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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

    احكام خانواده و آداب ازدواج  الفقھ االسالمى

 محمد تقي مدرسي 

  

  

  گفتار پیش

  ..الحمد 䐀َّ رب العالمین وصلى هللاَّ على محمد وآلھ المیامین وبعد

گذارم كھ بھ من وشماتوفیق داد تا آموزشھاى این دین حنیف وفقھ  یمان، خدایى را سپاس مىبرادر وخواھر با ا

آیا ھدف از . ازدواج را بكاویم، بویژه در نزدیكترین مسائل زندگى شخصى خود یعنى احكام درخشان شریعت

با آنچھ كھ در  آل اسالم است نیست؟ خانھ نور كھ ھمان خانھ ایده ازدواج ساختن خانھ صلح، آرامش وتقوى

گاھھاى ھوس وشھوت باز  كندواز لغزش نھفتھ است از احكام الھى كھ ما را از كارھاى پلید وزشت حفظ مى آن

دارد وما را تا آنجا باال مى بردكھ پاكى است، وبا رحمت ما را در انجام مسؤلیتھایمان در زندگى  مى

  .رساند مى یارى

ختى در دنیا ورستگارى درروز رستاخیز، ژرف اندیشى در دین برادر وخواھر با ایمان، از عوامل نیك ب

بپردازیم بویژه تأمل ودقت در احكام ازدواج وشالوده ریزى خانھ  ماست پیش از آنكھ بھ ھر كارى

است، بر این جھت واز خداوند سبحان خواستم كھ مرا درپژوھش این بخش از فقھ سرشار  اسالمى واالى

نزدیك  وندزمانى خواست مرا بر آورد كھ توانستم بھ ھمراه گروھى از دانشمنداناسالمى كامیاب گرداند، وخدا

بكاھم وخداوند توفیق آن را عنایت فرمود كھ  بھ دو سال، مسائل مربوط بھ ازدواج را بر پایھ ادلھ تفصیلى آن

راپیوستھ  اى فشرده این پژوھش را بنگارم وما در این كار امور زیر بھ گونھ با یارى برخى از برادران

  :فراچشم خویش داشتیم

ھدف احكام دینى، بینشمان را فزونى  بھره برى از آیات قرآن كریم كھ در فھم حكمت قوانین الھى -اول 

  .دھد مى

  .پرتوگیرى از نور احادیثى كھ احكام را با زبانى رساودریافتھاى ژرف وجدانى، آشكار مى سازد -دوم 

  .ر واجبات ومحرماتپرداختن بھ سنن وآداب در كنا -سوم 

  .روزگار اندك است رعایت فشردگى در بیان مسائلى كھ رویداد آنھا در این -چھارم 

طلبى حفظ كندوبرادران وخواھران را از این مختصر بھره  خواھم تالش ما را از ریا وشھرت از خداوند مى

  .مسائل مجزى قرار دھد كھ اوست شنونده دعاھا رساند وعمل آنھا را بھ این

   حّمدتقى المدرسىم

   ق. ه  1415/جمادى الثانى/15

   نكات مقّدماتى:   بخش اول

    



   بینشھاى قرآنى در ساختار كانون خانواده - 1

خواست خدا بھ این حقیقت خواھیم رسید كھ  بادقت نگاه كنیم بھ" سوره نور"اگر در آیات قرآنى و بویژه 

است وخانواده براین  اى آكنده از ایمان ساختن خانھشریعت پیرامون پیوند میان مرد وزن  مقصود از احكام

  :باشد ھا استوار مى پایھ

دیواره این خانھ ھمان حدود شرع است در مورد زن ومردزناكار، چھ ھر یك از آن دو بى ھیچ مالطفتى  - 1

انِي َال یَنكِ :)فرماید خداوند مى.. اند بھ صد ضربھ تازیانھ محكوم( شرعى بنا بر أصل حكم) ُح إِالَّ َزانِیَةً أَْو الزَّ

انِیَةُ َال یَنِكُحھَا إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِركٌ  َم ذلَِك َعلَى اْلُمْؤِمنِینَ  ُمْشِرَكةً َوالزَّ   )).1(َوُحرِّ

زنان ومردان زناكار را ھر یك صد ضربھ تازیانھ بزنید واگر بھ خداوروز قیامت ایمان دارید مبادا كھ در "

  ."كنند دستخوش رأفت گردید، باید گروھى از مؤمنان مجازاتشان را مشاھده اناجراى حكم خدا نسبت بھ آن

نرده ھایى محكم بنیان نھاده است كھ  بدینسان دین، احترام بھ كانون خانواده را با دژ بندى آن بوسیلھ - 2

نست وشاید گردا توان آن را در تحریم پیوندجنسى میان مرد وزن، جز آنگاه كھ پروردگار مى فرماید جلوه مى

نسبت دادن تھمتھاى جنسى  -( قذف)ھمین اصل در سایر احكام مربوط بھ پیوند میان مردوزن از جملھ تحریم 

گویان در امان بماند  شود كانون زنا شویى اززبان بیھوده جارى دانست، البتھ این موجب مى -دیگران  بھ

  .واحترامى اجتماعى براى آن در نظرآید

وا لَھُْم الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمَحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربََعِةُشھََداَء فَاْجلُِدوھُْم ثََمانِیَن َجْلَدةً َوالَ تَْقبَلُ وَ : )فرماید خداوند مى

  )).2(اْلفَاِسقُونَ  َشھَاَدةً أَبَداً َوأُولئَِك ھُمُ 

نمى (بر مدعاى خود)شاھد  كنند،سپس چھار مى( بھ عمل منافى عفت)كسانى كھ زنان پاكدامن را متھم "

  ."بزنید، واز آن پس ھرگز شھادتشان را نپذیرید كھ آنھا ھمان فاسقانند آورند، آنھا را ھشتاد تازیانھ

براى تجلیل خاص از خانواده وحفظ حرمت آن در برابر زبانھاخداوند حرام كرده است كھ مردى بھ  - 3

ردانیده است، چنانكھ جامعھ را ازبكارگیرى مسائل ھمسر خود نسبت زنا دھدواحكام لعان را بر او فرض گ

سیاسى باز داشتھ، ومسلمانان را بھ واالترین ادب، مؤدب  جنسى از سوى باندھاى مختلف در راه منافع

إِنَّ الَِّذیَن : )فرماید خداوند مى. است زنند رسوا كرده است وكسانى را كھ تھمت جنسى بھ دیگران مى ساختھ

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمونَ  یَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذینَ یُِحبُّوَن أَن تَشِ  ْنیَا َواْآلِخَرِة َوهللاَّ   )).3(آَمنُوا لَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِي الدُّ

وشھرت یابد، در دنیا وآخرت عذابى درد  براى كسانى كھ دوست دارند در میان اھل ایمان كار منكرى اشاعھ"

  ."دانید داندو شما نمى وخدا مى. آور مھیاست

اى درنیائیم  بدون گرفتن اجازه بھ خانھ خداوند احترام بھ خانھ را واجب گردانیده است واز ما خواستھ - 4

  . دانستھ كھ چنین كارى براى مسلمانان پاكتر وبھتر خواھد بود وحكمت آن را ھم در این

أَْھلِھَا ذلُِكْم َخْیٌر   تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى  َحتَّى ْدُخلُوا بُیُوتاً َغْیَر بُیُوتُِكمْ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَ : )فرماید خداوند مى

  ُعواھَُو أَْزَكىیُْؤَذَن لَُكْم َوإِن قِیَل لَُكُم اْرِجُعوا فَاْرجِ   تَِجُدوا فِیھَا أََحداً فََال تَْدُخلُوھَا َحتَّى فَإِن لَّمْ * لَُّكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعلِیمٌ    )).4(لَُكْم َوهللاَّ

طلب اجازه وبر ساكنانش سالم كرده باشید  اى غیر از خانھ خود، بدون اید بھ خانھ اى كسانى كھ ایمان آورده"



نشوید تا شما  لواگر در خانھ، كسى را نیافتید داخ. شما بھتر است، باشد كھ پند گیرید داخل آن نشوید، این براى

كنید  تر است وخدا بھ ھر كارى كھ مى برایتان پاكیزه این. را رخصت دھند واگر گویند باز گردید، باز گردید

  ."آگاه است

حرام گردانیده چشم فرو بندند، وروشن  دھد از آنچھ برایشان خداوند بھ زنان ومردان مؤمن دستور مى - 5

وا ِمْن أَْبَصاِرِھمْ : )فرماید خداوند مى. تكرده كھ این كار براى آنھابسى بھتر اس َویَْحفَظُوا  قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ

َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن   فُُروَجھُْم ذلَِك أَْزَكى ... یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ  َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاتِ * لَھُْم إِنَّ هللاَّ

)5.((  

از عمل زشت ونگاه )ببندندوشرمگاه خود را ( از نگاه ناروا)دان مؤمن بگو كھ چشمان خویش را بھ مر"

زنان  وبھ* برایشان پاكیزه تر است، زیرا خدا بھ كارھایى كھ مى كنند آگاه است  این. محفوظ دارند( دیگران

( زشت ونگاه دیگراناز عمل )خود را  ببندند وشرمگاه( از نگاه ناروا)مؤمن بگو كھ چشمان خویش را 

  ...".محفوظ دارند

ھاى بر خاستھ از آن است، زیرا  یابیم كھ مقصود حفظ شرمگاه، وپاكیزگى قلب اززنا وفتنھ از این آیھ در مى

پس فروبستن چشم از نگاه ناروا پرھیزاز گرفتار . وتیرى است از تیرھاى ابلیس كھ نگاه كردن زناى چشم

" غض بصر"وشاید ازھمین روست كھ در آیھ شریفھ امر بھ . ر استشدن در دامى است كھ بسى خطرناكت

این است كھ نگاه خود  ظاھراً نھ این است كھ چشم خود را كامالً ببندیم بل مراد از آیھ كریمھ نموده ومفھوم آن

  .را تیز نكنیم

ج)خدا زندگى اجتماعى را با تحریم  - 6 از  -رابر بیگانھ ھاى زن در ب وزیبایى آشكار كردن زینت -( تَبَرُّ

جزآنكھ قھراً  -است، وزنان مؤمن را از این كھ زینت خویش را ھویدا سازند  انگیزشھاى جنسى پاك ساختھ

ھا وگردنھا قرار داده است، وبھ  آشكار سازى سینھ ونمونھ آن را ھمان حرمت. بازداشتھ است - شود  ظاھر مى

ن فرو گذارند واز آن گروھھایى رااستثنا كرده است كھ ھاى خود را تا گریبا است كھ مقنعھ زنان دستور داده

خدمتگزار وكودكان مادام كھ بر شرمگاه زنان آگاھى نداشتھ  شمارى از خویشان، بندگان، مردان: عبارتند از

است در صورتیكھ زینتى ندارند  از زنھا نیز زنان سالخورده استثنا شده است وبھ آنھا اجازه داده شده.باشند

  .رود این عده بھ نكاح كسى درآیند اسھاى خود را بنھندوحكمت آن ھم این است كھ امید نمىبخشى از لب

ُجیُوبِِھنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ   بُِخُمِرِھنَّ َعلَى َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ َما ظَھََر ِمْنھَا َوْلیَْضِرْبنَ : )...فرماید خداوند مى

أَْو أَْبنَائِِھنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِھنَّ  نَّ أَْو آبَائِِھنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِھنَ لِبُُعولَتِھِ 

َجاِل أَِو الطِّْفلِ أَْونَِسائِِھنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُھُنَّ أَِو التَّابِِعیَن َغْیِر أُولِي اْإلِ  َعْوَراِت   الَِّذیَن لَْم یَْظھَُروا َعلَى ْربَِة ِمَن الرِّ

ِ َجِمیعاً أَیُّھَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  النَِّساِء َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِیَن ِمن   )).6(ِزینَتِِھنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ

ھاى خود را تا گربیان  آشكار نكنند ومقنعھ( بربیگانھ)زینتھاى خود را جز آن مقدار كھ پیداست( زنان مؤمن)"

شوھر وپسران خود  فرو گذارندوزینتھاى خود را آشكار نكنند، جز براى شوھران خود وپدران وپدران

خود یا بندگان خود یا  خواھر خود، یا زنان ھمكیش وپسران شوھر وبرادران خود وپسران برادر وپسران

مردان خدمتگزارخود كھ رغبت بھ زن ندارند، یا كودكانى كھ از شرمگاه زنان بى خبرند،ونیز چنان پاى بر 



ھمگان بھ درگاه خدا توبھ كنید باشد كھ ! اى مؤمنان.اند معلوم شود زمین نزنند تا آن زینت كھ پنھان كرده

  ."رستگار گردید

اب را از سوى اعضاى خانواده جززن وشوھر وكودكان در اوقات مخصوص خداوند ورود بھ اطاق خو - 7

رعایت آداب  كھ از این امر لزوم)حرام كرده است، كھ افرادغالباً در این اوقات برھنھ ویا در لباس كوتاھند 

یَْستَأِْذنُكُم الَِّذیَن َملََكْت یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا لِ : )فرماید خداوند مى(یابیم وشؤون اسالمى در لباس پوشیدن را در مى

ثِیابَُكْم ِمن الظَِّھیَرِة َوِمن بَْعِد  َوالَِّذیَن لَْم یَْبلُُغوا اْلُحلُم ِمْنُكْم ثَالَث َمّراٍت ِمْن قَْبِل َصالِة الفَْجِر َوحیَن تََضُعونَ  أَْیَمانُُكمْ 

افُوَن َعلَْیُكم بَْعُضُكْم َعلَى َصالَِة اْلِعَشاِء ثَالَُث َعْوَراٍت لَُكْم لَْیَس َعلَْیُكمْ  بَْعٍض َكذلَِك یُبَیُِّن   َوالََعلَْیِھْم ُجنَاٌح بَْعَدھُنَّ طَوَّ

ُ لَُكمُ  ُ َعلیٌم َحِكیمٌ  هللاَّ   ))7(اْآلیَاِت َوهللاَّ

شما اند در سھ وقت از  باید بندگان ملكى شما وآنھا كھ ھنوزبھ سن بلوغ نرسیده. اید اى كسانى كھ ایمان آورده"

لباس از تن  پیش از نماز صبح وھنگام ظھر كھ. رخصت طلبند( خواب واستراحت بھ اطاق)براى وارد شدن 

در غیر این سھ وقت بر شما وآنھا باكى . شماست كنید وبعد از نماز عشاء، این سھ وقت، وقت خلوت بیرون مى

  ."است ند وخدا دانا وحكیمك نیست اگر بر یكدیگربگذرید خدا آیات را این چنین براى شما بیان مى

واستراحت براى كودكان مادامى كھ بھ سن بلوغ  خداوند ورود بھ اطاق خواب پدر ومادر را بھ ھنگام خواب

. اطاق اجازه بگیرند اند استثناكرده است، پس ھر گاه آنھا نیز بھ سن بلوغ رسیدند باید براى ورود بھ نرسیده

  :فرماید خداوند مى

ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ  ْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَْلیَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأَْذَن الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھمْ َوإَِذا بَلََغ اْألَ ) ُ لَُكْم آیَاتِھ َوهللاَّ   )).8(َكذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ

. وچون اطفال شما بھ حد بلوغ رسیدند باید رخصت طلبند ھمانندكسانى كھ قبل از ایشان رخصت من طلبیدند"

  ."كند وخدا دانا وحكیم است شما بیان مى خدا آیات را این چنین براى

حكم این است كھ پیر زنان شھوت را بر  چنانكھ پیر زنان را از قانون حجاب استثنا كرده است ومحور این

ده است داده ش رود، مشروط بر آن كھ زینتى نداشتھ باشند وبھ آنھا اجازه انگیزند وازدواج با آنھاامید نمى نمى

  :فرماید خداوند مى. كھ جامھ از خویش برگیرند، ولى خداوند براى آنھا نیزعفت را بھتر دانستھ

تِي الَ یَْرُجوَن نَِكاحاً فَلَْیَس َعلَْیِھَن ُجنَاٌح أَن یََضْعنَ ) َجاٍت بِِزینٍَة َوأَن  َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ ثِیَابَھُنَّ َغْیَر ُمتَبَرِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ یَْستَ    )).9(ْعفِْفَن َخْیٌر لَھُنَّ َوهللاَّ

ونكاح ندارند بر آنان باكى نیست اگر اظھار  وزنان سالخورده كھ از والدت وعادت باز نشستھ وامید ازدواج"

وتقوى  برگیرند، واگر بازھم عفت( نزد نامحرمان)ھاى خود را از تن  تجمالت وزینت خود نكنندكھ جامھ

  ."شنوا وآگاه است( بسخنان خلق)وخدا. بر آنان بھتر است( وجامھ برنگیرند)ند بیشتر گزین

بگویند كھ در دل بیماران  خداوند بر زنان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ حرام كرده كھ در سخن گفتن آن گونھ - 8

یَا نَِساَء : )فرماید خداوند مى. در آنچھ خطر ناكتر است گردد ھوا وھوس فتنھ بر انگیزد وموجب طمع آنان

  )).10(َوقُْلَن قَْوالَ َمْعُروفاً  لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فَالَ تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرضٌ  النَّبِيِ 

قوا پیشھ كنید، پس بھ نرمى اگر ت( تراست بلكھ مقامتان رفیع)اى زنان پیامبر شما ھمانند دیگر زنان نیستید "

  ."نیكى سخن گوئید است بطمع افتد، و بھ( ھوا وھوس)مگوئید، مبادا آنكھ دلش بیمار  سخن( با مردان نامحرم)



انگیزد كھ دلى بیمار دارند ودر انجام  شاید مقصود سخن گفتن ھمراه با عشوه است كھ طمع كسانى را برمى

  .ین حكم ھمھ زنان را در برمى گیردرسد ا نظر مى بھ. كنند كار زشت طمع مى

خود را در برابر نامحرمان  ھاى خداوند بر زنان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ آشكار كردن زینت وزیبایى - 9

  :فرماید خداوند مى. نموده است حرام كرده وآنھا را ملزم بھ خانھ نشینى

َج اْلجَ ) ْجَن تَبَرُّ   )).11...( اِھلِیَِّة اْالُولَىَوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

  ..."پیشین، زینت نمایى نكنید ھاى خود بمانید ومانند زینت نمایى روزگار جاھلیت ودر خانھ"

است، جز انكھ سخنى نیكو ومشروع باشد  خداوند وعده وقرار گذاشتن پنھانى با زنان را حرام گردانیده - 10

  (.ى مشروع استبراى ازدواج بر اساس روشھا منظور خواستگارى)

ُ أَ : )فرماید خداوند مى ْضتُْم بِِھ ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِءأَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َعلَِم هللاَّ نَُّكْم َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ

ا إِالَّ أَن   )).12(اً تَقُولُوا قَْوالً َمْعُروف َستَْذُكُرونَھُنَّ َولِكن َال تَُواِعُدوھُنَّ ِسّرً

نھان دارید باكى بر شما نیست، زیرا  واگر بھ كنایت از آن زنان خواستگارى كنید یا اندیشھ خود را در دل"

وجھى  داند كھ از آنھا بزودى یادخواھید كرد ولى در نھان با آنان قرار وپیمانى نگذارید، مگر آن كھ بھ خدا مى

  ."نیكو ومشروع سخن گویید

َوأَنِكُحوا : )دھد پیوند زناشویى قرارسازند واز تھیدستى نھراسند مجرد دستور مى در پى آن بھ مردان - 11

الِِحیَن ِمنْ   اْألَیَاَمى ُ َواِسٌع َعلِیمٌ  ِمنُكْم َوالصَّ ُ ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ   )).13(ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ

خود را ھمسر دھید، اگر بینوا باشند  بى شوھر وبندگان وكنیزان صالح وشایستھ باید مردان بى زن وزنان"

آگاه (ونامتناھى وبھ احوال بندگان)خواھد ساخت كھ خدا رحمتش وسیع  خدا بھ كرم ولطف خود توانگرشان

  ."است

زمانى است  واین البتھ پس از)كرده است،  خداوند از این كھ دختران جوان بھ فحشاء مجبور گردند نھى - 12

  (.كند مى كھ آنھا را امر بھ ازدواج

ْنیَا َوَمن یُْكِرھھُّنَّ  َوَال تُْكِرھُوا فَتَیَاتُِكْم َعلَى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدنَ : )...فرماید خداوند مى ناً لِتَْبتَُغوا َعَرَض اْلَحیَاِة الدُّ تََحصُّ

حِ  َ ِمن بَْعِد إِْكَراِھِھنَّ َغفُوٌررَّ   )).14(یمٌ فَإِنَّ هللاَّ

دنیوى بھ زنا وادار نكنید، ھر كس كھ  ودختران خود را اگر خواھند كھ پرھیزگار باشند بھ خاطر طمع مال"

  ."اند آمرزنده ومھربان است كھ بھ اكراه بدان كار وادار گشتھ آنان را بھ زنا وادارد خدا براى آنان

ناشویى است بدور از زنا، قذف، تھمت ودروغ ز یابیم كھ مقصود قرآن ساختن خانھ از این آیات شریفھ، درمى

ج"در پرتو عفت وپاكى چشم وبازداشتن از  بستن، ودژ بندى آن  -زینت نمایى زن دربرابر نامحرمان -، "تَبَرُّ

