

کلمات قرآن کريم تأليف : شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول  تأليف عالمه جالل الدين 
 سيوطی (.

ْن ی تَِّق َّللاَّ  یُك ف ِْر ع ْنهُ س ی ِئ اتِهِ  م  ل هُ ِإل ْیُكْم و  ِ أ ْنز  یُْعِظْم ل هُ أ ْجًرا ذ ِلك  أ ْمُر َّللاَّ  ﴾۵﴿ و 
سوی شما نازل کرده است و هر کس از هللا بترسد گناهانش را  اين فرمان هللا است که آن را به

 (۵) گرداند. کند و پاداش او را بزرگ می محو می
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ی ِقُوا  وُهنَّ ِلتُض  ارُّ َل  تُض  ْیُث س ك ْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم و  ِإْن ُكنَّ أ ْسِكنُوُهنَّ ِمْن ح  ع ل ْیِهنَّ و 
ْعن  ل ُكْم ف آتُوُهنَّ  ْمل ُهنَّ ف ِ ْن أ ْرض  ْعن  ح  تَّى ی ض  ْمٍل ف أ ْنِفقُوا ع ل ْیِهنَّ ح  ِت ح  أُوَل 

ى إِْن ت ع اس ْرتُْم ف س تُْرِضُع ل هُ أُْخر  ْعُروٍف و  أْت ِمُروا ب ْین ُكْم بِم  ُهنَّ و   ﴾۶﴿ أُُجور 
سكنا داريد، در حد وسعتان سكنا دهيد، و به آنان زيان مرسانيد كه آنان را در همانجا كه خود 

به آنان نفقه دهيد تا آنکه وضع  [ باردار باشند،  عرصه را بر آنان تنگ بگيريد، و اگر ]مطلقات
کنند. پس اگر )فرزندتان( را برای شما شير دهند مزدشان را بدهيد و )در بارۀ نوزاد(  حمل می

ورت وتوافق کنيد. واگر به دشواری افتاديد )بايد( زن ديگر )به ميان خود به نيکی مش
 (۶) درخواست( او )شوهر( شير دهد.

ْیثُ »  آنجا که. هرگونه که.  «:ِمْن ح 
 توانائی. وسع و طاقت.  «:ُوْجد»
وُهنَّ » آرُّ  به آنان ضرر نرسانيد ، بخصوص در بخش  نفقه و مسکن.«: َل تُض 
 صاحبان. دارندگان.  «:أُْوَلتِ » 
 .بگذاردند: «ی ض ۡعن»
ْعُروفٍ » زيبا و پسنديده. يعنی پدر مزد شير دادن را محترمانه و متناسب با عرف و عادت  «:بِم 

 بپردازد. مادر هم مواظبت الزم را از اوالد باشد .
 د . همديگررادر تنگنا گذاشتيد و بريکديگرسختگيری کرديد وتوافق حاصل نش«:ت ع اس ْرتُمْ »
 .ای زن ديگری. دايه «:أُْخری»

 حق حضانت اوَلد:

طالق يا وفات ميان زن و شوهر جدائی حاصل گردد، حق تقدم در پرورش و اگر در صورت 
البته تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد، رسول هللا  نگهداری طفل با مادر تعلق می گيرد،

أَْنَت »حضانت فرزندش شکايت داشت، فرمود: صلی هللا عليه وسلم خطاب به زنی که درباره 
ای حق تقدم با شما  مادام که ازدواج نکرده»)احمد، ابوداود و حاکم(. « أََحقُّ بِِه َمالَْم تنکحی

 «.است
گردد، اگرمادر کالن مادری نباشد، اين  اگر مادر نباشد، اين حق به مادر کالن  مادری بر می 

ر کالن  مادری و خاله به منزله مادر است. رسول هللا صلی گردد. زيرا ماد حق به خاله بر می
ل ةِ »فرمايد:  هللا عليه وسلم می ْنز   «.يعنی خاله قائم مقام مادر است»)متفق عليه(.  «اْْلُِم   اْلخال ةُ ِبم 

در صورتيکه خاله نباشد، مادرکالن  پدری است، اگر مادر کالن  پدری نباشد، حق حضانت به 
گردد، اگر عمه نباشد، به بنت األخ )دختر  د، اگر خواهر نباشد، به عمه برمیگرد خواهر بر می
گردد. اگر از زنان ياد شده کسی نباشد، آنگاه حق حضانت به پدر، بعد به جد، بعد  برادر( برمی

گردد. برادر  ها برمی به برادر و بعد به برادرزاده و بعد به کاکا و بعد به ترتيب قرابت به عصبه
مادری حق تقدم دارد از برادر پدری، همانطور که خواهر پدری و مادری از خواهر پدری و 

شود، مقدم است از  پدری حق تقدم دارد. يا هر خويشاوند نزديک که از ناحيه پدر و مادر قوم می
 آن خويشاوندی که تنها از ناحيه مادر قرابت دارد.