نگاه وآرایش وآشكار كردن زینت در برابر دیگران كھ  وحرمت لحظات استراحت وموارد استثنا از تحریم

ن حرمت است، ھمچون آرایش نزد خویشان ونزدكسانى كھ بھ زن نیاز ندارند نبودن حكمت ای ھمان در میان

  .رود ھمچون زنان كھنسال كھ امیدى بھ نكاح آنھا نمى نظیر خدمتگزاران مرد وكودكان وكسانى

یابیم كھ حكمت بسیارى  تزكیھ وپاكى در مى با تأمل واندیشھ دقیق در آیات مذكور وتدبر در تأكید قرآن پیرامون

حكمت تشریع  خداوند تبارك وتعالى بارھا بھ صراحت. حفظ جامعھ از زنااست حكام مربوط بھ زناز ا



احكام را در پیوند با نیاز جنسى وامید ازدواج ورسیدن بھ  وقانونگذارى را در این موارد بیان فرموده، واین

  .معرفى مى كند سن بلوغ

با لذت و ریبھ را حرام دانستھ حتى در موارد  ن توأمبدین ترتیب فقھاى ما از مجموع احكام شریعت، نگاه كرد

یعنى ترس ازافتادن در عمل ( ریبھ)آنچھ غریزه وشھوت را بر مى انگیزد و( لذت)استثنا شده، ومقصود از

  .حرام

: فرماید خداوند مى. حفظ شرمگاه است ترین ویژگیھاى مؤمنان وقرآن كریم بیان داشتھ است كھ از برجستھ

َوَراَء ذلَِك   اْبتََغى فََمنِ * أَْزَواِجِھْم أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُھُْم فَإِنَّھُْم َغْیُر َملُوِمیَن   إِالَّ َعلَى* َحافِظُوَن  ْم لِفُُروِجِھمْ َوالَِّذیَن ھُ )

  )).15(فَأُولئَِك ھُُم اْلَعاُدونَ 

آمیزش جنسى بھ ھمسران وكنیزان وتنھا * كنند حفظ مى( از آلوده شدن بھ بى عفتى)وآنھا كھ دامان خود را "

كنند،  وكسانى كھ غیر از این طریق را طلب* شوند  گیرى از آنان مالمت نمى شان دارند كھ دربھره ملكى

  ."تجاوزگرند

مرد وزن ھمان پاكدامنى، عفت وحفظ جامعھ  بدین ترتیب در مى یابیم كھ حكمت احكام شریعت پیرامون رابطھ

  .وهللاَّ العالم. واده استخان از بھ بازى گرفتن كانون

   احكام اجازه خواھى - 2

أَْیَمانُُكْم َوالَِّذیَن لَْم یَْبلُُغوا اْلُحلُم ِمْنُكْم ثََالَث َمّراٍت  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا لِیَْستَأِْذنُكُم الَِّذیَن َملََكتْ : )فرماید قرآن كریم مى

َعلَْیُكْم َوَال  ُعوَن ثِیابَُكْم ِمن الظَِّھیَرِة َوِمن بَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء ثََالُث َعْوَراٍت لَُكْم لَْیسَ تَضَ  ِمْن قَْبِل َصَالِة اْلفَْجِر َوحینَ 

افُوَن َعلَْیُكم بَْعُضُكْم َعلَى ُ َعلیٌم َحكِ  بَْعٍض َكذلَِك یُبَیِّنُ   َعلَْیِھْم ُجنَاٌح بَْعَدھُنَّ طَوَّ ُ لَُكُم اْآلیَاِت َوهللاَّ   ))16(یمٌ هللاَّ

اند  وھمچنین كودكانتان كھ بھ حد بلوغ نرسیده(بردگانتان)باید مملوكھاى شما ! اید اى كسانى كھ ایمان آورده"

از شما اجازه بگیرند، قبل از نمازصبح، ونیم ( ورود بھ خلوتگاه واطاق خوابتان براى)در سھ وقت از شما 

( این اوقات سھ گانھ)آورید، وبعد از نماز عشا،  مى نخود را بیرو( معمولى)ھنگامى كھ لباسھاى ( ظھر)روز 

بدون اجازه وارد  كھ)براى شماست، در غیر این سھ وقت گناھى بر شما وبر آنان نیست  سھ وقت خصوصى

  ."وبرِگرد یگدیگر بگردید، این چنین خداوندآیات را براى شما تبیین مى كند وخداوند دانا وحكیم است( شوند

وكودكان نابالغ خود دستور دھند كھ بھ  ا چنین تربیت كرده كھ بھ بندگان وكنیزان ملكىخداوند مسلمانان ر

خلوتگاھھا عبارتند از  اوقات این. اجازه بگیرند( اطاق خواب واستراحت)ایشان  ھنگام ورود بھ خلوتگاھھاى

  .وھنگام خواب شب پس از نماز عشاء(بعد از ظھر)پیش از پگاه وھنگام قیلولھ 

گیریم كھ انسان دو گونھ خلوتگاه دارد كھ وروددر آن از سوى دیگران بدون اجازه گرفتن  ھ الھام مىاز این آی

  :جایز نیست

  . خانھ كسى در آید مگر پس از اجازه خواستن نخستین آن عمومى است، كھ ھیچ یك از مردم اجازه ندارد بھ

انى باید در اوقات استراحت اذن ورود كھ ھرانس. خاص اھل خانواده وتوابع آنان بجز زن وشوھر است: دوم

  .رود آدمى برھنھ یابھ معاشرت زناشویى مشغول باشد احتمال مى بطلبد ودر زمانھایى كھ

یابیم كھ این حكم، ھمھ  ، در مى"شماست سھ وقت خلوتگاه( "ثَالَُث َعْوَراٍت لَُكمْ : )از این سخن پروردگار



پس اگر . دارد ن اوقات باشد وآن بھ عرف ھر گروھى بستگىخلوتگاھھا را در برمى گیردحتى اگر در غیر ای

چنانكھ امروزه بسیارى از  -در میان برخى از مردم ھنگام استراحت، پس از نمازصبح باشد ونھ پیش از آن 

  .گیرد حكم اجازه خواھى ورخصت طلبیدن، آن وقت را نیز در برمى - ھستند  ھا چنین خانواده

فھمیده مى شود كھ بنده ملكى خواه زن ". شما بندگان ملكى( "الَِّذیَن َملََكْت أَْیَمانُُكمْ : )ونیز از این سخن پروردگار

توانددر غیر اوقات خلوتگاه براى ارائھ خدمت بھ درون اطاقھا رفت وآمدكند ھمانطور كھ  باشد یا مرد مى

  .براى طفل غیر بالغ جایز است

  :فرماید واز این سخن خداوند كھ مى

ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ  َغ اْألَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَْلیَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأَْذَن الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھمْ َوإَِذا بَلَ ) ُ لَُكْم آیَاتِھ َوهللاَّ   )).17(َكذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ

اشخاصى كھ  اجازه بگیرند، ھمان گونھ كھ(در ھمھ اوقات) رسند باید وھنگامى كھ اطفال شما بھ سن بلوغ مى"

گرفتند، این گونھ خداوند آیاتش را براى شما تبیین مى كند وخداوندعالم وحكیم  مى قبل از آنھا بودند اجازه

  ."است

بگیرد كھ بھ سن تمییز یعنى سنى كھ بتواند  یابیم كھ آن كودكى باید اجازه از این سخن خداوند چنین در مى

  .تشخیص دھد رسیده باشد خوب وبد را از ھم

آیا مرد باید ھنگام ورود : عرض كردم علیھ السالم روایت كرده كھ بھ حضرت حدیثى حلبى از امام صادق در

  بر پدرش اجازه بگیرد؟

مادرم نزد او نبود، بلكھ زن پدرم در كنار او  گرفتم كھ من در حالى از پدرم اجازه مى.. آرى: حضرت فرمود

وجوان بودم وشاید در خلوتگاھشان چیزى بودكھ دوست بود در حالى كھ من ن مادرم مرده. برد بھ سر مى

نداشتم كھ آنان را در آن حال بطور ناگھانى ببینم وآنھا نیزاین كار را از من ناپسند مى داشتند، پس دریافتم در 

  )18.(بھتر ونیكوتر است( بھ صداى بلند)سالم  این ھنگام گفتن

   فقھ نگاه - 3

  احكام عمومى - الف 

  :قرآن كریم

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَظُوا فُُروَجھُْم ذلَِك أَْزَكى قُل) َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن  لَھُْم إِنَ   لِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت * هللاَّ

  ))19...(ھََر ِمْنھَا فُُروَجھُنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ َما ظَ  یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظنَ 

محفوظ ( از عمل زشت)ببندندوشرمگاه خود را ( از نگاه ناروا)بھ مردان مؤمن بگو كھ چشمان خویش را "

مؤمن بگو كھ  وبھ زنان* تراست، زیرا خدا بھ كارھایى كھ مى كنند آگاه است  پاكیزه دارند، این برایشان

محفوظ دارند وزینتھاى خود را ( از عمل زشت)خود راببندند وشرمگاه ( از نگاه ناروا)چشمان خویش را 

  ."آشكار نكنند( بر بیگانھ)پیداست  جز آن مقدار كھ

  :حدیث شریف

علیھ السالم پیرامون دوساعد زن پرسیدم كھ آیا آنھا از  در صحیح فضیل آمده است كھ از امام صادق - 1

لِبُُعولَتِِھنَّ : )ده استفرموده خداوند بھ آن اشاره ش زینت محسوب مى شوند كھ در این ( َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ



  "؟..خود زنان مؤمن زینت خود را آشكار نكنند مگر براى شوھران"

زینت است، وھر آنچھ جز مچ دست  تر از مقنعھ است وھر آنچھ زیر وپائین.. آرى: علیھ السالم فرمود حضرت

  )20.(است كھ دستبند بر آن مى بندندزینت است

از "جز آن مقدار ( إِالَّ َما ظَھََر ِمْنھَا:)علیھ السالم پیرامون این سخن خداوند در موثق زراره از ابو عبد هللاَّ  - 2

  )21(.(مقصود از زینت ظاھر سرمھ وانگشترى است: )كھ فرموده آمده است". زینت كھ ظاھر است

تو، ونگاه سوم نابودى تو در آن  اه دوم بھ زیاننگاه اول از تو، ونگ: )علیھ السالم مى فرماید نیز حضرت - 3

  )22(.(است

  :تفصیل احكام

( صورت ودست)جایز نیست مردى در غیر ضرورت بھ زنى بیگانھ نگاه كند مگردر حد متعارف  - 1

  .نباشد( یعنى ترس از افتادن در عمل حرام)مشروط بھ اینكھ توأم بالذت وریبھ

مشروط بر آن كھ محرمیت سببى بر اساس  اعى یاسببى نگریستجایز است بھ محرمھاى نسبى یا رض - 2

  .ازدواج شرعى باشد

نگاه كردن بھ زنان اھل كتاب، بلكھ مطلق زنان كافر جایز است،بھ شرط عدم لذت جویى وبا اطمینان از  - 3

ا را نمى معموالً آنھ ولى احوط آن است كھ در نگاه كردن بھ مقدارى بسنده شود كھ عدم افتادن در عمل حرام

ندارد بھ زنان بادیھ نشین وروستا نشین ونیز زنانى كھ توجھى  وبھ نظر مى رسد با این كیفیت اشكالى. پوشانند

  .كنند نگریست بھ نھى ازمنكر نمى

  موارد جواز نگاه ولمس كردن - ب 

  :حدیث شریف

ت كھ بھ آنچھ خداوند برچشم فرض اس: علیھ السالم در حدیثى آمده است كھ فرمود از امام جعفر صادق - 1

خداوند .برآن حرام كرده است ننگرد وازآنچھ خدا باز داشتھ روى برتابد واین ھمان وظیفھ ایمانى اوست

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَظُوافُُروَجھُمْ : )فرماید مى بھ مردان مؤمن بگو كھ چشمان خویش را ( "قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ

پس خداوند مؤمنان رابازداشتھ از این كھ بھ شرمگاه ". د، وشرمگاه خود را محفوظ دارندببندن(از نگاه ناروا)

نظر  برادر خویش بنگرد وباید شرمگاه خویش را از اینكھ برادرش بدان یكدیگر نظر كنند یا مردى بھ شرمگاه

وبھ زنان مؤمن بگو ( "َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ  َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَ : )كند حفظ كند ونیز فرموده

  ."ببندند، وشرمگاه خود را محفوظ دارند( ناروا از نگاه)كھ چشمان خویش را 

علیھ  پس نباید زنى بھ شرمگاه خواھرش بنگرد وباید شرمگاه خویش رااز نگاه خواھرش بپوشاند، وحضرت

كھ  رج وشرمگاه آمده حفظ آن از زناست مگر این آیھمقصود از ھر چھ درقرآن پیرامون حفظ ف: السالم فرمود

  )23.(مقصود از آن حفظ از نگاه است

شایستھ نیست زنى نزدزنى یھودى یا مسیحى خود را : )علیھ السالم نقل است كھ فرمود از ابو عبد هللاَّ  - 2

  )24.((ھمسرانشان توصیف خواھند كرد بنمایاند، زیرا آنھا زنان مسلمان را براى

مردى چنان توصیف كند كھ  كسى كھ زنى را براى: )صلى هللا علیھ وآلھ روایت شده است ز پیامبر اسالما - 3



رود مگر آن كھ مورد خشم وغضب  بجاى آورد، از دنیا نمى او را بھ فتنھ اندازد وبر اثر آن فحشایى

  )25.((خداوندقرار گرفتھ شده باشد

  :تفصیل احكام

حرام وبدور از انگیزش جنسى بھ ھمجنس  ریبھ وترس از افتادن در عمل ھر مرد وزنى مى تواند بدون - 1

شرمگاه او كھ جز براى زن وشوھر بر كسى روانیست وھر كس بایدشرمگاه خود را  خویش بنگرد، مگر بھ

  .از دیگرى حفظ كند

راى مردانشان بنمایاند، زیرا آنھا این را ب مكروه است زن مسلمان خود را در برابر زن یھودى یا مسیحى - 2

  .توصیف خواھند كرد وشایداین حكم درباره ھمھ زنانى كھ چنین مى كنند جارى شود

ھرگاه ضرورت ایجاب كند واین ضرورت نزد  جایز است( وبرعكس)نگاه كردن ولمس نمودن زن اجنبى  - 3

رورت جایز بودن نگاه ولمس كردن مھمتر باشد، پس نگاه ولمس كردن تنھا درحدود ض شارع مقدس از حرام

  . است

  :وبراى این مسألھ نمونھ ھایى وجود دارد كھ ذكر مى شود

گرفتن نبض ودرمان شكستگى وباند پیچى  نگاه كردن ولمس نمودن بھ منظور درمان ومعالجھ ھمچون - الف 

ولمس نمودن جایز  مشروط بر آن كھ ھمجنس براى درمان كردن یافت نشود ونگاه كردن زخم جایز است، البتھ

  .ت جز بھ مقدار ودر حدود ضرورتنیس

ھنگام نجات دادن كسى از غرق شدن یا آتش سوزى ونظایرآن نیز نگاه ولمس كردن جایز است واین  - ب 

  .بر نگاه یا لمس كردن متوقف باشد البتھ ھنگامى كھ نجات دادن

واز نگاه بھ باشد جایز است، واقوى عدم ج نگاه كردن براى شھادت دادن، یا شاھد شدن اگر ضرورت - ج 

شھادت دادن، مگر آنكھ نگاه نكردن فسادى را انتشار دھد، وحدودخداوند را بھ تعطیلى  زناكاران است براى

  .كشاند ویا ھرچیز دیگرى را سبب شود كھ نزدشارع اھمیتى بیش از نگاه كردن دارد

  احكام نگاه كردن بھ زنان سالخورده - ج 

  :قرآن كریم

تِي َال یَْرُجوَن نَِكاحاً فَلَْیَس َعلَْیِھَن ُجنَاٌح أَن یََضْعنَ َواْلقََواِعُد ِمَن النِّ ) َجاٍت بِِزینٍَة َوأَن  َساِء الالَّ ثِیَابَھُنَّ َغْیَر ُمتَبَرِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ    )).26(یَْستَْعفِْفَن َخْیٌر لَھُنَّ َوهللاَّ

ندارند، بر آنان باكى نیست اگر  ونكاح وامید ازدواج( كھ از والدت وعادت بازنشستھ)وزنان سالخورده "

وتقوى  برگیرند، واگر بازھم عفت( نزد نامحرمان)خود را از تن ( چادرھاى)ھاى زینت نمایى نكنند كھ جامھ

  ."شنوا وآگاه است( سخنان خلق بھ)بر آنان بھتر است وخدا ( وجامھ برنگیرند)بیشتر گزینند 

  :حدیث شریف

آیا : است كھ از حضرت پرسیدم آمده( قرب االسناد)یھ السالم در در صحیح بزنطى بھ نقل از امام رضاعل

خیر، مگر آنكھ زن : "علیھ السالم فرمود خود بنگرد؟ حضرت جایز است مرد بھ موى خواھر زن

  ".باشد اى سالخورده



  "؟..خواھر زنش وزن بیگانھ یكسانند: "گفتم

  ." آرى: "حضرت فرمود

  ؟"او مى توان نگریستاگر سالخورده بود بھ كجاى : "عرض كردم

  )27."(موى ودو ساعد او: "علیھ السالم فرمود حضرت

  :تفصیل احكام

اى اطالق مى شود كھ نیاز وامیدى بھ  سالخورده كھ در آیھ شریفھ آمده است بر زنان( َواْلقََواِعدُ : )تعریف

  .ازدواج ندارند

ر متعارف كھ از مقدار مو وساعد ونظایر مقدا شرع مقدس جایز دانستھ بھ این گروه از زنان نگریست البتھ بھ

شود نبایدآشكار گردد، ومرد را  كند، اّمامانند سینھ وشكم ونظایر آن كھ معموالً پوشیده داشتھ مى آن تجاوز نمى

نیز نباید چندان آرایش وزینت را آشكار كنند، والبتھ آرایش  شایستھ نیست بدان نظر كند وزنان سالخورده

  .باشد كند ومعیار آن ھم عرف مى كان فرق مىوزینت برحسب زمان وم

  احكام نگاه كردن بھ پسر بچھ ودختر بچھ -د 

  :قرآن كریم

  أَِو الطِّْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظھَُروا َعلَى: )..فرماید تواند خود را از آنان نپوشاندمى خداوند در بیان افرادى كھ زن مى

  )).28(َعْوَراِت النَِّساءِ 

  ."كھ از شرمگاه زنان بى خبرندیا كودكانى ".. 

  :حدیث شریف

شود كم  ھفت سالھ است خواستھ مى از پسر بچھ در حالى كھ: "از امام رضاعلیھ السالم نقل است كھ فرمود - 1

  )29."(موى خود را از او نمى پوشاند تا آن كھ محتلم وبالغ گردد كم با نماز آشنا شود ولى زن

اى پرسیدم  علیھ السالم پیرامون دختر بچھ كاظم حجاج آمده است كھ از امامدر حدیثى از عبد الرحمان بن  - 2

چھ ھنگام باید موى خود را بپوشاند از كسى كھ با او محرمیتى نداردوچھ وقت باید  كھ بھ سن بلوغ نرسیده كھ

  بھ ھنگام نماز مقنعھ بپوشد؟ 

  )30."(شودونماز بر او حرام گردد پوشاند تا زمانیكھ قاعده مویش را نمى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  :تفصیل احكام

توانند درستى را از نادرستى تشخیص  مى اند كھ شود كھ بھ سنى رسیده بھ كودكانى اطالق مى" ممیز"واژه 

توانندشرمگاه را از  كودكانى ھستند كھ مى" كودك ممیز"نرسیده باشند ومقصود از  دھند گرچھ بھ سن بلوغ

  .دھند ومفھوم عورت رادرك كنند، وكودك غیر ممیز خالف آن استدیگر اعضاى جسم تشخیص 

شان كردوپوشش شرعى در برابر آنھا واجب  توان نگاه ولمس بھ كودكان دختر وپسر غیر ممیز مى - 1

نگاه  نیست، بلكھ ظاھر ادلھ شرعیھ برجواز نگاه كردن بھ ایشان تا قبل از بلوغ داللت دارد، البتھ آنگونھ كھ

  . حرام نگردد ھا شھوت را بر نیانگیزد یا موجب فتنھ وافتادن در عملكردن بھ آن

كما اینكھ جایز است پیش از آنكھ سن او  اى را ببوسد كھ محرم او نیست باكى نیست اگر مردى دختر بچھ - 2



گرفتن از روى  بھ شش سال برسد وى را دردامن خود قرار دھد، البتھ مشروط بر آنكھ این بوسیدن ودر دامن

  .شھوت نباشد

   حدود رابطھ میان مرد وزن نامحرم - ه 

  :قرآن كریم

  )).31(فَالَ تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرضٌ ) - 1

است بھ طمع ( ھوا وھوس)كھ دلش بیمار  سخن نگوئید، مبادا آن( بامردان نامحرم)پس زنھار، نازك ونرم "

  ."افتد

  )).32(ْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َوقُل لِّْلمُ ) - 2

  ."فرو نھند( از نگاه ناروا)بھ مؤمنان بگو چشمان خویش "

  :حدیث شریف

زنان ناتوان ھستندوعورت، پس ناتوانى آنھا را با : "از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نقل است كھ فرمود - 1

  )33."(دسكوت بپوشانید وعورتھاى آنھا را درخانھ پنھان كنی

پیشى نگیرید وآنھا را ( نامحرم)در سالم كردن برزنان : "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امیر المؤمنین - 2

  )34."(بھ طعام دعوت نكنید

زنان شما در راه  اى مردم عراق بھ من خبررسیده كھ: "علیھ السالم مى فرماید نیز امیر المؤمنین - 3

  )35"(كنید؟ نمى شوند، آیا شرم مردان مى مزاحم

توانند در  آیا زنان مى: سؤال شد علیھ السالم آمده است كھ از ایشان ودر روایتى از امام جعفر صادق - 4

نھ مگر : "علیھ السالم در پاسخ فرمود حضرت" شركت نمایند؟ نمازھاى عید قربان، فطر وجمعھ

  )36."(سالخورده زن

آیا مرد : حضرت عرض كردم بھ)لیھ السالم آمده است كھ گفت ع از ابو بصیر بھ نقل از ابو عبد هللاَّ  - 5

خیر، مگر از روى : "علیھ السالم فرمود تواند با زن غیر محرم دست بدھدومصافحھ كند؟ حضرت مى

  )37."(پوشش

مصافحھ ( نامحرم)علیھ السالم پرسیدم آیامرد مى تواند با زن  در موثق سماعھ آمده است كھ از ابو عبد هللاَّ  - 6

تواند با زن مصافحھ كند، مگر زنى كھ ازدواج كردن بااو  خیر، مرد نمى:"علیھ السالم فرمود كند؟ حضرت

خواھر، دختر، عمھ، خالھ، دختر خواھر،ونظایر آن، ولى زنى كھ جایز است مرد با او : حرام باشد؛ ھمچون

  )38."(د دست او را فشاردھدمصافحھ با او بپردازد مگر از روى پوشش والبتھ نبای ازدواج كند نباید بھ

  :تفصیل احكام

شود كھ مرد در اصل شرع بتواند با او  مى زن بیگانھ یا اجنبى در اصطالح فقھ بھ ھر زنى گفتھ: تعریف

  )39.(جز محارمى ھمچون خواھر، عمھ، خالھ ازدواج كند، یعنى ھر زنى

گوش كند اگر چھ  - ت ویا ریبھ نباشد بالذ مشروط بھ اینكھ ھمراه - تواند صداى زن بیگانھ را  مرد مى - 1

  .است در غیر موارد نیاز وضرورت عرفى احتیاط استحبابى در ترك آن



  .بیگانھ رساند حرام است زنى صداى ھیجان برانگیز خود را بھ گوش مردى - 2

  .مصافحھ كردن با زنى بیگانھ جز از روى پوشش جایز نیست،آنھم بى آنكھ دست او را فشار دھد - 3

  . حرام محارم خود را لمس كند باكى نیست اگر شخص بدون شھوت یا ترس از افتادن در عمل - 4

پیشى گیردوآنھا را بھ طعام فرا خواند واین كراھت در ( نا محرم)مكروه است مردى در سالم بر زنان  - 5

  .زن جوان شدیدتر است 

، مگر پس از آنكھ گرماى آن مكان بھ دارد نشستن در جایگاه زن كھ تازه از آن بلند شده است كراھت - 6

  .سردى مبدل شود

ولى دندان، . دست، بینى، زبان ونظایر آن است اى از بیگانھ مثل احتیاط در نگاه نكردن بھ عضو جداشده - 7

  .باشد ناخن وموى استثناشده است، اگرچھ اقوى جواز مى

تواند بھ این موى بنگرد ولى دیگرى  مى تواند موى دیگرى را بھ موى خود پیوند زند وھمسرش زن مى - 8

  .تواند بدان نظر كند، زیرااین موى، موى او بھ شمار مى آید نمى

   حكم نگاه كردن بھ منظور ازدواج - 4

  :حدیث شریف

پیرامون مردى پرسیدم كھ مى خواھد  از محمد بن مسلم آمده است كھ گفت از امام محمد باقرعلیھ السالم - 1

  تواند بھ زن مورد نظر نگاه كند؟ مى مردى ازدواج كند آیا چنین

  )40."(خرد آرى، او آن زن را بھ گرانترین بھاء مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

آیا مردى مى تواند بھ زنى كھ : كردم علیھ السالم عرض از حسن بن السرى آمده است كھ بھ ابى عبد هللاَّ  - 2

  چھره او نگاه كند؟ بنگرد وبھ پشت و قصد ازدواج با او را دارد نیك

بنگرد كھ مى خواھد با او ازدواج  آرى باكى نیست كھ مرد بھ چھره وپشت زنى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  )41."(كند

علیھ السالم عرض كردم آیا  ابى عبد هللاَّ  علیھ السالم آمده كھ بھ در حدیثى از یونس بھ نقل از امام صادق - 3

  خواھد با او ازدواج كند؟ مى جایز است مرد بھ زنى بنگرد كھ

اى نازك براى او بپوشد، زیرا اومى خواھد این زن را بھ گرانترین  وجامھ. آرى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  )42."(قیمت بخرد

است كھ آیا جایز است مرد بھ موى  علیھ السالم آمده در حدیثى از عبد هللاَّ بن الفضل بھ نقل از امام صادق - 4

  خواھد با او ازدواج كند؟ مى زنى بنگرد كھھاى  وزیبائى

  )43."(ندارد اگر ھمراه با لذت جویى نباشد اشكالى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  :تفصیل احكام

خواھد او را شریك زندگى خویش قرار دھد  كند بنگرد، زیرامى تواند بھ زنى كھ از او خواستگارى مى مرد مى

بعید نیست كھ او نیز  قرار سازد ونیز این حكم نسبت بھ زن جارى است، چھ با او پیوند بر وبا عقد ازدواج دائم

مردى بنگرد كھ بھ خواستگارى او آمده است، چون علتى كھ  بتواند در صورت نیاز براى شناخت بیشتر بھ



  .درروایات ذكر شده در ھر دو طرف وجود دارد

  :كنیم در این زمینھ تفصیالتى است كھ ذیالً بھ آنھااشاره مى

خواھد با او ازدواج كند، بنگرد، البتھ مشروط  مى تواند بھ چھره، دست، موى وزیبائیھاى زنى كھ مرد مى - 1

است كھ تنھا بھ زنى  وجود داشتھ باشد كھ او را بھ ھمسرى بر گزیند، ولى احتیاط در این بر آن كھ این احتمال

نان بھ منظور گزیدن یكى از آنھا براى ازدواج بنا بھ بھ ز بنگرد كھ نیّت ازدواج با او را دارد، اما نگاه كردن

احتیاط جایزنیست، كما اینكھ جواز نگاه كردن مشروط بھ این است كھ مرد قبالً اورا نشناسد، واز اوصاف او 

  .شناختى نداشتھ باشد -بطورى كھ او را از نگاه كردن كامالً بى نیازكند  -

اى نازك براى  ھاى او و جزنگاه كردن از پس جامھ ز زیبائىجواز نگاه كردن بھ دیگر اعضاى زن، ج - 2

رسد، و احتیاط آن است كھ از زن اجازه گرفتھ شود، ومردنباید بدون  نظر مى شناخت ابعاد اندام او، بعید بھ

آگاھى واجازه زن بھ اعضاى دلرباى او بنگرد، بویژه اگرنگاه كردن موجب ھتك زن یا دزدانھ نگریستن بھ 

  .اجازه او جایز نیست ھاى وى از حقوق اوست وتصّرف در حقوق دیگرى بدون ، زیرازیبائىاو مى شود

  .نگاه كردن بھ چنین زنى باید بھ دور از قصد لذت جوئى باشد - 3

  .تواند نگاه راتكرار كرد اگر با نگاه اول بھ زن آگاھى الزم بھ دست نیامد مى - 4

   ازدواج، سنّتى الھى - 5

  :قرآن كریم

ُ َواسِ   َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمى) - 1 ُ ِمن فَْضِلِھ َوهللاَّ الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوافُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ ٌع ِمنُكْم َوالصَّ

  )).44(َعلِیمٌ 

باشند خود را ھمسر دھید، اگر بینوا  باید مردان بى زن وزنان بى شوھر وبندگان وكنیزان صالح وشایستھ"

آگاه (ونامتناھى، وبھ احوال بندگان)خواھد ساخت كھ خدا رحمتش وسیع  خدا بھ كرم ولطف خود توانگرشان

  ."است

ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذلَِك َآلیَ  َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعلَ ) - 2 اٍت لِقَْوٍم بَْینَُكم َمَودَّ

  )).45(یَتَفَكَُّروَن 

ھاى او اینكھ ھمسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تادر كنار آنان آرامش بیابید، و در  و از نشانھ"

  ."كنند ھایى است براى گروھى كھ تفّكر مى میانتان موّدت و رحمت قرار داد؛ در این،نشانھ

ُم الَِّذي َخلَقَُكم ِمن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَاَزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساًء َواتَّقُوا یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُ ) - 3

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَ  َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبَاً  هللاَّ   ))46(هللاَّ

ھ شما را از یك تن بیافریدوھم از آن جفت او را خلق كرد واز آن دو اى مردم بترسید از پروردگارتان، آن ك"

خواھید  مى تن مردان وزنان بسیار پدیدآورد وبترسید از آن خدایى كھ با سوگند بھ نام او از یكدیگر چیزى

  ."شماست وزنھار از خویشاوندان نبرید، كھ ھمانا خدا مراقب اعمال

  :حدیث شریف



  :آلھ آمده است كھ فرموداز پیامبرصلى هللا علیھ و

  )47."(ازدواج سنت من است، پس ھر كھ از این سنت روى برتابد ازمن نیست" - 1

  )48."(محبوبتر باشد ھیچ بنیانى در اسالم بنا نھاده نشد كھ نزد خدا از ازدواج" - 2

  )49."(كسى كھ ازدواج كند نصف دینش را بدست آورده پس بایدخدا را در نیمھ دیگر بپرھیزد" - 3

  :تفصیل احكام

شمرد ولذا آن را مستحب مؤكد  حیاتى مى اسالم از آن جھت مردم را بھ ازدواج فراخوانده كھ آن را ركنى

تشویق كرده  رسد، وخداوند تبارك وتعالى در آیات عدیده قرآن كریم بر آن نیز مى داند كھ گاھى بھ وجوب مى

صلى هللا علیھ وآلھ وامامان  چنانكھ پیامبر گرامى تاى احكام آن سخن بھ میان آورده اس واز حكمت وپاره

اند كھ ما در آغاز بخشى از آنھا را آوردیم  بر آن تشویق كرده علیھم السالم نیز در روایات بسیارى معصوم

  .خواست خدا در ھر فصل از این موجز بھ اندازه الزم باز ھم دیگراحادیث وروایات را خواھیم آورد وبھ

شمار مى رود وانسان باید با این سنت  كرده است كھ ازدواج از سنتھاى الھى زندگانى بھقرآن كریم اشاره 

خداوند در . است شده سنت پاسخى است بھ مقتضیات فطرت آدمى كھ با آن سرشتھ ھمسویى داشتھ باشد ونیز این

نَا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم ٍء َخلَقْ  َوِمن ُكلِّ َشيْ : )برھر چیز مى فرماید" زوجیت"و " دوئیت"بیان چیرگى سنت 

  ."بیافریدیم، تا مگر متذكر حكمت خداشوید( نر وماده)واز ھر چیزى دو نوع "؛))50(تََذكَُّرونَ 

ُ : )فرماید پروردگار در جارى شدن این حكم بر انسان بھ اعتبار آن كھ او نیزبخشى از آفرینش است مى َوهللاَّ

بیافرید،  خدا شما را از خاك خلق كرد وسپس از نطفھ"؛ ))51(ثُمَّ َجَعلَُكْم أَْزَواجاً َخلَقَُكم ِمن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفَةٍ 

  ."قرار داد( مرد وزن)جفت ..وبعد از آن شما را جفت

   آثار ازدواج

ُ ِمن: )فرماید است، چنانكھ خداوندمى ازدواج موجب جلب خیر وبركت در روزى  إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِیمٌ    )).52(فَْضلِِھ َوهللاَّ

ونامتناھى وبھ )خدا رحمتش وسیع  اگر بینوا باشند خدا بھ كرم ولطف خود توانگرشان خواھد ساخت كھ"

  ."آگاه است( احوال بندگان

بھ حضرت عرض كردم آیا درست  كند كھ علیھ السالم در حدیثى نقل مى ونیز اسحاق بن عمار از امام صادق

بار بھ او  گویند فردى نزدپیامبر آمد ونزد ایشان از تنگدستى وفقر شكایت كرد، وحضرت سھ ھ مردم مىاست ك

  دستور ازدواج داد؟

روزى بھ ھمراه زن : "امام فرمود سپس" درست است.. آرى: "علیھ السالم فرمود حضرت امام صادق

  )53."(وخانواده است

براى ھر چیز روزى قرار داده روزى  زندان نزد خدایى كھآیا روزى از نزد خدا نیست، وآیا زن وفر! آرى

ترتیب انرژى  دھد، وبدین مسؤولیت نسبت بھ خانواده فعالیتش را فزونى مى ندارند؟ مرد با یافتن احساس

  .كند اقتصادى را در محیط زندگى خود متحول مى ونیروى كار او صد چندان مى شود ودر پرتو آن امكانات

دھندومردم را از عاقبت روى برتافتن از ازدواج بر  ى ازدواج را مورد تشویق قرار مىبدینسان متون اسالم



آیا خداوند در صورتى كھ آدمیان این گام را بردارندگشودن در رزق . دارند باز مى اساس ترس از تھیدستى

  سازد؟ خیر را نصیب ایشان وجامعھ مى وروزى را براى ایشان تضمین نكرده است؛ گامى كھ

   اج در خدمت امتازدو

از آثار اجتماعى ازدواج افزایش جمعیت یكتا پرست مسلمان درجاى جاى زمین است بدین ترتیب انسان 

  .متأھل در فزونى باریكتاپرستى در زمین سھیم است

شود مؤمن  چھ چیز مانع ازآن مى: "فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى امام باقرعلیھ السالم بھ نقل از پیامبر اكرم

زمین را سنگینى وثبات ( ال الھ اال هللاَّ )نواده بر گزیند شاید كھ خداوند نسلى نصیب اوسازد كھ با كلمھ خا

  )54."(بخشد

مایلم شما را در روز قیامت  در طلب فرزند باشید كھ من: ".. از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نقل است كھ فرمود

  )55."(فزونتریابم -در مقایسھ با امتھاى دیگر  -

جامعھ دھى كھ بار تسبیح وتنزیھ  توانى نسلى تحویل اگر مى: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از ابو عبد هللاَّ 

  )56."(خداوند را در زمین افزایش دھندچنین كن

   ازدواج، یارى دین

  .سطح ایمان انسان مسلمان متون اسالمى تأكید دارند كھ ازدواج ابزارى است براى باال بردن

پیوستھ بر او فشار مى آورند تا آنھا را اشباع  ھاى جنسى است كھ داراى حجم قابل توجھى از انگیزه یك جوان

كنندونیروھا  در زندگى انسان نقش ویرانگر ایفا مى -اگر بر آورده نشوند  -ھاى فعال كند، این انگیزه

شاند، ولى ازدواج مانع از آن ك جنسى مھلك مى ھاى فرسایند واو را بھ تباھى وعقده وتوانائیھاى بشر را مى

  .مطلوب بھ كار بندد ھاى شود كھ جوان درپلیدى فرو رود، واو را وا مى دارد كھ انرژى خود را در زمینھ مى

او را نیز كھ قرآن بدان اشاره دارد بر  عالوه بر آن كھ ازدواج نیاز جنسى فرد را فرو مى نشاند، نیاز روانى

  :مى آورد

ةًَوَرْحَمةً  َوِمْن آیَاتِِھ أَنْ )   )).57(َخلََق لَُكم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم َمَودَّ

واز آیات الھى آن است كھ از جنس خودتان جفتى آفرید تا در كناراو آرامش یابید ومیانتان دوستى ومحبت "

  ."قرار داد

  .كند ودوستى والفت بھ ھمسر خود تأمین مى ى خود را از راه محبتانسان در پرتو ازدواج نیاز عاطفى وروان

جز بدو " خود"است كھ این " خود"واین بیان قرآنى داراى عمق بالغت وزیبائى است كھ ھمسربخشى جدا از 

از نیاز مادى ودر پرتو  اى برخاستھ پذیرد؛ عاطفھ مى صورت یابدوپیوستگى با آن در پرتو دوستى كمال نمى

در پرتو این دوستى ومھربانى است كھ . اى جان گرفتھ از نیازمعنوى وروانى ھربانى عاطفھرحمت وم

آید، بویژه اگرحاصل این ازدواج فرزندان صالح  خانواده كھ جایگاه آرامش والفت است فراھم مى ساختار بنیان

در برابرموجودیت  وشادى بپا كند وموجب شود كھ ھر یك از زن ومرد وبابركتى باشد كھ خانھ را از گرمى

  .اند، احساس مسؤولیت مشترك كنند بوده خانواده، كھ در ساختار آن وباال بردن بناى آن شریك

ومعارف مھمى را پیرامون حكمت ازدواج از آن  اینك بیائید تا در كنار ھم بر سر خوان روایات شریفھ بنشینیم



  :بر گیریم

ھیچ چیز نزدخدا محبوبتر از آن نیست كھ در : "است كھ فرمود صلى هللا علیھ وآلھ نقل شده از پیامبر اكرم - 1

  )58."(اى بھ ازدواج آبادگردد عرصھ اسالم خانھ

خواھددر حالى خدا را دیدار كند كھ پاك وپاكیزه  كسى كھ مى: "ونیز از پیامبر اسالم روایت شده است كھ - 2

  )59."(است ھمسر برگزیند

متأھل برتر است از مجردى كھ  دو ركعت نماز یك: "ھ وآلھ آمده استوایضاً از رسول خداصلى هللا علی - 3

  )60."(روزه شب را بھ عبادت گذرانده وروز را بھ

   نكوھش پدیده بى ھمسرى

تابد سرزنش كرده است وآن را از عوامل  تواند ازدواج كند واز آن سر برمى روایات انسان عزبى را كھ مى

خطرات وآثارى منفى  اند، بھ سبب اینكھ در ھمھ سطوح یمان او شمردهانسان وسستى ا مساعد ناقص بودن دین

  .در پى دارد

  :صلى هللا علیھ وآلھ نقل است كھ فرمود از پیامبر اكرم

  )61."(بیشتر اھل دوزخ عزبھا ھستند"

  )62."(ترین مردگان شما عزبھا ھستند پست"

آیا . چیند ت وتوشھ او را از دنیا بر مىآرى، اقتضاى بى زنى وعزب بودن گسستن ومحو نسل انسان ویاداوس

كارھاى نیكو  صالحى نیست كھ پس از مرگ او ونومیدیش از زندگى، با انجام ھر انسانى نیازمند فرزندان

  وطلب رحمت ومغفرت بھ آن توشھ رسانند؟

   آنھایى كھ ازدواج با ایشان حرام است: بخش دوم 

  شوند ىآنھایى كھ با اختالف دین بر انسان حرام م - 1

  :قرآن كریم

یُْؤِمنُوا   یُْؤِمنَّ َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمن ُمْشِرَكٍة َولَْوأَْعَجبَْتُكْم َوَال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى  َوَال تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى)

ُ یَْدُعوا إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِِھ َویُبَیِّنُ َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمن ُمْشِرٍك َولَْوأَْعَجبَُكْم أُولئَِك یَدْ  آیَاتِِھ  ُعوَن إِلَى النَّاِر َوهللاَّ

  )).63(لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرونَ 

با ایمان بھتر از زن آزاد مشرك است،  با زنان مشرك ازدواج نكنید، مگر آنكھ ایمان آورند وھمانا كنیزكى"

بھتر از  سن او بشگفت آئیدوزن بھ مشركان ندھید، مگر آنكھ ایمان آورند، وھمانا بنده مؤمن بسىھرچند از ح

از راه جھل )آزاد مشرك است، ھرچند از مال وجمالش بشگفت آئید،مشركان شما را بھ آتش جھنم خوانند 

آیات خویش بیان  مردم وخداوند براى( از راه لطف وعنایت) وخداوندبھ بھشت ومغفرت خود خواند( وضاللت

  ."فرماید، باشد كھ ھشیار ومتذكر گردند

ُ أَْعلَمُ ) - 2 بِإِیَمانِِھنَّ فَإِْن َعلِْمتُُموھُنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَالَ  یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمھَاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوھُنَّ هللاَّ

َال ھُنَّ ِحلٌّ لَھُْم َوَالھُْم یَِحلُّوَن لَھُنَّ َوآتُوھُم َما أَنفَقُوا َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم أَن تَنِكُحوھُنَّ إَِذا  تَْرِجُعوھُنَّ إِلَى اْلُكفَّارِ 

ُ  أُُجوَرھُنَّ َوَال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َوْسأَلُوا َما أَنفَْقتُْم َوْلیَْسأَلُوا َما أَنفَقُوا ذلُِكمْ  آتَْیتُُموھُنَ  ِ یَْحُكُم بَْینَُكْم َوهللاَّ ُحْكُم هللاَّ