چه دختر و چه پسر، بين پدرو مادر  ولی وقتی که کودک به سن هفت سالگی رسيد، آنگاه کودک
شود. يعنی بعد از هفت سالگی کودک مختار است تا بين  هر کدام را انتخاب کرد به او داده می

 پدر يا مادر خود نزد يکی بماند.
فقالت : يا رسول   أن امرأة جائت إلی النبی صلی هللا عليه وسلم»از ابوهريره روايت است که : 
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أن يذهب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عتبة، و قد نفعنی. فقال رسول هللا هللا، إن زوجی يريد 
« صلی هللا عليه وسلم: هذا أبوک، و هذه أمک، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به

خواهد پسرم را از  آمد و گفت: ای رسول هللا ! شوهرم می  زنی نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم»
الی که پسرم از چاه ابی عتبه برايم آب آورده و به من کمک کرده است. پيامبر من بگيرد در ح

به پسر فرمود : اين پدرت است و اين هم مادرت، دست هر کدام از آنها را   صلی هللا عليه وسلم
 نسايی «.خواهی بگير، پس دست مادرش را گرفت، پس مادرش او را با خود برد که می

ی قبل از همه حق مادر و پس از او مادربزرگ است. حتی اگر زن بنابراين حضانت و سرپرست
و شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر کودک برای سرپرستی او در اولويت قرار دارد. مگر 

که زنی که از همسرش جدا شده يا همسر او فوت کرده مرتد يا فاسق و ناپرهيزکار باشد و اين  آن
خواری و فساد  کودک نزد او نگهداری شود به دزدی، شراب نگرانی وجود داشته باشد که اگر

 اخالقی آلوده گردد.
کسی که سرپرستی و حضانت را بر دوش دارد، بايد از معاش )درآمد( و مسکن مناسب 

گيرد ـ اگر زن و شوهر با هم  برخوردار باشد و محلی که سرپرستی کودک در آن انجام می
 باشد. کنند ـ بايد در خانه آنها زندگی می

از آن جهت که هدف اصلی از حضانت محافظت زندگی و تربيت جسمانی، روحی و عقلی 
شود،  کودک است، هر کس که در تحقق اين اهداف کوتاهی کند، حق حضانت از وی ساقط می
 گردد. هر گاه مادر با شوهری که از نزديکان کودک نباشد ازدواج کند، حق حضانتش ساقط می

پدرش از جدش روايت است که زنی گفت : ای رسول هللا! شکمم ظرف  از عمرو بن شعيب از
حمل اين پسر بود، و پستانهايم برايش شيردان و آ وشم مأوای او بود، پدرش مرا طالق داده و 

تا »خواهد او را از من بگيرد. پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : )أنت أحق به مالم تنکحی(  می
[،و مسلم است هرگاه 2187]اإلرواء «. و سزاوارتر به پسرت هستیزمانی که ازدواج نکنی ت

مادر با شوهر بيگانه ازدواج کند، رعايت حال کودک و حفاظت منافع او دچار مشکل خواهد شد. 
 :گردد حضانت در شرایط زیر ساقط می

 وقتی که سرپرست، ديوانه يا خفيف العقل باشد. -1 
 ذام و  يره باشد.وقتی مبتال به مرض مسری مانند ج -2 
 وقتی )سرپرست(به سن بلوغ و رشد نرسيده باشد. -3 
 وقتی از صيانت طفل و حفاظت، جسم، جان و عقل کودک عاجز شود. -4 
 وقتی کافر باشد و احتمال فساد دين و عقيده کودک وجود داشته شود. -5 

ْن قُِدر  ع ل ْیِه  م  ُ ِلیُْنِفْق ذُو س ع ٍة ِمْن س ع تِِه و  ُ َل  یُك ل ُِف َّللاَّ ا آت اهُ َّللاَّ ِرْزقُهُ ف ْلیُْنِفْق ِممَّ
ُ ب ْعد  ُعْسٍر یُْسًرا ا آت اه ا س ی ْجع ُل َّللاَّ  ﴾۷﴿ ن ْفًسا إَِلَّ م 

بر توانگر است که از توانگری اش ]همسر طفل  دارش را در ايام عّده[ نفقه  دهد، و هر که 
دا به او عطا کرده هزينه دهد. خدا هيچ کس را جز رزق و روزی اش تنگ باشد از همان که خ

به اندازه رزقی که به او عطا کرده است، تکليف نمی کند. خدا به زودی پس از سختی و تنگنا، 
 (۷فراخی و گشايش قرار می دهد. )

 .«دارای ثروتمند« »ذُو َسعَة  »
 .روزی او کم گرديد و فقير شد )سوره های :رعد، اسراء ، قصص( «:قُِدر  ع ل ْیِه ِرْزقُهُ »

ع ذَّْبن اه ا  اس ْبن اه ا ِحس ابًا ش ِدیًدا و  ُرُسِلِه ف ح  ا و  ب ِه  ك أ ی ِْن ِمْن ق ْری ٍة ع ت ْت ع ْن أ ْمِر ر  و 
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 ﴾۸﴿ ع ذ ابًا نُْكًرا
و سرکشی کردند، پس به ها از فرمان پروردگارشان و )فرمان( رسول ا و چه بسا )اهالی( قريه