  )).64(َعلِیٌم َحِكیمٌ 

ھجرت كرده وبھ سوى شما ( ازدیار خود)اید، زنا نیكھ بھ عنوان اسالم وایمان اى كسانى كھ ایمان آورده"

شناختیدآنھا را اند خدا بھ ایمانشان داناتراست، شما از آنھا تحقیق كرده وامتحانشان كنید، اگر با ایمانشان  آمده

كفار وآن شوھران كافر بر این زنان  دیگر بھ شوھران كافرشان برنگردانید، كھ ھرگز این زنان مؤمن بر آن

اند بھ آنھا بپردازید وباكى نیست كھ شما  شوھران ھزینھ آن زنان كرده اى كھ حالل نیستند، ولى مھر ونفقھ

حفاظت زنان كافر نشوید، وشما  ھید وھرگز متوسل بھباآنان ازدواج كنید در صورتیكھ اجر ومھرشان را بد

ازكفار مھر ونفقھ مطالبھ كنید، آنھا ھم مھر ونفقھ طلبند، این حكم ( اگر زنانتان از اسالم بھ كفر بازگشتند)

  ."آگاه است(بھ مصالح خلق)دانا و( بھ حقایق امور)خدااست میان شما بندگان وخدا 

َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَھُْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت  طَّیِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذیَن أُْوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكمْ اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم ال) - 3

أَْخَداٍن  ِحیَن َوَال ُمتَِّخِذيفِ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُْوتُوااْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْیتُُموھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ُمْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسا

یَماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُھُ َوھَُو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ    )).65(َوَمن یَْكفُْر بِاْإلِ

براى شما حالل وغذاھاى شما براى آنھا  امروز آنچھ پاكیزه است براى شما حالل شده وغذاھاى اھل كتاب"

كنید بھ  ان واھل كتاب براى شما حالل ھستند ومى توانید با آنھا ازدواجحالل است وزنان پاكدامن ازمسلمان

بھ صورت زنا ونھ بھ صورت دوست  شرط این كھ مھر آنھا را بپردازید وازدواج از طریق مشروع باشد نھ

نسبت بھ آنچھ باید بھ آن ایمان بیاورد كفر بورزد؛ اعمال او بر باد مى  پنھانى انتخاب كردن، وھر كس كھ

  ."ودودر آخرت در زمره زیانكاران خواھد بودر

كند، پس یك مرد مؤمن نباید با زن مشرك  این آیات كریمھ حرمت ازدواج بین مؤمنان ومشركان را بیان مى

از سرزمین  مشرك حق ندارد با زن مؤمنى پیوند زناشویى بر قرار سازد وھرگاه زنى ازدواج كند، چنانكھ یك

كرد نكاح او فسخ مى شود،ولى جایز است مرد مؤمن زن ذمى را از اھل كتاب كفر بھ سرزمین اسالم ھجرت 

  .مشروط بر آن كھ آن زن عفیفھ باشد بھ عقد در آورد البتھ

داللت سیاق مقصود زنان مشرك باشد، یا آیھ  وجایز نیست زنان كافر را بھ عنوان ھمسر نگھداشت، شاید بھ

است كھ نازل  ده باشد، زیرا این سوره آخرین بخشى از قرآندر سوره مائده نسخ ش پس از نزول آیھ دیگرى

  .تواند نسخ كند را مى شده است وبر حسب احادیث رسیده سایر سور قرآنى

  :حدیث شریف

اى نوشت واز من خواست كھ از امام  نامھ یكى از برادران بھ من: گوید حفص بن غیاث روایت كرده، مى - 1

یعنى در )تواند در دارالحرب  كنم ومن از حضرت پرسیدم كھ آیا اسیر مىعلیھ السالم مسائلى راپرسش  صادق

  ازدواج كند؟( كشور كافر محارب

این كار را ناخوش مى دارم، اگر این كار درسرزمین روم صورت پذیرد حرام : )علیھ السالم فرمود حضرت

  )66(."نیست ونكاح بھ شمار مى آید، امادر سرزمین ترك ودیلم وخزر حالل نمى باشد

كند كھ ازحضرت پیرامون مرد مؤمنى سؤال شد  علیھ السالم نقل مى معاویھ بن وھب بھ نقل از امام صادق - 2

  ازدواج مى كند؟ كھ با زنى یھودى یا مسیحى



  "اگر میتواند زن مسلمانى بستاند دیگر او را بازن یھودى ومسیحى چكار؟: "علیھ السالم فرمود حضرت

  شده باشد چھ؟ اگر عاشقش : پس عرض كردم

شراب بنوشد وگوشت خوك بخورد،  اگر او را گرفت باید مانع از آن شود كھ وى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  )67."(وبدون آنكھ در دین این مردكاستى پدید آید

باكى : "كھ مى فرمود علیھ السالم شنیدم زراره از امام باقرعلیھ السالم نقل مى كند كھ گفت از حضرت - 3

  )68."(یھودى یا مسیحى بھ عقد مؤقت ازدواج كند اگر مردى در حالى كھ زن دارد با زننیست 

علیھ السالم پیرامون ازدواج با زن  ازحضرت: محمد بن مسلم بھ نقل از امام باقرعلیھ السالم مى گوید - 4

پیامبریك زن  دانى در زمان اشكالى ندارد،آیا نمى: "علیھ السالم فرمود یھودى ومسیحى سؤال كردم،حضرت

  )69."(یھودى ھمسر طلحھ بن عبد هللاَّ بود

علیھ السالم مى آورد كھ ازحضرتش پیرامون مردى مسیحى سؤال  ابن الحجاج بھ نقل از امام ابو الحسن - 5

آورده است،  ازدواج كرده ولى زن پیش از آنكھ آن مرد با او ھمبستر شود اسالم كردند كھ با زنى مسیحى

اى نگھ مى دارد  مى رسد واز آن مرد نھ عده عقد ازدواجش با آن مرد بھ پایان: "م فرمودعلیھ السال حضرت

  )70."(ونھ مھرى مى گیرد

علیھ السالم پیرامون مردى زرتشتى  صادق در روایتى از منصور بن حازم آمده است كھ گفت از امام - 6

مذكور یا ھمسرش اسالم  ھمسرى داشت ودر پى آن، مرد سؤال كردم كھ زنى از دین خود را بھ

ماند، اگر مرد یا زن پیش از  مى مرد منتظر پایان یافتن زمان عده زن باقى: "علیھ السالم فرمود حضرت.آورد

نكاح اول خود باقى مى مانند واگر آن زن اسالم نیاورد  ھر دو بھ انقضاء عده ایمان آورد، كھ در این حال

  )71."(دگرد تاانقضاى مدت عده، از آن مرد جدا مى

اگر مسلمانى كھ از پدر : "فرمود علیھ السالم شنیدم كھ مى از امام صادق: ساباطى روایت كرده مى گوید - 7

ومادرى مسلمان، زاده شده است ازاسالم مرتد شد ونبوت پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ را انكار وایشان را تكذیب 

دن از او جدامى شود واموالش میان ورثھ او كرد،خون او براى شنونده مباح است وزنش از روز مرتد ش

اش  شوھرش مرده است نگھ مى دارد وبر امام است كھ او را بكشدوتوبھ تقسیم مى گردد، وزن او عده كسى كھ

  )72."(را نپذیرد

  :تفصیل احكام

 با زن اھل كتاب مانند یھودى ومسیحى جایز نیست مرد مسلمان با زن مشرك ازدواج كند، اما ازدواج - 1

ومجوسى بنا بھ حكم قویترجایز است، ولى در مورد مجوسى احتیاطى وجود دارد كھ نبایدنادیده گرفتھ شود، 

كھ این كراھت در عقد غیر دائم وزنان مستضعف دینى اھل  اما در آئینھاى دیگر باكراھت شدید ھمراه است

یز از آشامیدن شراب وخوردن وپرھ یابد وشایستھ است آنھا را در رعایت پاكیزگى وطھارت كاھش مى كتاب

  .اسالمى مؤدب سازد گوشت خوك ونظایر آن بھ آداب

از اھل كتاب است باقى مى ماند واگر زن  اگر مردى از اھل كتاب مسلمان شد بر ازدواج خود با زنش كھ - 2

، بھ آن بیاورد بدون شوھر اسالم آوردازدواج آن دو باطل است، ولى اگر مرد نیز پیش از انقضاء عده اسالم



مانند، این حكم در صورتى است كھ مرد باھمسرش  مى زن سزاوارتر خواھد بود وھر دو بر ازدواجشان باقى

  .گیرد تعلق نمى شود ومھرى بھ آن زن باشد، اما پیش از آن ازدواج مستقیماً باطل مى ھمبستر شده

آن اگر زن مرتد شد یا مردى  گردد، اما پس از مرتد شدن از دین پیش از دخول موجب فسخ ازدواج مى - 3

مرتد شد كھ در اصل غیرمسلمان بوده است، انتظار كشیده مى شود تا عده آن زن پایان یابد،اگر توبھ نكردند 

شان باقى مى مانند، اما اگر  كردند بر ازدواج نخستین ازدواج آنھا از ھنگام ارتداد باطل مى گردد واگر توبھ

گردد، واگر پس از آن توبھ كردند،وخواستند بھ یكدیگر  شان فسخ مىعده زن از آن مردسپرى شد ازدواج

  .رجوع كنند باید از نو عقد كنند

مرتد شود ازدواج از لحظھ ارتداد ( است كسى كھ از پدر ومادر مسلمان زاده شده)اگر مسلمان فطرى  - 4

  .اى براى او نیست توبھ باطل مى گردد، چون

ى ازدواج كرد، ولى ازدواج بازنى كھ بر مذھب غیر شیعھ است اشكال روا نیست با زن یا مردى ناصب - 5

  .ندارد

كھ در شرایط عادى نباید نادیده گرفتھ  ونیز زن شیعھ مى تواند با مردى غیر شیعھ ازدواج كند با احتیاطى

  .شود، زیرا زن دین خود را ازھمسرش مى گیرد

   محارم نسبى - 2

َمْت عَ : )قرآن كریم مى فرماید ھَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكمْ ُحرِّ اتُُكْم َوَخاَالتُُكْم َوبَنَاُت اْألَِخ َوبَنَاُت  لَْیُكْم أُمَّ َوَعمَّ

  )).73(اْألُْختِ 

ھایتان ودختران  ھایتان وخالھ وعمھ مادرانتان ودخترانتان وخواھرانتان( ازدواج با)حرام شد براى شما "

  ..."برادران ودختران خواھرانتان

  :فصیل احكامت

  :باشند محرمھاى نسبى كھ ازدواج با آنان حرام است بھ شرح زیر مى

  .پدر باشد یا از مادر مادر ومادر بزرگ وھرچھ باالتر رود، چھ مادر بزرگ از سوى - 1

  .ھاى دختران نوه ھرچھ پایین آیند دختر ونوه - 2

كند حتى اگر شرعاً نسبش با او منتفى شده  دواجواگر مردى بداند كھ دخترى از او زاده شده است نباید با او از

  .باشد، چنانكھ زائیده زناباشد، یا مادر او را لعان كرده باشد

  .دختران پسر ھرچھ پایین آیند - 3

  .خواھران، خواه از پدر یا از مادر یا از ھر دوى آنھا باشند - 4

  .دختران خواھر ودختران فرزندان ایشان - 5

  .ھاى مادر ھاى پدر وعمھ ى پدر باشد یا خواھر ناتنى او، ونیزعمھعمھ، چھ خواھر تن - 6

خالھ، چھ خواھر تنى مادر باشد یا خواھر ناتنى، وخالھ مادروخالھ پدر وبھ ھمین ترتیب ھرچھ باالتر  - 7

  .رویم

  .خترى اوونیز نوه دختربرادر ودختر نوه پسرى او یا نوه د( خواه برادر تنى باشد یا ناتنى)دختران برادر  - 8



ھمین ترتیب ھمچون زنان، مردان بر زنان  بھ. ودختران ایشان( خواه تنى باشد یا ناتنى)دختران خواھر  - 9

پدر، عمو ودایى ھرچھ باال روند، پسر وھرچھ پایین آید، وبرادروپسران او، وپسران  نیز محرم مى شوند پس

  .خواھر

   محارم رضاعى - 3

َمتْ : )قرآن كریم مى فرماید ھَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكمْ  ُحرِّ اتُُكْم َوَخاَالتُُكْم َوبَنَاُت اْألَِخ َوبَنَاُت اْألُْخِت  َعلَْیُكْم أُمَّ َوَعمَّ

ھَاتُُكُم الَّالتِي أَْرَضْعنَُكمْ  تِي فِي  َوأُمَّ ھَاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالَّ َضاَعِة َوأُمَّ تِي  ُحُجوِرُكم ِمنَوأََخَواتُُكم ِمَن الرَّ ِنَسائُِكُم الالَّ

أَْبنَائُِكُم الَِّذیَن ِمْن أَْصالَبُِكْم َوأَن تَْجَمُعوا بَْیَن اْألُْختَْیِن  َدَخْلتُم بِِھنَّ فَإِن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُم بِِھنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَْیُكْم َوَحالَئِلُ 

َ َكانَ    )).74(فُوراً َرِحیماً غَ  إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللاَّ

ھایتان، ودختران  ھایتان، وخالھ مادرانتان، ودخترانتان، وخواھرانتان،وعمھ( ازدواج با)حرام شد بر شما "

رضاعى، وخواھران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كھ  برادر، ودختران خواھر، ومادران

( وطالق دھید)اید  ھمبستر نشده اید، ولى اگر با آنان ر شدهاند، اگر با آن زنان ھمبست دردامن شما تربیت شده

زن فرزندان صلبى ( حرام شد بر شما ازدواج با)ونیز ( ازدواج كنید كھ با دختران آنان)باكى نیست بر شما 

( یعنى كھ دریك وقت ھر دو را بھ زنى گیرند)شما ونیز حرام شد جمع میان دو خواھر ( زن پسر خوانده نھ)

اتفاق افتاده است، كھ خدا از آن درگذشت، زیراخداوند ( درعصر جاھلیت)پیش از نزول این حكم  مگر آنچھ

  ."در حق بندگان بخشنده ومھربان است

   بینشھاى وحى

از آن جملھ است مادر رضاعى وخواھر  شریعت اسالم گروھى از زنان را بر مردان حرام گردانیده كھ - الف 

دارد كھ  محارم نسبى ھمچون مادر وخواھر آمده است كھ داللت بر آن بیان این تحریم در سیاق. رضاعى

است، بنابر این آنچھ بھ وسیلھ خویشاوندى نسبى  خویشاوندى رضاع وشیر دادن ھمچون خویشاوندى نسب

  .گردد واسطھ خویشاوندى رضاعى نیز حرام مى شود، بھ حرام مى

ھَاتُُكمُ : )فرماید این بیان قرآنى كھ مى - ب  َوأََخَواتُُكم ِمَن )و " مادران رضاعى شما("الَّالتِي أَْرَضْعنَُكمْ  َوأُمَّ

َضاَعةِ  ، گواه عدم انتشار حرمت است مگر پس از آن كھ زن شیرده مادرگردد "شما وخواھران رضاعى( "الرَّ

شود مگر پس ازآن كھ جسم او از شیر این زن رشد كند،  ودختر او خواھر كودك شیر خوار، وچنین نمى

آمده است استخوان او محكم وگوشت او بروید واین، پس از ده بارشیر دادن یا  ان كھ در حدیث شریفوچن

  .یابد مى بیشتر یا پس از یك شبانھ روز شیر خوارگى تحقق

ھرگاه زن شیرده مادر گردد، مادر بزرگ فرزند شیر خواره،وعمھ برادر زاده او، وخالھ خواھر زاده او  - ج 

سخن خداوند  ھ شوھراو نیز براى این طفل پدر رضاعى مى شود ودلیل این فراگیرى اینگردد، چنانك نیز مى

َضاَعةِ )است كھ  پس خواھر نسبت بھ شیر خوار، بدو نسبت مى . شما وخواھران رضاعى( َوأََخَواتُُكم ِمَن الرَّ

واند از طریق مادر واین خود دلیل آن است كھ انتساب وخویشاوندى با كودك شیرخوار مى ت یابد بھ سبب

  .انتساب بھ مادر باشد

  :حدیث شریف



بھ سبب : " فرمود صلى هللا علیھ وآلھ در حدیثى منقول از امام باقرعلیھ السالم آمده است كھ پیامبر اكرم - 1

  )75."(رضاع ھمان حرام شود كھ بھ سبب نسب

آیا رضاع حد خاصى دارد : كردم بھ امام باقرعلیھ السالم عرض: از زیاد بن سوقھ روایت است كھ گفت - 2

  كھ آن را معتبر بشماریم؟

بار شیر دادن متوالى از یك زن  روز یا پانزده شبانھ شیرخوارگى در كمتراز یك: "علیھ السالم فرمود حضرت

  )76."(شود زنى دیگر میان آن فاصلھ بیندازد، موجب محرمیت نمى واز شیر یك مرد، بدون آنكھ شیر دادن

آن رضاعى كھ : "رضاع فرمود السالم در پى پرسش از چگونگى محرم شدن بھ سبب علیھ امام صادق - 3

  ."سازد گوشت را برویاند، واستخوان را محكم

  شود؟ مى عرض كردم آیا كودك با ده بار شیر خوارگى محرم: گوید راوى مى

خوانى محكم مى روید ونھ است مى نھ، زیرا با ده بار شیر خوارگى نھ گوشتى: "علیھ السالم فرمود حضرت

  )77."(شود
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  شرایط رضاع

شد از زنى كھ بدون زایش شیر دارد ودختر  علیھ السالم آمده كھ از ایشان پرسیده در حدیثى منقول از امام صادق - 1

علیھ  سازد؟ حضرت مى ، آن دو را با ھم محرموپسرى را از این شیرتغذیھ مى كند آیا ھمین شیر، ھمچون رضاع

 (78."(خیر: "السالم فرمود

شیرحرام، حالل را حرام نمى كند، مانند زنى : "علیھ السالم آمده است كھ فرمود در خبرى بھ نقل از امام على - 2

 (79."(ھدراشیر د را شیر دھد، سپس با شیرى كھ از زنا بھ وجود آمده است دیگرى كھ با شیر ھمسرش كودكى

 :تفصیل احكام

  :اند زیر نھاده فقھا براى رضاعى كھ محرمیت بھ دنبال دارد شروطى را بھ شرح

 این كھ شیر، پس از ازدواج باشد -شرط اول 

 :این شرط فروعى دارد كھ آنھا را بیان مى كنیم

و روان شود وكودكى را با اى شیر در سینھ ا این كھ شیر زن در پى ازدواج پدید آمده باشد، پس اگردوشیزه - الف 

آورد، ولى  پیوندى را بھ وجود نمى شود وبر پایھ احادیث رسیده آن شیر تغذیھ كند،این شیر موجب محرمیت او نمى

 .شود پرھیزگردد كھ اصطالحاً مادر رضاعى یا خواھر رضاعى نامیده مى احتیاط آن است كھ از ازدواج با آن

ا داد وحاملھ شد ووضع حمل كردوسپس كودكى را با شیر خود تغذیھ كرد، این شیر زن - والعیاذ با䐀َّ  -اگر زنى  - ب 

 .گردد وبر حسب نظر مشھور فقھاء، واحتیاط آن است كھ مانندمسألھ پیشین پرھیز شود موجب محرمیت اونمى

وآن  - شود  در اصطالح فقھى شبھھ نامیده مى كھ -اگر مردى با زنى بھ گمان این كھ ھمسر اوست نزدیكى كند  - ج 

 .بھ دنیا آورد، فراگیرى محرمیت با این شیر، موافق احتیاط است زن حاملھ شود وطفلى

شود، زیرا این  اى طالق داده شود وسپس وضع حمل كندوكودكى را شیر دھد موجب محرمیت مى اگر زن حاملھ -د 

 .واسطھ ازدواج صحیح پدید آمده است شیر بھ

شود وسپس وضع حمل كندودوباره بھ عقد مرد دیگرى در آید وكودكى را شیر اى طالق داده  اگر زن حاملھ - ه 

آید، ولى صاحب شیر ھمسر اول اوست، بنابراین ھمسراول پدر رضاعى آن كودك بھ شمار  پدید مى دھد، محرمیت

آید كھ فقھا كھ از نو حاملھ شود وشیر اول قطع گردد ودوباره شیر در سینھ او پدید آید نھ ھمسر دوم زن، مگر آن مى

 .كودك است نھ شوھر اول این شیر از آن شوھر دوم است واو پدر رضاعى: اند گفتھ

ودریابیم كھ آیا این شیر از حاملگى اول است یا دوم  اگر ما از نظر علمى امكان یافتیم منشأ شیر را شناسایى كنیم

 .بشماریم را پدر رضاعى طفل( ھمسر اول یا دوم(كنیم وصاحب شیر  باید بھ علم عمل

 مقدار شیر خوارگى -شرط دوم 

ھَاتُُكُم الَّالتِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم ِمنَ : )قرآن كریم مى فرماید َضاَعةِ  َوأُمَّ  .((80...(الرَّ

 "...ومادران رضاعى شما، وخواھران رضاعى شما ..."

ھمان است كھ زن شیرده را مادر ودختر شود  مى كنیم آن شیر خوارگى كھ محرمیت را موجب از این آیھ استفاده مى

ومادر، اصل وجود انسان است وشیرى كھ نھ گوشتى برویاندونھ خونى پدید آورد كافى . گرداند او را خواھر مى

 .نخواھد بود



 :حدیث شریف

شود مگر آن كھ خون وگوشتى  رضاع محرمیتى راموجب نمى: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امام صادق - 1

 (81."(پدید آوردرا 

كھ گوشتى برویاند واستخوانى را محكم  شود مگر آن رضاع محرمیتى را موجب نمى: "فرماید ونیز مى - 2

 (82."(گرداند

در كمتر از یك شبانھ روز یا پانزده بار  رضاع: "حضرت باقرعلیھ السالم بھ ھنگام پرسش از حد رضاع فرمود - 3

فاصلھ شده باشد،  شیر حاصل یك مرد باشد بدون آنكھ شیر زن دیگرى میان آنكھ آن  شیر دادن پى در پى، از یك زن

 (83."(شود موجب محرمیت نمى

 چگونھ رضاع موجب محرمیت مى شود؟ علیھ السالم پرسیدم از حضرت: از ابن ابى یعفور روایت شده كھ گفت - 4

این موجب مى شود كھ گوشت او اگر بھ قدرى شیر دھد كھ شكم كودك پرگردد و: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (84."(بروید وخون در او پدید آیدوچنین است كھ محرمیت بھ وجود مى آید

 :تفصیل احكام

  روییدن گوشت، معیار محرمیت

براى آن كھ رضاع موجب محرمیت شود وخویشى پدید آورد بایدبھ قدرى باشد كھ گوشتى برویاند وخونى بسازد 

ھا  وجریان خون در گونھ امر بھ وسیلھ افزایش وزن ورشد پیوستھ استخوان واستخوانى استوارگرداند، واین

 .شود كھ مادران شیر دھنده مى شناسند، فھمیده مى وطراوت چھره كودك ونظایر آن از عالماتى

در مرحلھ بعد  -ظاھراً  -كند حتى اگر استخوان كھ  مى واقوى آن است كھ روییدن گوشت وپدید آمدن خون كفایت

 .ارد استوارنگرددقرار د

بستگى داشتھ باشد، اما در صورتیكھ كودك با شیر  اى اساسى بھ تعداد شیر دادنھا از ھمان زن باید روییدن بھ گونھ

 .یابد دیگرى تغذیھ كندشرط تحقق نمى

 :شرط دو حد عرفى قائل شده كھ عبارتند از گیرى ووسعت بر مردم براى تحقق این شارع مقدس بھ ھدف آسان

 .ردن یك شبانھ روز یا پانزده بار پى در پى شیر بخوردشیر خو

 :شیر خوارگى یك شبانھ روز - الف 

اگر كودكى از نیمروز جمعھ تا ظھر روز شنبھ از پستان یك زن شیربخورد آن زن مادر رضاعى او مى گردد بھ 

 -غذیھ كردبھ گونھ اى كھ شرط آن كھ غذاى طفل دراین مدت تنھا شیر او باشد، اما اگر از شیر یا خوراك دیگرى ت

 .استخوانش استوار گشت یا گوشت بر اورویید وخون در او پدید آمد كفایت نمى كند - بھ واسطھ آن

 .رساند آرى، غذاى اندك زیانى نمى

شیر باشد كھ شیر او نھ گوشتى را برویاند ونھ  واگر كودك در طول این مدت مریض باشد یا زن شیرده آنقدر كم

 .بھتر است آورد ایجادمحرمیت دور بھ نظر مى رسد وپیمودن راه احتیاط در چنین موردىخونى را پدید 

 :شیر خوارگى پانزده باره - ب 



رویاندوخون پدید مى آورد، اما اگر ده بار شیر دادن  ھرگاه شمار شیر دادن بھ پانزده رسید این شیر گوشت مى

مى كند ودر غیر  د یا خونى را پدید آورد ظاھراً كفایتتوانست استخوانى رااستوار گرداند یا گوشتى را برویان

 .اینصورت خیر

 :وبراى ھر یك بار شیر دادن شروطى وجود دارد بدین شرح

است كھ كودك سیرآب مى شود ودھان از پستان  اینكھ یك نوبت شیر دادن، عرفاً كامل باشد، وعالمت آن این - 1

ر از پستان ناراحت شد یا بھ كسى توجھ كردكھ با او بازى مى كند گیرد وچھ بساخواب او را برباید، اما اگ برمى

شود ودر  آورد نوبت جدیدى در شیر خوارگى شمرده نمى وپستان را رھا كرد وسپس بھ خوردن شیر روى

 .تكمیل نوبت اول است واقع

ھ كودك شیر دھند ب( یكى در میان(شیرده بھ تناوب  اینكھ دفعات شیرخوارگى پى در پى باشد پس اگر دو زن - 2

 .كفایت نخواھدكرد حتى اگر این دو زن ھمسر ان یك مرد باشند

اى كھ شیر زن شیرده غذاى  آرى، اگر بھ كودك مقدار اندكى شیر یا قندآب در اثناى شیرخوارگى داده شود بھ گونھ

ید آمدن گوشت وخون اما اگر پد. رسد نمى اصلى اوشمرده شود كھ گوشت وخون از آن پدید مى آید، بھ توالى زیان

 .بواسطھ غذا یاآشامیدنى، یا بواسطھ ھر دو آن بھ عالوه شیر شیرده پدید آید، ایجادمحرمیت بعید مى نماید

اینكھ شیر خوارگى مستقیماً از طریق پستان صورت پذیرد، اماأگر شیر را از پستان بدوشند وسپس بھ كودك  - 3

ود، زیرا دیگر رضاع نامیده نمى شودواحتیاط بھتر است بویژه فقھا موجب محرمیت نمى ش بدھند، بھ نظر غالب

  .اگر با این شیر گوشت وخون پدید آید

پستان متصل است زیانى نمى رساند، زیرا فقھا این  اى انجام شود كھ بھ اما در صورتیكھ مكیدن پستان بوسیلھ لولھ

 .ز آمده استشمرند واین قید در شیر خوارگى یك شبانھ روز نی مى مورد را رضاع

شیرده صورت پذیرد، پس اگر طفل شیرخوار  اند كھ شیر خوارگى باید در حیات زن برخى از فقھا شرط كرده - 4

شود ودر چنین  نمى آخرین نوبت شیرش راپس از مرك زن شیرده بخورد كفایت نمى كند، زیرا رضاع نامیده

 .موردى نباید احتیاط ترك گردد

 گرفتن كودك از شیر شیرخوارگى پیش از - شرط سوم 

 :فرماید قرآن كریم مى

َضاَعةَ (  .((85(َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَن یُتِمَّ الرَّ

 "...كھ خواھد فرزند را شیر تمام دھد ومادران بایست دوسال كامل فرزندان خود را شیر دھند، آن كسى"

 :حدیث شریف

از گرفتن كودك از شیر،  پس: "صلى هللا علیھ وآلھ مى فرماید علیھ السالم نقل كرده كھ پیامبر اكرم امام صادق - 1

 (86."(دیگر شیر خوارگى ورضاع نخواھد بود

شیر خوارگى پیش ازدوسال وپیش از آن است كھ كودك از : "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امام صادق - 2

 (87."(دشیر ستانده شو



بعداز گرفتن از شیر، شیر خوراگى در میان : "علیھ السالم نقل مى كند كھ فرمود حماد بن عثمان از امام صادق - 3

 (88."(دو سالى كھ پروردگار فرموده است" :عرض كردم از شیرگرفتن چیست؟ فرمود. نیست

 :تفصیل احكام

پس از تمام شدن دو سال شیر بخورد محرمیت  دكىشرط است كھ شیر خوارگى در دو سال كمال یابد، اما اگر كو

 .اش پدیدنمى آید، زیرا در روزھاى از شیر گرفتن بوده است میان او ودایھ

این شرط نیست كھ عمر فرزند نسبى دایھ كمتر از دو سال باشد،ولى بھتر است در مورد دایھ احتیاط رعایت شود، 

شیرخورده است، اگر چھ قبل از  اى شده وسپس از زن مرضعھ درباره كودكى كھ از شیر ستانده چنانكھ بھتر است

بدین ترتیب اگر  تمام شدن دوسال باشد بااحتیاطعمل شود واقوى عدم لزوم عمل بھ این احتیاط در ھر دو مورد است

خوردن اخرین نوبت شیر پیش از آن كھ كودك بھ دوسال برسد تمام شود محرمیت ایجاد مى گردد ودر غیر این 

  .یرخ صورت

 .گذشت بیست وچھار ماه از سن كودك شیر خواره است،نھ آغاز یا پایان سال ھجرى: مالك

 شیر یك مرد -شرط چھارم 

 :حدیث شریف

( دركودكى)پیرامون نوجوانى پرسش كردم كھ  علیھ السالم از امام صادق: عمار ساباطى روایت كرده مى گوید - 1

علیھ السالم  كند؟ حضرت ند با خواھر رضاعى پدرى آن زن ازدواجاست آیا این شخص مى توا از زنى شیر خورده

 ".اند كھ از آن یك مرد بوده است كرده نھ، زیرا ھردو خواھر از شیر یك زن تغذیھ: "فرمود

 تواند با خواھر رضاعى مادرى آن زن ازدواج كند؟ آیا مى: گفتم

شیر نداده از مردى است غیر از مرد  ودكاشكالى ندارد، چون خواھرى كھ بھ ك: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (89."(خواھرى است كھ بھ كودك شیرداده وچون مردان مغایر بودند اشكالى ندارد

علیھ السالم اززنى پرسش كردم كھ دخترى را شیر داده  محمد بن ابى نصر روایت كرده مى گوید از ابو الحسن - 2

 ازدواج كند؟ او مى تواند با دخترى كھ آن زن شیر داده آیا پسر شوھر. دیگرى دارد است وھمسرش پسرى از زن

 (90."(شیر از آن یك مرد است: "علیھ السالم فرمود حضرت

 :تفصیل احكام

محور احكام شیر خوارگى است وشیر، از آن اوتلقى مى شود ومحرمیت زمانى فراگیر مى شود كھ ( شوھر)مرد 

شوداگر مردان متعدد باشند حتى  لى در مقابل محرمیت فراگیر نمىشیر از آن یك مردباشد اگرچھ زنھا متعدد باشند و

 :شرط بھ این قرار است توضیحات این. اگر زن شیرده یكى باشد

اى را بھ نام اسماء  ورقیھ ھمسر دوم جعفر دختر بچھ زھرا ھمسر جعفر است كھ پسرى بھ نام ھادى را شیر داده - 1

بوده تغذیھ ( ھمسر ومرد)جعفر  زدواج كند، زیرا ھر دو، از شیرى كھ از آنتواند با اسماء ا ھادى نمى پس. شیر داده

 .شیرده در میان است اند اگر چھ سخن از دو زن كرده

كھ پس از  -سپس جعفر ھمسرش زھرا را طالق مى دھد وزھرا با مرددیگرى ازدواج مى كند واز شیر خود  - 2

اى را بھ نام ھاجرتغذیھ مى كند آیا ھادى مى تواند با  تر بچھدخ -وحاملگى از ھمسر جدید روان گشتھ  ازدواج دوم



 ھاجر ازدواج كند؟

یكى بیشتر نیست، ولى سخن از  - درھر دو مورد -زیرا شیر از آن مرد است ودر این جا اگر چھ زن شیر ده ! آرى

 .اند ا بدان توجھى نكردهفقھ ودر روایت دیگرى نیز اشاره بھ حرمت نكاح این دو آمده است ولى دو مرد در میان است

آیا جایز است ھادى كھ زھرا او را شیر داده . آورد زھرا از ھمسر دوم خود دخترى را بھ نام صدیقھ بھ دنیامى - 3

 ازدواج كند؟ است با صدیقھ

خیر، جایز نیست، زیرا فرزندان نسبى زھرا بر كسانى كھ او شیرداده حرام ھستند، ولى در صورت اختالف 

 .آن زن، محرم ھمدیگر نمى شوند دان رضاعىھمسر، فرزن

  مفھوم احتیاط در رضاع

 احتیاط در این جا چیست؟ مفھوم. توصیھ كردیم( احتیاط)در برخى از فروع گذشتھ بھ 

نباید بھ  - از طرف دیگر  -احتیاط یعنى ترك ازدواج با كسانى كھ تردید داریم كھ با فرد،پیوندى رضاعى دارند ولى 

 .ندوپوشش شرعى باید رعایت شودآن دختر نگاه ك

 .پس دختر از نظر ازدواج احتیاطاً محرم این پسر تلقى مى شود وازنظر نگاه كردن، بیگانھ

  فراگیرى محرمیت در رضاع

 :حدیث شریف

دختر حمزه را براى پیامبرصلى  علیھ السالم نام حضرت على: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امام صادق - 1

پیامبر اكرم وعمویش ) 91."(كھ او دختر برادر رضاعى من است اى آیا ندانستھ: وحضرت فرمود. وآلھ برد هللا علیھ

 .حمزه ازیك زن شیر خورده بودند

عمو یا دایى رضاعیش او را بھ نكاح خود  زن را جایز نیست كھ: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امام صادق - 2

 (92."(در آورد

برادرم با زنى : علیھ السالم روایت كرده مى گویدبھ ایشان عرض كردم یسى بھ نقل از ابو الحسنعثمان بن ع - 3

آیا جایز . است اى بھ دنیاآورده است وسپس زن برادرم دختركى را از عامھ مردم شیر داده ازدواج كرده واز او بچھ

 ازدواج كنم؟  است با این دخترك كھ زن برادرم او را شیر داده

 (93."(شود كھ بھ واسطھ نسب خیر، زیرا بھ واسطھ رضاع ھمان حرام مى: "یھ السالم فرمودعل حضرت

 :تفصیل احكام

اش ونیز بین او وھمسرزن شیرده، پیوندى ھمچون پیوند نسبى برقرار  رضاع وشیر خوارگى، میان كودك وشیرده

. طریق این دوبھ نزدیكان نفوذ مى یابدبدین ترتیب محرمیت از  .بطور كامل فرزند آن دو است مى سازد واین كودك

خالھ او وخواھر پدر، عمھ او مى گردد واگر این طفل مؤنث باشد برپسران  پس مادِر زن شیرده جده او وخواھرش

ونیز بر برادر زن ( بنا بھ تفصیلى كھ گذشت(مرد  شود وبر پسران نسبى ورضاعى آن نسبى زن شیرده محرم مى

 .)شود زیرا عموى او مى)ونیز بر برادِر مرد  )دگرد زیرا دایى اومى)شیرده 

را قراردھیم وسپس ببینیم آیا پیوند خویشى محكوم بھ عنوان ( نسب)كلمھ ( رضاع)معیار آن است كھ بھ جاى كلمھ 

. در رضاع نیز نخواھد بود كھ ما اورا در رضاع نیز محرم قرار مى دھیم واگر در نسب چنین نیست محرمى است



ھستند،  باشد واگر خواھر، عمھ وخالھ نسبى محرم سبى محرم است، مادررضاعى نیز محرم مىپس اگر مادر ن

پدر نسبى من با او ازدواج كند بر من حرام مى شود  وزنى كھ. باشند ھمین خویشان از طریق رضاع نیز محرم مى

سبى من بر من حرام پسر ن ونیز اگر پدررضاعى من با زنى ازدواج كند، آن زن نیز بر من حرام مى شود وزن

 . است چنان كھ زن پسر رضاعى من بر من

پیوندى جز آن نباشد، ھمچنین خواھر برادر  اما خواھر برادر نسبى من، غیر محرم است اگر میان من وآن زن

رضاعى من، ومادربرادر نسبى من محرم است نھ از آن نظر كھ مادر برادر من است، بل ازاین نظر كھ یا مادر 

باشد بنابر این مادربرادر رضاعى من بر من محرم نیست، اگر من وپسر عمویم از  ت یا زن پدر من مىمن نیز ھس

 شیر خوردیم آیا مادر او بر من محرم مى شود؟ یك زن

نسبى وجود ندارد تا رضاعى او محرم بھ ( مادربرادر)او محرم نیست، زیرا در شریعت عنوان محرمى با نام 

 .شمار آید

 عى پسرحكم خواھر رضا

 :حدیث شریف

توانم با یكى  مرا شیر داده است، آیا من مى زنى كھ یكى از فرزندان: علیھ السالم نوشت على بن شعیب بھ ابو الحسن

 از فرزندان او ازدواج كنم؟

این كار بر تو جایز نیست، زیرافرزندان او بھ منزلھ فرزندان تو : "علیھ السالم چنین پاسخ نگاشت حضرت

 (94."(ھستند

 :تفصیل احكام

رضاعى پسرش ازدواج كند، زیرا آنھا بھ منزلھ دختران  جایز نیست، مردى با خواھران: اند بیشتر فقھاى ما گفتھ - 1

  .باشند او مى

شرع داخل عنوان تحریمى نسبى نیستند، ولى  دھند، زیرا این زنان در اصل ولى برخى از فقھا جواز این امر را مى

 .اند ھاى مشھور گفتھفق احتیاط ھمان است كھ

كھ پدررضاعى پسرش گشتھ است، بین این كھ فرزندان نسبى ( مرد)تفاوتى نیست میان فرزندان صاحب شیر  - 2

 .یا رضاعى اوباشند

اما فرزندان زن شیرده، آن دستھ از آنان بر پدر كودك شیر خوارمحرم ھستند كھ فرزندان نسبى زن شیرده  - 3

 .او باشند نھ فرزندان رضاعى

باكى نیست اگر مرد با خواھر رضاعى خواھر خود یا خواھررضاعى برادر خود ازدواج كند ھمچنانكھ در  - 4

اى ازدواج كند كھ دخترى از ھمسرنخست خویش دارد آیا من  پس اگر پدر من با زن مطلقھ نسبى آن اشكالى نیست

 توانم با آن دختر ازدواج كنم؟ مى

ارتباطى خویشاوندى با من ندارد، چھ، نھ مادر  است خواھر برادر من شود ولى زیرا او علیرغم اینكھ ممكن! آرى

او نیز چنین است زیرا  پس ازدواج با او براى من جایز است، حكم رضاعى. پدر او پدر من او مادر من است ونھ

 .تر از نسبى است خویشاوندى رضاعى پائین



  حكم شیر خوارگى پس از ازدواج

 :حدیث شریف

اگر مردى با دختركى شیرخواره عقد ازدواج ببندد وزنش او را شیر : "باقرعلیھ السالم نقل است كھ فرموداز امام 

 (95."(شود مى دھد ازدواج او باطل

 :تفصیل احكام

كند ھمچون كھ از  چون شیر خوارگى دقیقاً ھمچون نسب موجب محرمیت است،پس زناشویى گذشتھ را باطل مى

 .شود دد، این حكم مسائلى دارد كھ ذیالً بیان مىگر مانع مى زناشویى آینده

ویا خواھر ویا زن پدر یا زن برادرش ھر  اگر مردى با دختركى شیرخوار ازدواج كند، ومادر یا مادر بزرگ - 1

دختر با شیر خوردن از  شرایط شرعى تغذیة كند ازدواجش با او باطل مى شود، زیرا این یك با شیر خود او را طبق

اش بدل  واھر رضاعى، و با شیر خوردن ازمادر بزرگ پدرى یا مادر بزرگ مادرى او بھ عمھ یا خالھمادر او خ

است، وبا شیر خوارگى این كودك از زن  است وبا شیر خوردن از خواھرش بھ دختر خواھر او تبدیل شده شده

ادرش بدل شده است وھمان اش گشتھ است وبا تغذیھ از شیر ھمسر برادرش بھ دختربر پدرش تبدیل بھ خواھرپدرى

 .شود با رضاع نیز محرمیت را در پى دارد محرمیت مى گونھ كھ این عناوین با نسب موجب

اگر مردى با دختركى شیر خوار ازدواج كند وھمسر او آن دختررا شیر دھد ھر دو براى ھمیشھ بر او حرام  - 2

، ھمبستر شده باشد، چراكھ در این صورت، شوند، در صورتیكھ باھمسر اول، كھ ھمسر كوچك را شیر داده مى

مرد با او ھمبستر شده، در حالیكھ ھمسر اولى مادر ھمسرش  گردد كھ این دخترك شیر خوار، دختر ھمسرى مى

یعنى دختر ھمسر حرام مى شود بھ  )ربیبھ)گشتھ،ومادر ھمسر بھ طور ابد بر شوھر حرام مى شود، در صورتیكھ

 .شرط ھمبستر شدن بامادرش

 :اند در مورد مھر گفتھ اما

شدن عقد ولو بدون ھیچ عمد وعلمى ھمسر بزرگ  آرى اگر در باطل. از میان رفتن نكاح یعنى عدم اقتضاى چیزى

وخداوند بھ اجراى عدل دستور  سبب شده باشد،ضامن پرداخت مھر ھمسر كوچك مى باشد، چھ، این كار ستم است

 .ه شودبھ او داد داده كھ اقتضا دارد حق ھر حقدارى

 .اما احتیاط آن است كھ ولى شیر خوار در مھر مصالحھ كند، زیراشیرخوار با عقد، مستحق مھر گشتھ است