 (۸)سختی از آنان حساب گرفتيم و به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کرديم. 
ك ان  ع اقِب ةُ أ ْمِره ا ُخْسًرا ب ال  أ ْمِره ا و   ﴾۹﴿ ف ذ اق ْت و 

 (۹) سزای کار خود را چشيدند و سرانجام کارشان خساره و نقصان شد. سان بدين
 .زيان. زيانکاری«: ُخْسراً »

 ُ ل  َّللاَّ نُوا ق ْد أ ْنز  ُ ل ُهْم ع ذ ابًا ش ِدیًدا ف اتَّقُوا َّللاَّ  ی ا أُوِلي اْْل ْلب اِب الَِّذین  آم  أ ع دَّ َّللاَّ
 ﴾۱۰﴿ إِل ْیُكْم ِذْكًرا

خداوند براى آنان عذابى سخت  آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن از هللا تعالی بترسيد ،، 
 (۱۰( را نازل کرده است . ) وسيلۀ تذكره سوى شما) به راستى كه خداوند ب

اِت ِمن   اِلح  ع ِملُوا الصَّ نُوا و  ِ ُمب ی ِن اٍت ِلیُْخِرج  الَِّذین  آم  ل ْیُكْم آی اِت َّللاَّ ُسوًَل ی تْلُو ع  ر 
نَّاتٍ  اِلًحا یُْدِخْلهُ ج  ْل ص  ی ْعم  ِ و  ْن یُْؤِمْن بِاّلِلَّ م  اِت ِإل ى النُّوِر و  ت ْجِري ِمْن  الظُّلُم 

ُ ل هُ ِرْزقًا ا أ ب ًدا ق ْد أ ْحس ن  َّللاَّ اِلِدین  فِیه  اُر خ  ا اْْل ْنه   ﴾۱۱﴿ ت ْحتِه 
)آن وسيلۀ تذكر( پيامبری  است که آيات روشن هللا، را برشما می خواند  تا آنان را که ايمان 

و کسی که به هللا ايمان  سوی نور بيرون آورد، ها به اند از تاريکی آورده و کارهای شايسته کرده
دارد و کار شايسته انجام دهد )هللا( او را به با هايی که از زير )درختان و قصرهای( آن نهرها 

اند. يقينا هللا روزی او را نيک ساخته است.  روان است وارد خواهد کرد که هميشه در آن جاودانه
(۱۱) 

ِمن   اٍت و  او  ل ق  س ْبع  س م  ُ الَِّذي خ  ُل اْْل ْمُر ب ْین ُهنَّ ِلت ْعل ُموا أ نَّ َّللاَّ اْْل ْرِض ِمثْل ُهنَّ ی ت ن زَّ
اط  بُِكل ِ ش ْيٍء ِعْلًما أ نَّ َّللاَّ  ق ْد أ ح  که هفت  هللا ذاتی ﴾۱۲﴿ َّللاَّ  ع ل ى ُكل ِ ش ْيٍء ق ِدیٌر و 

ل می شود تا بدانيد آسمان و نيز مثل آنها هفت زمين را آفريد. همواره فرمان او در ميان آنها ناز
 (۱۲که خدا بر هر کاری تواناست و اينکه يقيناً علم خدا به همه چيز احاطه دارد. )

اٍت و  ِمن  اْلْرِض ِمثْل ُهنَّ » او  ل ق  س ْبع  س م  هفت آسمان و به اندازه آن، زمين را آفريده است.  «:خ 
عدد هفت برای کثرت است، ودر اين صورت منظور از هفت آسمان و هفت زمين، تعداد بيشمار 

)مالحظه شود سورۀ: بقره ، اسراء .و خارج از اندازه کواکب آسمانی و کراتی مشابه زمين است
بينيم و دانش بشر به  محدود باشد، آنچه ما می مؤمنون، فّصلت(. اّما اگر عدد هفت برای شماره ،

آن احاطه دارد، همه مربوط به آسمان و زمين اّول است، و ماورای اين ثوابت و سيّارات، شش 
فّصلت   ،عالم ديگر وجود دارد که از دسترس علم ما بيرون است )مالحظه شودسورۀ: صافّات 

 ملک .(  و
 دی است که در عالم هستی وجود دارد.اشاره به زمينهای متعدّ  «:ِمثْلَُهنه »

ِصراط  الَّذین  اللهم اهدنا صراط المستقیم،       
ال ین   َل  الض  غضوِب ع ل یِهم و  ل یِهم غ یِر الم   أ نع مت  ع 

  آمین

 

 



 
30 

 منابع و مأخذ های عمده:

تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه  -
 الدين سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابیجالل 

 هروی نوشته: عبدالرؤ ف مخلص -تفسير انوار القرآن  -
 فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی-
  امام المفسرين -تفسير طبری  -
 تفسير الميزان -
 تفسير پرتوی از قران -
 هـ( 774فی سال ابن کثير )متو -تفسير القرآن الکريم  -
 مفردات الفاظ القرآن،از را ب اصفانی -
تفسير معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم  -

  موالنا محمد يوسف حسين پور
 هـ( 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب )متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
 صحيح مسلم -
 حيح البخاریص -

  