 آداب ومستحبات شیر خوارگى

 :حدیث شریف

ویك ماه است وكمتر از آن ستم است بر  شیر خوارگى بیست: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از امام صادق - 1

 (96."(كودك

پیرامون زنى پرسیدم كھ از زنا كودكى آورده  علیھ السالم امام موسى بن جعفر نقل كرده كھ از حضرت كسى از - 2

 وپرسیدم آیا شیر اوشایستگى تغذیھ را دارد؟

 (97."(نھ شیر او شایستگى دارد ونھ شیر دختر اوكھ از زنا زاده شده است: "علیھ السالم فرمود حضرت

نشود ولى با شیر زن یھودى ومسیحى كھ شراب  تغذیھ( گبر)دك با شیر زن كو: "در حدیث دیگرى آمده است - 3



 (98."(شود مى ننوشد تغذیھ

 (99."(ومسیحى بھتر است از زن ناصبى شیر خوارگى از زن یھودى: "فرماید علیھ السالم مى امام صادق - 4

ھمان ( آثار روانى)دھد كھ كودك با  ر مىشی بنگرید چھ كسى بھ كودكانتان: "فرماید علیھ السالم مى امیر المؤمنین - 5

 (100."(رسد شیر بھ جوانى مى

او ضعیف است بھ فرزندتان شیر  نگذارید زن احمق یا زنى كھ چشم: "فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر اكرم - 6

 (101."(دھد كھ شیر اثر وضعى دارد

گزینید كھ شیر  كھ براى ازدواج بر مى گزینید چنانبراى شیر دادن بر : "فرماید علیھ السالم مى حضرت على - 7

 (102."(دھد سرشتھا را تغییر مى

دھید نھ شیر زن زشت رو، كھ شیر اثر  شیر زن زیبا وخوشرو بھ كودكانتان: "فرماید امام باقرعلیھ السالم مى - 8

 (103."(وضعى دارد

  "سزاوارتر است نسبت بھ كودك یا زن؟(شوھر) آیا مرد: "علیھ السالم پرسید فضل ابو العباس از امام صادق - 9

من كودكم را، با ھمان اجرتى : داده بگوید مرد، ولى اگر زن بھ شویش كھ او را طالق: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (104."(دھم در این صورت آن زن نسبت بھ كودك سزاوارتر است كھ بھ دیگرى خواھى داد،شیر مى

 :تفصیل احكام

ھیچ قید وبندى شیر دھند، زیرا ممكن است  زنان را مانع از آن شد كھ كودكان مختلف مردم رابىشایستھ است  - 1

 .اند ومردم در حرام افتند چھ كسى شیر داده فراموش كنند كھ بھ

شود، ولى میان طرفھاى رضاع موجب ارث  مى پیوند رضاعى موجب حرمت ازدواج وحلیت نگاه كردن - 2

است شیر دادن او از  دیگر با نیكى رفتار كنند واگر كودك شیر خواره از طرف مادر یتیمگردد، بلكھ بایدبا یك نمى

 .عضوى از اعضاى آن خانواده گردد شود او ھمچون سوى یك خانواده موجب مى

كند، زیرا شیر او قابل جایگزینى نیست، واگر ترسید  مستحب است كھ مادر، كودك خود را با شیر خویش تغذیھ - 3

 .شود ندادن شیر زیانى بھ طفل رسد، دادن شیر بر او واجب مى حالت مبادا در

 .مدت شیر دادن دو سال كامل است ومادر باید مدت آن راكامل كند، مگر آن كھ بترسد زیانى بھ خود وارد شود - 4

ست بیش از بطلبد، ولى اگر مزدى كھ او خوا تواند براى شیر دادن بھ فرزند خود از پدر فرزند اجرت مادر مى - 5

 .اى بگیرد كھ ارزانتر تمام شود تواند براى فرزندش زن شیرده مزد معمول باشد پدرمى

 .شایستھ است پدر ومادر پیرامون از شیر گرفتن فرزند با یكدیگررایزنى ومشورت كنند - 6

ت بھ عقل، خواھد زن شیرده اى براى فرزندش برگزیند بھتراست بھترین را انتخاب كند ونسب اگر پدرى مى - 7

 .دارد دین، رفتار، اخالق،جمال وسالمتى او از بیماریھا توجھ داشتھ باشد كھ شیر اثر وضعى

وناصبى براى ( گبر)مكروه است كھ زنى یھودى یا مسیحى را براى شیر دادن برگزیند، واولى عدم اختیار زن  - 8

 .باشد رىمگر بھ ھنگام اضطرار، وھمچنین كسى كھ شیرش از روسپیگ شیردادن است

كنند، وھمى موجب  وگاھى در یك خانھ زندگى مى از آن جا كھ ھمسر برادر محرم انسان نیست: گویند فقھا مى - 9

كنند تا این سختى ازمیان برود، وراه آن ھم این  اى را پیشنھاد مى كردن بھ سختى افتند، لذا شیوه شود در نگاه مى



وسپس (بھ طور مؤقت، یا بھ طور دائم ولى بعداً او را طالق دھد) كند است كھ برادر با كودكى شیر خوار ازدواج

اى كھ موجب انتشار حرمت گردد، در  تغذیھ كند بھ گونھ با شیرش )در مّدت عقد)ھمسر برادر او، این شیرخواره را 

 .ھمیشھ محرم او خواھد بود گردد كھ بھ این ترتیب براى زن برادر، مادر رضاعى ھمسر او مى این صورت

پذیرد، ھمچون اعتراف وحصول یقین وآنچھ  مى اثبات رضاع با راھھاى شرعى وعقالنى دیگرى صورت - 10

 .شود ونیز شھادت دو عادل ونظایر آن  اطمینان را موجب

شود،بطوریكھ نطفھ تلقیح شده زن وشوھر در رحم زنى  اخیراً شاھد آن ھستیم كھ رحم بھ اجاره گرفتھ مى - 11

رضاع را دارد بھ این اعتبار  آیا این نیز ھمان حكم. یابد دوكودك در رحم غیر از مادر رشد مىگیر بیگانھ قرار مى

نیز  شود یا آن كھ چنین نیست وآن زن كرده تا آن كھ عرفاً مادر او تلقى مى كھ كودك در طول چند ماه از آن زن تغذیھ

 ھمچون دیگر زنان بیگانھ است؟

آیدواحكام رضاع بر او بار است، واین از ظاھر آیھ  رضاعى بھ شمار مىاحوط واقوى آن است كھ این زن مادر 

ھَاتُُكمُ : )مباركھ  .شود وهللاَّ العالم فھمیده مى( الَّالتِي أَْرَضْعنَُكمْ  َوأُمَّ

  دیگر محرمات - 4

 (105(محرمات سببى  - الف 

 :قرآن كریم

 .((106...(نََسباً َوِصْھراً  َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشراً فََجَعلَھُ ( - 1

 "...و سببى گردانید و او كسى است كھ از آب انسانى آفرید، و او را دارى پیوند نسبى"

َمْت عَ  * َوَال تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةًَوَمْقتاً َوَساَء َسبِیالً ( - 2 ھَاتُُكْم ُحرِّ لَْیُكْم أُمَّ

اتُُكمْ  ھَاتُُكُم الَّالتِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َضاَعِة  َوَخاَالتُُكْم َوبَنَاُت اْألَِخ َوبَنَاُت اْألُْخِت َوأُمَّ ِمَن الرَّ

تِي فِي ُحجُ  ھَاُت ِنَسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالَّ تِيَوأُمَّ َدَخْلتُم بِِھنَّ فَإِن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُم بِِھنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَْیُكْم  وِرُكم ِمن ِنَسائُِكُم الالَّ

َ َكاَن َغفُ  َوَحالَئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذینَ   .((107(وراًَرِحیماً ِمْن أَْصالَبُِكْم َوأَن تَْجَمُعوا بَْیَن اْألُْختَْیِن إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللاَّ

اید، كھ  كرده( در زمان جاھلیت)مگرآنچھ از این پیش ( بعداز نزول این حكم)زن پدر را نباید بھ نكاح درآورید "

( ازدواج با)حرام شد بر شما .درگذشت، زیرا كارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبیح است خداوند از آن

ھایتان، ودختران برادر، ودختران خواھر،  ھایتان، وخالھ ھمادرانتان، ودخترانتان، وخواھرانتان،وعم

اند، اگر با  رضاعى، وخواھران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كھ دردامن شما تربیت شده ومادران

كھ با دختران )باكى نیست بر شما ( وطالق دھید)اید  ھمبستر نشده اید، ولى اگر با آنان آن زنان ھمبستر شده

شما ونیز حرام شد ( زن پسر خوانده نھ)زن فرزندان صلبى ( حرام شد بر شما ازدواج با)ونیز ( ازدواج كنید انآن

درعصر )مگر آنچھ پیش از نزول این حكم ( یعنى كھ دریك وقت ھر دو را بھ زنى گیرند)جمع میان دو خواھر 

 ".حق بندگان بخشنده ومھربان استاتفاق افتاده است، كھ خدا از آن درگذشت، زیراخداوند در ( جاھلیت

 :حدیث شریف

بحالل ازدواج كرد این زن بر پدر وپسر  ھرگاه مردى با زنى: ".. از ابو جعفرعلیھ السالم نقل است كھ فرمود - 1

 (108."(آن مرد حالل نگردد



تى رخ داده است، از فجور وعمل زش علیھ السالم پیرامون مردى پرسش كردند كھ میان او وزنى از ابو عبد هللاَّ  - 2

 تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟  مرد مى آیا این: علیھ السالم پرسیدند حضرت

اگر -تواند بادختر او ازدواج كند، ومى تواند  اگر در حد بوسھ ونظایر آن بوده مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (109."(كند با خود او ازدواج - خواست

ر او از ابو حمزه بھ روایت از ابو جعفرامام باقرعلیھ السالم درباره مردى سؤال شده بھ نقل از عیاشى در تفسی - 3

 است؟  وپیش از دخول طالقش داده، آیا دختر این زن بر آن مرد حالل است كھ با زنى ازدواج كرده

: فرماید امیر المؤمنین در این باره داورى كرده است؛اشكالى ندارد، خداوند مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

تِي فِي ُحُجوِرُكم ِمن) تِي َدَخْلتُم بِِھنَّ فَإِن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُم بِِھنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَْیُكمْ  َوَربَائِبُُكُم الالَّ  "((110(نَِسائُِكُم الالَّ

اید، ولى  بستر شدهاند، اگر با آن زنان ھم شده دختران زنانتان كھ در دامن شما تربیت( وحرام شد بر شما ازدواج با"

 ".كھ با دختران آنان ازدواج كنید)باكى نیست بر شما ( وطالق دھید)اید اگر با آنان ھمبستر نشده

دخولى صورت گیرد مادر آن زن بر آن مرد  ولى اگر با دختر ازدواج كند وسپس او را طالق دھد پیش از آن كھ

 .حالل نگردد

 ستند؟عرض كردم آیا این دو یكسان نی: راوى گوید

ھَاُت ِنَسائُِكمْ ( :فرماید خداوند مى.نھ این یكى ھمچون آن یكى نیست: "علیھ السالم فرمود حضرت یعنى ومادران ( "َوأُمَّ

بھ )وشرطى ندارد ولى آن یكى مشروط  ، دراین مورد ھمچون آن مورد استثنایى نكرده، این یكى مبھم است"زنانتان

 (111."(است( دخول

  :ھ السالم روایت شده است كھ فرموداز حضرت باقرعلی - 4

ھووى عمھ ویا خالھ ازدواج كند مگر با اجازه  تواند با دختر برادر، ویا دختر خواھر ھمسرش بھ عنوان مرد نمى"

بدون اجازه دختر برادر ویا  تواند با عمھ ویا خالھ ھمسرش ، ولى مى)كھ عمھ یاخالھ ھمسر دوم است)ھمسر اول 

 (112."(ج كنددختر خواھر او، ازدوا

 :تفصیل احكام

پیوندى است میان یكى از دوطرف با خویشاوندان دیگرى كھ بھ واسطھ ازدواج : یا پیوند سببى" مصاھره: "تعریف

شبھھ یا )شود، یا بھ واسطھ وطء  حاصل مى(خواه تملك عین رقبھ باشد یا تملك منفعت ھمچون تحلیل)یا ملك یمین

 .)آید یك مورد كھ تفصیلش مىدر )كردن  یا نظر كردن ولمس( زنا

ھمسران ھر یك از پدر ھرچھ باال رود، و پسر ھرچھ پایین آید،چھ از روى نسب باشد یا رضاع، عقد دائم باشد  - 1

یا متعھ، بھ مجردعقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفتھ باشد بر دیگرى حرام گردد ودراین رھگذر میان آزاد 

 .نیست تفاوتى( در زوجین وپسر وپدر)وبرده 

ھرچھ ( بھ مجرد عقد، حتى درصورتى كھ دخول صورت نگرفتھ باشد)شود  بر شوھر مادر ھمسر حرام مى - 2

شود دختر ھمسر  ونیزحرام مى. خواه نسبى باشد یا رضاعى )مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او ھمچون)باال رود 

دختر  باشد یا چنین نباشد، حتى اگر اینبھ شرط حصول دخول، خواه دختر زن دردامان ھمسر رشد وتربیت یافتھ 

 .پس از طالق وازدواج با شوھرى دیگر بھ دنیا آمده باشد



ازدواج كند، مگر با اجازه ویا رضایت این دو  جایز نیست كسى با دختر برادر زنش، ویا دختر خواھر زنش - 3

دائم یا غیردائم یا آن كھ عمھ وخالھ علم ، بدون آن كھ تفاوتى باشد میان عقد (باشند كھ عمھ ویا خالھ ھمسرجدید مى)

داشتھ باشند بھ این ازدواج یا ندانند،واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحیح خواھد بود،وبنابر اقوى 

از ازدواج با دختر برادر یا دختر خواھرش، اگرچھ عمھ  ازدواج با عمھ زن یا خالھ زن پس)عكس آن جایز است 

 .)بوده باشند ناآگاه وخالھ از مسألھ

 گردد آن كھ با زنا حرام مى - ب 

 :حدیث شریف

علیھ  علیھما السالم نقل كرده كھ از حضرت صادق محمد بن مسلم در روایت صحیح بھ نقل از امام باقر یا امام - 1

 تواند با دختر او ازدواج كند؟ كند، آیا آن مرد مى السالم درباره مردى پرسیدند كھ بازنى زنا مى

با مادر یا خواھر او زنا كند، ھمسرش  نھ، ولى اگر زنى ھمسر او باشد، و بعد از آن: "یھ السالم فرمودعل حضرت

 (113."(تواند حالل را فاسد وباطل كند نمى بر او حرام نگردد چرا كھ حرام

زنا كرد دختر ھر گاه مردى با زنى " :كھ علیھ السالم آمده است در حدیث ابن صباح كنانى بھ نقل از امام صادق - 2

باشد، این  آن زن ھرگز بر او حالل نگردد،واگر قبالً با دختر او ازدواج كرده باشد ودخولى صورت نپذیرفتھ

گردد، واگر با دختر او ازدواج كرده باشدودخول ھم صورت گرفتھ باشد وسپس با مادر دختر  ازدواج باطل مى

در )سازد  این مرد با دختر آن زن رافاسد وباطل نمىانجام دھد، این عمل ازدواج ( منافى عفّت عمل)فجورى 

 (114."(واین است مفھوم آن سخن كھ حرام، حالل را تباه نسازد(صورتى كھ دخول صورت گرفتھ باشد

مرد با زنى زنا كرد وسپس بھ نظرش  علیھ السالم درباره مردى سؤال كرد كھ آن ابو بصیر از حضرت صادق - 3

 آمد كھ با او ازدواج كند؟

بوده،وپایانش نكاح است، آغاز آن حرام بوده، وپایان ( زنا)حالل است، آغاز آن سفاح : "علیھ السالم فرمود حضرت

 (115."(آن حالل

 :تفصیل احكام

شود،البتھ مشروط بر آن كھ پس از دخول باشد، پس اگر  زنایى كھ پس از ازدواج پیش آید موجب حرمت نمى - 1

شود، ولى اگر پیش از دخول باشد  نمى با مادر یا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام ازدواج كرد وسپس مردى با زنى

 .احتیاط آن است كھ این زن راترك كند

گردد ونیز اگر پسرى با ھمسر پدرش زنا كند آن  نمى اگر پدر با ھمسر پسرش زنا كند، این زن بر پسر او حرام - 2

 .گردد نمى زن بر پدرش حرام

برد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با  نمى از ازدواج صورت گیرد ازدواج صحیح را از میان لواط نیز اگر پس

احتیاط، جدا شدن از آن  گردد اگرچھ لواط كند ھمسرش بر او حرام نمى - والعیاذ با䐀َّ -برادر زنش یا پدر یا پسر او

 .زن است

یاخالھ بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو اگر زنا پیش از ازدواج صورت گرفتھ باشد، پس اگر با عمھ  - 3

 .گردد، واگر با غیر ازعّمھ یا خالھ صورت گرفتھ باشد احوط، تحریم است مى



 .گرفتھ باشد یا از عقب در حكم سابق، تفاوتى نیست میان این كھ زنا از پیش صورت - 4

اگر پیش از نكاح باشد، بر خالف  اند، البتھ برخى وطء بھ شبھھ را در موجب شدن حرمت، ھمچون زنادانستھ - 5

 .باشد واین احوط است این كھ پس از آن

  موارد شك

 .شود مى اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شك شود بنا بر عدم آن گذاشتھ - 1

 .شود كھ پس از ازدواج بوده است گذاشتھ مى اگر شك شود كھ زنا پیش از ازدواج بوده یا پس از آن، بنابر این - 2

ى نیست میان این كھ زنا اختیارى یا اجبارى بوده باشد،یا آن كھ زنا كننده بالغ یا غیر بالغ بوده باشد، تفاوت - 3

 .وچنین است زنى كھ زناداده وھمھ این احكام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان

ط كردن بر او واجب است نكرد با كدام یك، احتیا اگر مردى دانست با یكى از دو زن زنا كرده ولى یقین حاصل - 4

باشد ظاھراً ازدواج با  اگر ھر یك از آن دوزن، مادر یا دختر دارند، اما اگر یكى از آن دو زن، مادر ودختر نداشتھ

 .مادر یا دختر دیگرى جایز است

 حرمت جمع دو خواھر - ج 

 .((116...(َوأَن تَْجَمُعوا بَْیَن اْألُْختَْینِ : )...فرماید قرآن كریم مى

 "...یز حرام شد جمع میان دو خواھرون"

علیھ السالم درباره دو  امیر المؤمنین: "فرمود در صحیح محمد بن قیس از ابو جعفرعلیھ السالم آمده است كھ - 1

طالقش داده است  یكى از آن دو را بھ ازدواج در آورده است وپس از حاملھ شدن خواھر داورى كرده كھ مردى

وپیش از آن كھ خواھرش وضع حمل كند، این دو خواھر را با  كرده است وسپس از خواھرش خواستگارى

دستور داد آخرى را رھا كند تا خواھر  وامیر المؤمنین( اش ازدواج كرد یعنى با خواھر مطلقھ)یكدیگرجمع كرد 

 (117."(اش وضع حمل كند،وسپس از او خواستگارى كند، ودو بار بھ او مھر بپردازد مطلقھ

علیھ السالم پیرامون مردى پرسش  سناد بھ نقل از امام رضاعلیھ السالم آمده است كھ ازحضرتدر قرب اال - 2

 تواندخواھر آن زن را متعھ كند؟  كردم كھ زنى دارد، آیا او مى

 (118."(خیر: "علیھ السالم فرمود حضرت

مردى كھ با دو خواھر در یك درباره  از فروع كافى از حضرت باقر ویا امام صادق علیھما السالم نقل شده كھ - 3

داردودیگرى را  اختیار با مرد است كھ ھر یكى را خواست نگھ مى: "فرمود علیھ السالم عقد ازدواج كرد حضرت

 (119."(رھا بسازد

 :تفصیل احكام

 :این مسألھ ازدواج كردن با دو خواھر در یك وقت، حرام است، واینك فروع

واھر را با ھم جمع كند،خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، چھ خویشاوندى، بر مرد جایز نیست در ازدواج دو خ - 1

 .این دو خواھرنسبى باشد یا رضاعى

اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواھر او را بھ عقد درآورد، عقد دومى باطل خواھد بود خواه پس از  - 2

گردد،زیرا ازدواج با اولى حالل  ر او حرام نمىدخول بر اولى باشدیا پیش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى ب



 .و با دومى حرام بوده، وحرام، حالل راباطل نسازد

اگر ھمزمان دو خواھر را باھم عقد كرد یا یكى را عقد كردووكیلش در ھمان زمان دومى را بھ عقد او در  - 3

كھ در این صورت )گزیند  و رابرمىگردد، اگر چھ این سخن ھم موجھ است كھ یكى از آن د آورد ھر دو عقد باطل

 ).گردد عقد دومى باطل مى

عقد پیشتر بوده یا در ھمزمانى آنھا تردید نماید، بنا  اگر مردى دو خواھر را بھ عقد در آورد، سپس شك كند كدام - 4

  .باشد بھ احتیاط ھر دوعقد محكوم بھ بطالن مى

رجعى داد، جایز نیست با خواھر دیگرش  و را طالقاگر مردى با یكى از دو خواھر ازدواج كرد وسپس ا - 5

انجامد، یا طالق خلع بود،  مى اولى از عده بیرون آید، واگر طالق بھ سبب عیبى كھ بھ فسخ ازدواج كند، مگر آن كھ

 -تواند از بذل  نمى با دیگر خواھرش ازدواج كند، ودر این ھنگام زن -شدن عده  حتى قبل از تمام -تواند  آن مرد مى

 .شود رجوع كند، زیرا طالق دیگر رجعى نمى -یعنى پولى یا چیزى كھ در طالق خلع بھ شوھربخشیده 

مدتى كھ زن زنا داده باید بھ جاى عده (استبراء اولى  تواند در مدت اگر مردى با یكى از دو خواھر زنا كرد، مى - 6

باشد واحوط اعتبار خروج است از  دیكى كردهوھمچنین است اگر بھ شبھھ با او نز. بادومى ازدواج كند( صبر كند

باشد واز طرف زن، زنا بھ سبب آگاھى آن زن بھ اینكھ آن مرد شوھر اونیست،  عده، بویژه اگر از طرف مرد شبھھ

 .بنا بر نص خاص كھ از معصومین وارد شده است

سپس مدتش بھ سر آید جایز كند و )متعھ)موقت  در روایات مستفیض آمده است كھ ھرگاه شخص با زنى ازدواج - 7

 .نیست با خواھر اوازدواج كند، مگر پس از انقضاى عّده او

  حرمت ازدواج زن در عّده -د 

 :قرآن كریم

 .((120...(یَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَھُ   َوَال تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاِح َحتَّى...( - 1

 "...آیدوعزم عقد وازدواج مكنید تا زمان عده آنھا بھ سر "

 .((121(تَنِكَح َزْوجاً َغْیَرهُ فَإِن طَلَّقَھَا فَالَُجنَاَح َعلَْیِھَما أَْن یَتََراَجَعا  فَإِن طَلَّقَھَا فَالَ تَِحلُّ لَھُ ِمن بَْعُد َحتَّى( - 2

ر مگر آن كھ بھ نكاح مردى دیگ )رجوع كند كھ)داد دیگر براى او حالل نیست ( سوم)پس اگر باز زن را طالق "

توانندبھ زوجیت  مى( كھ سھ طالق داده)در آید، وھر گاه آن شوھردوم زن را طالق دھد، زن با شوھر اول 

 "...بازگردند

 :حدیث شریف

عّده زنى با او ازدواج كرد وبر او دخول  اگر مردى در مدت: "گوید علیھ السالم مى حلبى بھ نقل از امام صادق - 1

باشد، براى جاھل حالل  ل نگردد چھ مرد عالم باشد یا جاھل، ولى اگر دخول نكردهنمود دیگر آن زن تا أبد بر اوحال

 (122."(شود حالل نمى( كھ آگاه بوده)ولى براى دیگر ( با او ازدواج كند تواند بعد از تمام شدن عده یعنى مى(است 

زنى در عّده او ازدواج كرده  پرسیدم كھ با علیھ السالم پیرامون مردى از امام صادق: گوید محمد بن مسلم مى - 2

 است؟ 

 (123."(شوند وھرگز آن زن بر اوحالل نگردد آن دو از ھم جدا مى: "علیھ السالم فرمود حضرت



علیھ السالم عرض كردم بھ ماخبر رسیده است كھ پدرتان فرموده اگر  بھ ابو ابراھیم: گوید اسحاق ابن عمار مى - 3

 ند دیگر آن زن بر آن مرد حالل نگردد؟ ازدواج ك اش مردى با زنى در مدت عده

شود وآن  این در صورتى است كھ عالم باشد، ولى اگرجاھل باشد از آن زن جدا مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (124."(كند دارد وسپس ازنو ازدواج مى زن عده نگھ مى

عده وحیض از آن زنان است، :"دعلیھ السالم فرمو كند كھ حضرت علیھ السالم روایت مى زراره از امام صادق - 4

 (125."(شود پس اگر زنى در مورد آن ادعایى كردتصدیق مى

 :تفصیل احكام

جایز نیست مرد با زنى ازدواج كند كھ در عده ھمسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده یا موقت، وخواه  - 1

 . ھھباشد یا رجعى یا عده وفات یا عده وطء بھ شب)126(عده طالق بائن

اند یا حتى یكى از آن  اگر مردى در این حالت با زنى ازدواج كند چنانچھ ھر دو ازحكم وموضوع آگاھى داشتھ - 2

 .باشد چھ با آن زن مباشرت كرده باشد یا خیر آن زن براى ھمیشھ براین مرد حرام گردد دو آگاھى داشتھ

 .ند،ولى مشروط بھ آن كھ مرد با زن آمیزش نمایدشود اگر ھر دو جاھل باش ونیز نكاح براى ھمیشھ حرام مى - 3

 .تفاوتى نیست میان ازدواج دائم ومتعھ ویا این كھ آمیزش ازطریق طبیعى یا غیر طبیعى صورت گرفتھ باشد - 4

دانست كھ  بودن ازدواج در عده آگاھى نداشت یا نمى پس اگر مرد نسبت بھ حرام. محور حكم، آگاھى مرد است - 5

برد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگركسى كھ مباشرت بھ اجراى عقد  ھمچنان در عده بھ سر مى زن مورد بحث

عقد كرده باشد،  ازدواج كرده است آگاه بوده باشد،مثل این كھ وكیل آگاه او بھ رغم دانستن حكم تحریم اقدام بھ اجراى

 .گردد ن بر آن مرد حرام نمىیا ولى آگاه او كار تزویج را صورت داده باشد كھ دراین صورت آن ز

خواھد با او ازدواج كند شك كرد كھ آیادر عده است یا نھ، ونداند كھ او قبالً در عده  اگر مردى در زنى كھ مى - 6

ونیز اگر قبالً بداند كھ او در عده بوده وتردید داشتھ باشدكھ ھمچنان در عده  .تواند با اوازدواج كند بوده است مى

 .است اش بھ پایان رسیده بگوید كھ عدهاست، وزن بھ او 

نداند كدام یك، باید ازدواج با ھر دو را ترك  اگر اجماالً بداند كھ یكى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى - 7

بھ دنبال ندارد، زیرا  دو ازدواج كند ازدواج باطل است، ولى این ازدواج حرمت ھمیشگى گوید، واگر با یكى از آن

صورت گرفتھ باشد، مگر آن كھ با ھر دو ازدواج كند كھ در این  كار نیست كھ این ازدواج در عده اطمینانى در

 .گردد، وباید ھر دو راطالق دھد بر او حرام مى -بطور اجمالى  -یكى از آن دو  صورت

آن زن را  اگر مردى زنش را طالق بائن داد، آن زن باید عده نگھ دارد،پس اگر آن مرد خواست در این عده، - 8

 .دو باره بھ عقد خوددرآورد، جایز است، زیرا عده از او بوده نھ از دیگرى

 احكام ازدواج با زن شوھردار - ه 

 :حدیث شریف

زنى كھ ازدواج كند در حالى كھ شوھر :"علیھ السالم آمده است كھ فرموده در موثق ادیم بھ نقل از امام صادق - 1

 (127."(وھرگز با ھم ازدواج نكنند[ ھر جدیداز شو یعنى]دارد، از ھم جدا شوند 

مفقود شده، یا خبر مرگ شوھرش را  در موثق زراره بھ نقل از امام باقرعلیھ السالم درباره زنى كھ شوھرش - 2



  .است سپس شوھرش باز آمده واو را طالق داده اند، و او ازدواج كرده آورده

دارد، وشوھر دومى براى ھمیشھ حق ندارد با او  مى ھھ نگھاین براى ھر دو شوھر یك عده سھ ما: "حضرت فرمود

 (128."(ازدواج كند

 :تفصیل احكام

 .گردد ازدواج با زن شوھردار، مانند ازدواج با زنى كھ در عده است،موجب حرمت ابدى مى - 1

و حرام گردد اگر مردى با زنى كھ شوھر دارد، با آگاھى از شوھردار بودنش،ازدواج كند آن زن مطلقاً بر ا - 2

 .خواه با او آمیزش كرده باشدیا خیر

 .باشد حرامش گردد اگر با جھل با آن زن ازدواج كرده باشد تنھا اگر با او آمیزش كرده - 3

 دار الحاق فرزندان در ازدواج با زن عده

 :حدیث شریف

ره زن عده دارى كھ در علیھ السالم دربا در مرسل جمیل بن صالح بھ نقل از برخى اصحابش بھ نقل ازامام - 1

آن دو از ھم جدا شوند، وبراى ھر دو شوھر یك عده نگھ دارد واگرپس از شش ماه .."عده، ازدواج كرده آمده است

یا بیشتر كودكى بھ دنیا آورد از آن دومى است، واگرپیش از شش ماه كودكى بھ دنیا آورد این كودك از آن اولى 

 (129."(است

مردى پرسش كردم كھ زنش را طالق داد  علیھ السالم پیرامون از امام صادق.. "ھ گفتاز زراره آمده است ك - 2

اولى است واگر  عده ازدواج كرد، و پس از پنج ماه كودكى آورد، پس آن كودك از آن وسپس آن زن بعد از گذشت

رد از آن دومى اوست، واگر پس از شش ماه كودكى آو در كمتر از شش ماه كودكى آورد از آن مادر وپدر اولى

 (130."(است

 :تفصیل احكام

بداند آن زن در عده بوده، با او آمیزش كند، وآن  اگر مردى با زنى كھ در عده است ازدواج كرد، و بدون آن كھ - 1

آورد، از نظر  گردد وسپس زن، كودكى رابھ دنیا مى زن، با آن كھ شوھرسابقش با او آمیزش كرده بوده حاملھ مى

  :گذرد احكامى دارد بر اساس مدتى كھ از آمیزش با این یا آن مى دك از اولى است یا دومىاین كھ آیا كو

اگر از آمیزش شوھر دوم با زن كمتر از شش ماه گذشتھ وازآمیزش ھمسر اول بیشترین مدتى كھ براى  - الف 

 .شود نگذشتھ باشد، فرزند بھ شوھر اول ملحق مى حاملگى الزم است

دومى شش ماه یا بیشتر تا مدتى كمتر از بیشترین  ل بیشترین مدت حاملگى گذشتھ واز آمیزشاگر از آمیزش او - ب 

 .رسد گذشتھ باشد، فرزند بھ شوھر دوم مى زمان حاملگى

دومى كمتر از شش ماه گذشتھ باشد، كودك بھ ھیچ  اگر از آمیزش اول بیشترین مدت حاملگى گذشتھ واز آمیزش - ج 

 .رسد یك نمى

ولى شش ماه یا بیشتر گذشتھ باشد، واز دومى نیزچنین، نظر اقوى آن است كھ فرزند در صورت نبودن اگر از ا -د 

 .رسد بھ دومى مى- رساند  ھمچون آزمایشھاى علمى مورد اطمینان كھ آن را بھ اولى مى -ھاى دیگر نشانھ



گرفتھ باشد، وشك كنند كھ شدن عده اول صورت  ھمین حكم منطبق است اگر ازدواج با شوھر دوم پس از تمام - ه 

 .رسد مى فرزند بھ كھ

  تداخل دو عده

آیا این دو عده باھم . طالق یا عده وفات ونظایر آن اگر دو عده در زن جمع شد ھمچون عده وطء بھ شبھھ وعده

 شوند؟ ھا از ھم جدا گرفتھ مى یابند یاتعدد واجب است؛ یعنى عده تداخل مى

 .تعّدد استدر این مورد احوط، ترتیب احكام 

 حرمت ازدواج در حال احرام - و 

 :حدیث شریف

اگر با علم بھ اینكھ ازدواج در حال احرام  وشخص ُمحِرم: "... علیھ السالم آمده است كھ فرمود از امام صادق - 1

 (131."(زن دیگر بر او حالل نگردد حرام است، ازدواج كند آن

ازدواج كسى در آورد واگر ازدواج كرد، یا براى  و نباید كسى را بھ ُمحِرم نباید ازدواج كند: "فرماید ونیز مى - 2

 (132."(عقد ازدواج جارى كند، تزویجش باطل است كسى كھ ُمحِرم نیست

مردى داورى كرد كھ در حال احرام زنى  امیر المؤمنین پیرامون: "از ابو جعفرعلیھ السالم نقل است كھ فرمود - 3

نگیرد تا آن گاه كھ  میر المؤمنین بھ او حكم كرد كھ رھایش كند ونكاح او را بھ چیزىرا بھ عقد خود درآورده بود،ا

از احرام بیرون آید، پس ھر گاه ُمِحل شد او را اگرخواست خواستگارى كند، وخانواده زن اگر خواستند او را 

 (133."(كنند، واگر نخواستند تزویج نكنند تزویج

اگر شخص ُمحِرم درحال احرام ازدواج كرد میان آن دو جدایى : "است كھ فرمودعلیھ السالم نقل  از امام صادق - 4

 (134."(نزد ھم باز نگردند اندازند ودیگر براى ھمیشھ

 :تفصیل احكام

 .عقد خود در آورد جایز نیست مرد ُمحِرم، زنى ُمحِرم یا ُمِحل را در ھر شرایطى بھ - 1

ھمیشھ بر آن مرد حرام گردد خواه با او آمیزش  ت آن زن براىھر گاه ازدواج با علم بھ حرمت صورت گرف - 2

 .كرده باشد یا خیر

مرد حرام نگردد چھ با او آمیزش كرده باشد یا  آن زن بر آن  اگر ازدواج با جھل صورت گرفتھ باشد بنابر اقوى - 3

 .نھ، ولى بھ ھر حال عقدباطل است

كھ احرام براى حج واجب باشد یا مستحب، و یا  یست در ایندر باطل بودن ازدواج وتحریم ھمیشگى تفاوتى ن - 4

  .عمره واجب باشدیا مستحب، ونیز تفاوتى نیست بین اینكھ ازدواج بھ عقد دائم باشد یامتعھ

 .نھد كھ در حال احرام نبوده است اگر فرد شك كرد كھ تزویجش در احرام بوده یا پیش از آن، بنارا بر این مى - 5

احرام وبا آگاھى از حكم وموضوع ازدواج كردوسپس در یافت كھ احرامش فاسد بوده، عقد او اگر در حال  - 6

 .شود وموجب تحریم نمى صحیح است

تواند محرمى را  تواند محلّى را وكیل كند كھ پس از بیرون آمدن او ازاحرام تزویجش كند، ونیز مى ُمحِرم مى - 7

  .تزویجش كند( نى وكیل وموّكلیع(وكیل گرداند كھ پس ازاحالل ھر دوى آنھا 
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  ازدواج با زانیھ -ز 

َم ذلِكَ : )فرماید قرآن كریم مى انِیَةُ َالیَنِكُحھَا إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ انِي َال یَنِكُح إِالَّ َزانِیَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ  َعلَى الزَّ

 .((135(اْلُمْؤِمنِینَ 

كند، وزن زناكار راجز مرد زناكار یا مشرك، بھ ازدواج خود  با زن زناكار یا مشرك ازدواج نمىمرد زناكار جز "

 ".تحریم شده است آورد، واین كار بر مؤمنان در نمى

 :حدیث شریف

انِي َال یَنِكُح إِالَّ )این آیھ قرآنى  علیھ السالم پیرامون در صحیح زراره آمده است كھ گفت از امام صادق - 1 َزانِیَةً  الزَّ

انِیَةُ َال یَنِكُحھَا إِالَّ َزانٍ  اینان زنانى : "علیھ السالم فرمود حضرت .پرسش كردم( أَْو ُمْشِركٌ  أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ

اند، و  اند وبدان شناختھ شده زناشھرت یافتھ( انجام فعل حرام)ھستندمشھور بھ زنا، ومردانى مشھور بھ زنا، كھ بھ 

باشند، پس ھر كس بر او حد زنا اقامھ شود، یا بھ زناشھرت یافتھ است، سزاوار  روزاینگونھ مىمردم ام( برخى از(

 (136."(است بداند توبھ كرده نیست كسى با او ازدواج كند مگر آن كھ

زنى روسپى پرسش كردم كھ آیا مرد مسلمان  علیھ السالم پیرامون آمده است كھ از امام صادق( قرب االسناد)در  - 2

شود؟ولى اگر چنین كرد  آرى چھ چیز مانع از این كار مى: "علیھ السالم فرمود كند؟ حضرت تواند با او ازدواج مى

 (137."(مورد شبھھ قرار نگیرد باید مواظب پاكدامنى ھمسرش باشد، تا فرزندش

مردى پرسش شد علیھ السالم پیرامون  از زراره بھ نقل از ابو جعفرعلیھ السالم آمده است كھ گفت ازحضرت - 3

 .از پرس وجو دریافت آن زن در زمینھ اعمال زشت وفجور موردستایش است كھ از زنى خوشش آمده وپس

 (138."(بدارد اشكالى ندارد با او ازدواج كند وپاكدامنش: "علیھ السالم فرمود حضرت

علیھ السالم عرض كردم؛  كھ بھ حضرت علیھ السالم آمده است در موثق اسحاق بن حریز بھ نقل از امام صادق - 4

 كند با او ازدواج كند آیا این كار بر اورواست؟ دھد، وسپس میل مى مى مردى با زنى عمل زشت زنا انجام

رسد، ورحمش از آب ناپاك، پاك گردد،  اش بھ پایان آرى اگر از او دورى كند تا عده: "علیھ السالم فرمود حضرت

، البتھ در صورتى جایز است با او ازدواج كند كھ بھ توبھ اوآگاھى تواند با اوازدواج كند در این ھنگام مى

 (139."(یابد

 :تفصیل احكام



پلیدى، پستى وفساد در جامعھ، شریعت اسالمى بھ  براى مشاركت دین مبین اسالم در جھت از میان بردن نمادھاى

مشروط برآن كھ توبھ شان آشكار گردد، داده است با زنانى كھ متھم بھ زنا ھستند ازدواج كنند، البتھ  مردان اجازه

  :پردازیم این مسألھ، فروع وتفصیالتى دارد كھ اینك بھ بیان آنھامى. آالینددست كشند واز پلیدیھایى كھ بدان دامن مى

اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبھ بھ عقد مردى كھ بھ او زناداده یا جز او در آید، ولى بھتر واحتیاط آن  - 1

دیدن از آب مرد زناكار  باشد، یعنى زمانى كھ رحم او بھ وسیلھ یك نوبت حیض( استبراء)ازدواج پس ازاست كھ 

پاك گردد، اما زن حاملھ بھ استبراء نیاز ندارد،ومى شود مستقیماً وبدون فاصلھ او را بھ ازدواج در آورده وبا 

 .اوھمبستر شود

شود مگر پس از دانستن توبھ او، بلكھ نباید این  نا خوددارىاحتیاط آن است كھ از ازدواج با زن مشھور بھ ز - 2

ازدواج كرد مگر ( یعنى چھ مشھور بھ زنا باشد یا مشھورنباشد)احتیاط را از دست دادكھ نباید با زن زناكار مطلقاً 

معلوم است كھ بھ بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خویشتن دارى كرد، پس از دانستن توبھ او، ونشانھ آن ھم این

 .شود توبھ كرده است مى

 فروع زنا

اگر زن بر آن اصرار داشتھ باشد، ولى ظاھراً  شود، حتى زنا كرد بر ھمسرش حرام نمى - والعیاذ با䐀َّ  -اگر زن  - 1

 .مستحب آن است كھ اگربھ زنا شھرت یافت طالقش دھد بلكھ این كار، احوط است

دائم یاموقت، زنا كند،احوط آن است كھ این زن براى ھمیشھ بر آن  اگر مردى با زنى كھ ازدواج كرده بھ عقد - 2

 .ھست، نیز چنین است مرد حرام خواھد شد،اگر چھ اقوى عدم حرمت است وحكم زنا با زنى كھ در عده رجعى

در این مورد بر مرد جایز نیست با آن زن پس از جدا شدن ازشوھرش با طالق یا مرگ یا انقضاى مدت صیغھ  - 3

 .اج كندازدو

 محرمات بھ سبب لواط - ح 

 :حدیث شریف

علیھ السالم درباره مردى كھ باپسركى بازى كرده رسیده است كھ  در صحیح ابن ابى عمیر از ابو عبد هللاَّ  - 1

 (140."(شده، دختر وخواھر آن پسر بر آن مرد حرام گردد اگر در آن پسر دخول: "فرمود

مردى كھ با پسركى بازى كرده پرسش شدكھ آیا مادر این پسرك بر آن مرد حالل علیھ السالم درباره  نیز از امام - 2

 است؟

 (141."(اگر در او دخول شده، نھ: "علیھ السالم فرمود حضرت

اگر در او دخول كرده باشد، زنش بر او :"فرماید علیھ السالم درباره مردى كھ با برادر زنش جمع شده مى امام - 3

 (142."(حرام گردد

 :احكام تفصیل

پرداختن بھ چنین انحرافى موجب تحریم  .ھمیشگى است یكى از عوامل تحریم -والعیاذ با䐀َّ  - ( لواط)عمل زشت 

  :داریم مى شود، كھ تفصیل آن را ذیالً بیان خویشاوندان شخص مفعول مى نسبت بھ

صورت گرفت، مادر  - گاه  ز ختنھمقدارى ا حتى بھ -لواط كرد ودخول  -والعیاذ با䐀َّ  - اگر كسى با دیگرى  - 1



دخترش ھرچھ پایین آیند  مفعول ومادران مادر اوھرچھ باال روند بر فاعل حرام گردد ودختر ودختران ونوادگان

میان تفاوتى نیست كھ آیا مفعول بزرگ یا كوچك بوده باشد، واحوطتحریم  وخواھرش نیز بر او حرام شود، ودر این

 .آن است باشد اگر چھ اقوى خالف است اگرچھ فاعل ھم كوچك بوده

 .بر عكس مسألھ فوق، مادر فاعل ودختر وخواھرش بنا بھ نظراقوى بر مفعول حرام، نگردد - 2

اگر خنثى مذكر )شود، زیرا این گونھ آمیزش جنسى  مى اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام - 3

 .شود، وحكم تحریم،ھر دو صورت را در برمى گیرد حسوب مىزنا م( در صورتى كھ مؤنث باشد)لواطو( باشد

لواط پس از ازدواج با یكى از این دو باشد، بویژه آن  احوط، حرمت مادر ودختر مفعول است بر فاعل، اگر چھ - 4

 .كھ اگر مرد زن راطالق دھد، وبخواھد از نو با او ازدواج كند

 .در برمى گیرداین حكم، مادر وخواھر ودختر رضاعى را نیز  - 5

 .احوط، انتشار حرمت است گیرد، اگر چھ این حكم حالت اجبار وشبھھ را در بر نمى - 6

 .نھد مى اگر شك كرد كھ ادخال صورت گرفتھ یا نھ اصل را بر عدم - 7

ج باكى نیست اگر پسر فاعل با دختر یا خواھر مفعول یا مادر اوازدواج كند، ولى بھتر است با دختر او ازدوا - 8

 .نكند

  محرمات بھ سبب لمس ونگاه -ط 

 :احادیث شریف

خداوند بھ مردى ننگردكھ بھ شرمگاه زنى ودختر او : "از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده است كھ فرمود - 1

 (143."(نگریستھ باشد

بھ سرش نگاه علیھ السالم درباره مردى سؤال شدكھ با زنى ازدواج كرد و  در صحیح محمد بن مسلم از امام - 2

 كند؟ تواند با دختر این زن ازدواج كرد، وبرخى از اعضایش را ازنگاه گذراند سؤال شد آیا این مرد مى

آن بر دیگرى حرام است، او نباید با دختر  نھ، اگر عضوى از او را دیده باشد كھ دیدن: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (144."(آن زن ازدواج كند

مردى سؤال شد كھ با زنى ازدواج كرده  علیھ السالم پیرامون از ابو عبد هللاَّ : است كھ گفتاز ابى ربیع رسیده  - 3

دیدنش بر جز او حرام  ونتوانستھ با او كارى انجام دھد جز آن كھ اعضایى از او را ببیند كھ وچند روزى با او بوده

 ج كند؟تواند با دختر آن زن ازدوا دھد، آیا این مردمى است سپس اورا طالق مى

 (145!(آیا شایستگى آن را دارد در حالى كھ آن را ازمادر او دیده كھ دیده: علیھ السالم فرمود حضرت

 :تفصیل احكام

شھوت كھ بھ برخى از خویشاوندان اختصاص دارد  از دیگر عوامل تحریم، نیز دیدن ولمس كردن است از روى

 .است وتفصیل آن چنین

باشد كھ از روى شھوت بدونگریستھ یا لمسش كرده باشد، آن كنیز بر پسر او  اگر مردى كنیز مملوكى داشتھ - 1

 .حرام گردد، وبنابراقوى عكس آن نیز صحیح است

وبنابر وجھ اقوى بر لمس كننده وبیننده -كھ مورد لمس ونگاه از روى شھوت قرار گرفتھ  -مادر كنیز فوق  - 2



 .حرام نیست ولى احوط،اجتناب است

لمس كرده یا بدو نظر افكنده اجتناب  -شھوت  از روى -مرد آن است كھ از دخترى كھ مادرش را احوط براى  - 3

 .عدم حرمت است كند، اگر چھ وجھ اقوى

شود، ولى  ولمس كردن، موجب تحریم نمى اقوى آن است كھ از روى شھوت چھره ودو دست زن را دیدن - 4

 .است احتیاط مقتضى اجتناب

ر از روى شھوت نباشد، یا براى آزمایش،یا معالجھ صورت پذیرد، یا تصادفى واتفاقى نگاه ولمس كردن اگ - 5

است، مگر آن كھ قصد  گردد خارج باشد اگرچھ شھوت رابرانگیزد از حكم لمس ونگاه كردنى كھ موجب تحریم مى

مس، یا او را بھ انگیزى شرمگاه زن یا پستان او را ل براى شھوت مرد این باشد كھ شھوت را برانگیزد، چنانچھ

  .كشد، كھ ظاھراً تمامى اینھا داخل در احكام لمس است، وهللاَّ العالم آغوش

  پیرامون عقد نكاح: بخش سوم 

 

  احكام عقد دائم - 1

 :حدیث شریف

ھنگامى كھ ابو جعفر محمد بن : گوید كرده كھ مى محمد بن على بن الحسین بھ سند خود از زرارة بن اعین نقل - 1

خدایى را كھ نعمتھا را  سپاس: "رضاعلیھ السالم بادختر مأمون ازدواج كرد، خود خطبھ عقد خواند وفرمودعلى ال

این امیرالمؤمنین است كھ بر پایھ احكام الھى دخترش را بھ ازدواج من : -تا آن جا كھ فرمود  - كند  تمام مى

: آرى، پس گفت: "گفت" آیامرا تزویج كردى؟ یا امیر المؤمنین: "سپس میزان مھر را بیان داشت وفرمود." درآورد

 (146."(پذیرفتم وخشنودم-قبلُت ورضیُت 

مرا بھ : زنى نزد پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ آمدوعرض كرد: "از ابو جعفرعلیھ السالم نقل است كھ فرمود - 2

من اى :شد وعرض كرد مردى بلند" كدام مردحاضر است با این زن ازدواج كند؟: "پیامبر فرمود." ازدواج در آور

آیا چیزى از قرآن را نیك " :پیامبر فرمود.... ندارم چیزى: پس چون پیامبر از مھر پرسید، مرد گفت. پیامبر خدا

آن را بھ . دانى از قرآن نیك مى آورم بر پایھ آنچھ شما را بھ عقد یكدیگر در مى: "پیامبر فرمود. آرى:گفت" دانى؟ مى

 (147."(این زن بیاموز

" آیا تو ولى و سرپرستى دارى؟: "است علیھ السالم رسیده كھ بھ زنى فرموده در حدیث طوالنى از امیرالمؤمنین - 3

حكم من درباره شماوخواھرتان : "علیھ السالم بھ آنھا فرمود حضرت. آرى، اینھابرادران من ھستند: عرض كرد

گیرم كھ من  وند ومسلمانان حاضر را گواه مىخدا:"علیھ السالم فرمود امیر المؤمنین. عرض كردند آرى" رواست؟

 (148."(است این دختر را بھ عقداین پسر در آوردم در قبال چھار صد درھم كھ از دارایى خود من

 :تفصیل احكام

با یكدیگر در یك زندگى مشترك، كھ بھ موجب آن زن  حقیقت عقد نكاح، التزامى است طرفینى در ھمزیستى: تعریف

آیھ  مردیا وكیل او، بھ مصداق این( قبول)زن یا وكیل او، و( ایجاب(ود، وآن عبارت است از ش مى بر مرد حالل



 .((149(َوأََخْذَن ِمنُكم ِمیثَاقاً َغلِیظاً ( :قرآنى كھ

 ".اند از شماگرفتھ( بھ ھنگام عقد ازدواج ) و ھمسران شما پیمان محكمى "

 شرایط صیغھ عقد - الف 

نیز كافى است ، بھ ( متعھ)باشد، ودر نكاح دائم لفظ (تزویج)یا ( نكاح)وكیل او با لفظ ایجاب باید از سوى زن یا  - 1

  .اى شود كھ داللت بر قصد دوام داشتھ باشد اشاره شرط آن كھ

یا ھرگونھ اظھار، مانند ( مستقیماً بر زبان آورده شود یعنى)سپس، آیا ایجاب وقبول باید تنھا با تلفظ زبانى باشد 

 تواند كفایت كند؟ ھ عقدھم مىامضا بر ورق

 .پذیرد پاسخ این است كھ بى شك احتیاط آن است كھ با لفظ صورت

بھ زبان عربى ایراد گردد اگرچھ، بھ وسیلھ  - بنابھ احتیاطمستحب-در عقد شرط است كھ در صورت امكان  - 2

 .شود وكیل انجام

ارى كرد، بھ شرط آن كھ مفھوم نكاح وتزویج ج شود عقد را با زبان دیگرى در غیر از صورت پیش گفتھ، مى - 3

 .را برساند

است، ولى صیغھ مستقبل وجملھ خبریھ نیز كفایت  بھ صیغھ فعل ماضى" ایجاب وقبول"احتیاط، گفتن دو لفظ  - 4

 .اى كھ ظاھرش امر یا استفھام باشد بھ شرط آن كھ مفاد آن انشاءعقد باشد كند، وحتى باجملھ مى

 .شوھر اگرچھ اقوى، جواز عكس است ھ ایجاب از سوى زن باشد وقبول از جانباحتیاط آن است ك - 5

 :چگونگى ایجاب وقبول

 :از سوى خود زن واز سوى خود مرد - الف 

جتُكَ : "گوید زن مى : دھد سپس مرد مستقیماً پاسخ مى. الُصداِق المعلوم نفسي على" َمتَّعتُكَ "یا " اَنَكحتُكَ "یا " َزوَّ

 ".قَبِلُت الُمتَعة: "گوید یا مى" قَبِلُت النِّكاحَ : "گوید یا مى "یجالتَّزوِ  قَبِلتُ "

 :از سوى وكیل زن ووكیل مرد - ب 

جتُ : "گوید وكیل زن بھ وكیل مرد مى لَتى  "َمتَّعتُ "یا" انَكحتُ "یا " َزوَّ لََك ( شود نام زن برده مى)ُمَوكِّ نام مرد )ُمَوكِّ

 .على الُصداِق المعلوم( شود مى برده

لى : "دھد ل مرد بال فاصلھ جواب مىوكی  ".التمتیع"یا " النِّكاحَ "یا " التَّزویج( شود مى نام مرد برده)قَبِلُت لُِمَوكِّ

 تبصره

تواند الفاظ دیگرى را غیر از  الزم نیست در عبارتھاى عقد تطابق لفظى وجود داشتھ باشد،یعنى طرف مقابل مى - 1

قَبِلُت : "ومرد بگوید( نَفسي انَكحتُكَ : "تواند بگوید ھ كار گیرد مثالً زن مىآنكھ در ایجاب یاقبول استفاده شده، ب

ھمین گونھ است حكم سایر متعلقات،چنان كھ اولى . استفاده كند( نكاح)كلمة  بھ جاى( تزویج)واز كلمھ ( التَّزویج

 ".على الُصداِق المعلوم: "..و دیگرى بگوید" على الَمھِر المعلوم: ".. بگوید

نوشتن، یا اثر انگشت كھ بر عقد داللت كند قبول  انسان گنگ كافى است با اشاره یا ھر وسیلھ دیگرى ھمچون - 2

 .وایجاب را برساند،البتھ مشروط بر آن كھ این عمل در میان عرف نمایانگر عقد باشد

صیغھ عقد كفایت غلط معنى را تغییر داد،  اگر یكى از دو طرف صیغھ عقد را غلط تلفظ كند، چنانچھ این - 3



نخواھد كرد، ولى اگرتغییر دھنده معنى نبود اشكال ندارد، مشروط بر آن كھ تلفظ غلط درسایر متعلقات صیغھ عقد 

كھ  كند چنان ، واماتلفظ غلط دو لفظ ایجاب وقبول، بنابر احتیاط، كفایت نمى"ایجاب وقبول"باشد نھ در دو لفظ 

جتُكَ "بھ جاى " جوزتك: "بگوید  .الفاظ نیز چنین است م اشتباه در اعرابحك." زوَّ

 .در جارى كردن صیغھ عقد، قصد انشاء یعنى بیان صیغھ عقدبھ ھدف اجراى عقد، شرط است - 4

اى تفصیلى بداند، بلكھ كافى است بھ ھمین نكتھ  گونھ براى اجرا كننده صیغھ عقد شرط نیست مفھوم صیغھ را بھ - 5

 .غھ انشاء نكاح وتزویج است، ولى با این حال،احوط، داشتن آگاھى تفصیلى استباشد كھ مفھوم این صی آگاھى داشتھ

معنى كھ لفظ قبول مستقیماً وبدون فاصلھ پس از  مواالت یعنى پى در پى بودن ایجاب وقبول شرط است، بدین - 6

د كھ عرفاً اى در آن باش ایجاب ذكر گردد،ومعیار این است كھ نزد عرف پى درپى بودن صدق كند، واگرفاصلھ

" انكحتك:"خللى بھ پى در پى بودن آن وارد نكندصحیح است، چنان كھ یكى از دو طرف پیشدستى كند وبگوید

، زیرا این "قَبِلت"او را نصیحت كند تا قانع شود وبگوید  وطرف دیگر چیزى نگوید مگر پس از آن كھ سرپرستش

 .ایجاب وقبول با مقتضیات عقد تناسب دارد فاصلھ میان

 ".صیغھ عقد در یك مكان جارى شود بدین معنى كھ"یكى بودن مجلس ایجاب وقبول شرط نیست  - 7

عبارت ایجاب را تلفظ كند، وطرف قبول پس از  پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشتھ باشد وطرف ایجاب

ان نیفتد، ومعاقده طوالنى در می عقد صحیح خواھد بود، بھ شرط آن كھ فاصلھ" قَبِلتُ : "شنیدن خبر آن،بگوید

شنود،  ومعاھده صدق یابد، چنان كھ اگر اورا مورد خطاب قرار دھد واو در مكان دیگرى باشد ولى صداى او رامى

واز ھمین رو عقد، بھ وسیلھ تلفن یا فاكس یا تلگراف بھ .یابد را بگوید عقد، صدق مى" قَبِلتُ "وبدون فاصلھ زیاد 

 .عرفى عقد، صحیح خواھد بود شرط صدق

 شرایط عاقد - ب 

برخوردار باشد، ( گردد كھ بھ بلوغ وعقل محقق مى)شرط است كھ عاقد، یعنى جارى كننده صیغھ عقد از كمال - 1

 (150(شرعى، ویا فضولى باشد خواه براى خودعقد كند یا براى دیگرى، چھ بھ عنوان وكیل یا ولى وسر پرست

ارى نداردواحتیاط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از بھ بر این اساس عقد كودك یا مجنون یا مست، اعتب - 2

 .واجازه دادن ھوش آمدن

دیگرى باشد، یا با اجازه ولى، براى خود عقد  اشكالى ندارد اگر در اجراى صیغھ، وكیل) 151(عقد انسان سفیھ - 3

 .را اجرا كند

ل است، در صورتى كھ پس از مرتفع عقد انسان مجبور در اجراى صیغھ براى دیگرى یا براى خودبال اشكا - 4

 .عقد، اجازه دھد شدن حالت اجبار بھ

تواند بھ وكالت ازدیگرى صیغھ عقد را جارى كند، چنان كھ جایز  مرد بودن، شرط عاقد نیست، پس زن نیز مى - 5

 .است براى خود نیزصیغھ عقد بخواند

و با اسم یا وصف یا اشاره از دیگران جدا د شرط است زوج وزوجھ بھ وجھى تعیین گردند كھ ھر یك از آن - 6

جتُك احدى بناتي: "ایجاب بگوید پس اگر طرف. گردند یا . تو را بھ عقد یكى ازدخترانم درمى آورم: ، یعنى"َزوَّ

جُت بنتي احد ابنیك" :بگوید دخترم را بھ عقد یكى از پسران تو درمى آورم، یا یكى از آن دو، یااینكھ ھر :، یعنى"َزوَّ



غیر از آن كھ دیگرى تعیین نموده، عقد صحیح ( عقد در اجراى صیغھ)دو طرف شخصى را معین كند  یك از

 .نخواھد بود

بنابر این پس از مشخص شدن  .یكدیگر را بدانند شرط نیست در نكاح، ھر یك از زن ومرد، اوصاف تفصیلى - 7

 .رساند فرد مورد نظر،ندانستن اوصاف ثانوى او، زیانى بھ عقد نمى

خود عقد جایزنیست واگر چنین شرطى شود، اقوى بطالن ) 152(در نكاح دائم یا متعھ شرط كردن خیار فسخ - 8

ندارد، ودر غیر این صورت  اى كھ تزلزلى بھ خود عقد راه نیابد مانعى عقد است، اما شرطخیار در مھریھ بھ گونھ

شد، ولى زمان آن باید مشخص شود،واگر با سازد باطل مى یعنى اگر شرط فسخ در مھر اصل عقد رامتزلزل مى

) 153((مھر المثل)ذكر مھریھ بوده باشد، ولذا بھ  پیش از انقضاى مدت، مھر فسخ شود چنان است كھ عقد بدون

باشد لذا شرط كردن خیارفسخ در َمْھر خالى از  اّما درمتعھ، از آن جا كھ بدون مھریھ صحیح نمى. شود رجوع مى

 .اشكال نیست

 عقد اولیاى - ج 

 :قرآن كریم

 .((154(فَالَ تَْعُضلُوھُنَّ أَن یَنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُمْ ( - 1

 "...با ازدواج با مردى توافق كنند(بھ طریق مشروع)نباید كھ آنھا را از شوھركردن منع كنید ھرگاه  ..."

 .((155(ِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاحِ إِالَّ أَن یَْعفُوَن أَْو یَْعفَُوا الَِّذي بِیَ ( - 2

 ".مگر آن كھ ایشان، خود یا كسى كھ عقد نكاح بھ دست اوست آن راببخشد"

 :حدیث شریف

زنى كھ صاحب اختیارخویش است وسفیھ نیست وتحت تكفل : "از ابو جعفرعلیھ السالم نقل است كھ فرمود - 1

 "(156.(ایز استكسى ھم قرار ندارد،ازدواج كردن با او، بدون وجود ولّى ج

اى كھ پدردارد بدون اجازه پدرش ازدواج  دختر باكره: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از ابو عبد هللاَّ  - 2

 (157."(كند نمى

سكوت اوست وزن بیوه اختیاردار خود  اذن واجازه دختر باكره: "علیھ السالم نقل است كھ فرمود از ابو الحسن - 3

 (158."(است

علیھ السالم پیرامون دختر كوچكى پرسش كردم  از ابو عبدهللاَّ : "است هللاَّ بن صلت روایت است كھ گفتھاز عبد  - 4

علیھ  اگر این دختر بالغ شد، آیا در برابر پدرش اختیاردارد؟ حضرت: است، وپرسیدم كھ پدرش او را تزویج كرده

اى پرسش كردم  علیھ السالم درباره دختر باكره از حضرت سپس." نھ، در برابر پدرش اختیار ندارد: "السالم فرمود

 رسد، عرض كردم آیا در برابر پدرش اختیار دارد؟  كھ بھ حد زنانگى

 (159."(در برابر پدرش اختیار ندارد، تا این كھ بزرگ شود: "فرمود

با : "وایت شده استازدواج در آورد، ر خواھد خواھرش را بھ علیھ السالم درباره مردى كھ مى از ابو عبد هللاَّ  - 5

اگر دختر سكوت كرد ھمین رضایت او خواھد بود واگر نپذیرفت او رابھ ازدواج در  كند، پس دختر مشورت مى



آورد كھ بدو راضى  فالنى را بھ ازدواج من درآور، او را بھ ازدواج كسى در مى: "واگر بگوید". نمى آورد

 (160."(است

 :تفصیل احكام

صالحیت اجراى عقد یا اجازه دادن براى اجراى عقد را  شود كھ الحاً بھ كسانى گفتھ مىاصط" اولیاى عقد: "تعریف

 .بھ مرد وزنى كھ بھ ھر دلیل صالحیت كامل اجراى عقدرا ندارند دارند نسبت

پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، یعنى پدروپدران او وھرچھ باالتر، پس پدِر مادِر پدر در : اولیاى عقد عبارتند از - 1

 .نیست ار آن مندرجشم

متصل باشد، وحتى بنا بھ اقوى منفصل باشد، ثابت  والیت پدر وجد نسبت بھ كودك ومجنونى كھ جنونش بھ بلوغ - 2

 .والیتى ندارند)161(دو نسبت بھ مرد بالغ ورشید، ونسبت بھ زن بالغھ ورشیده بیوه است، ولى این

اگرچھ اقوى اجراى تصمیم آن دختر است اگر  ز ولى او استنسبت بھ دختر باكره رشیده، احتیاط گرفتن اذن ا - 3

اختیار دار خود باشدوعمالً از والیت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بودبطوریكھ اجازه گرفتن از او امكان 

 .شود داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مى نداشت، ودختر نیاز بھ ازدواج

 .، شرط نیستدر والیت جد، زنده یا مرده بودن پدر - 4

ھر یك از پدر وجد در والیت، مستقل ھستند، پس اشتراك دردادن اذن واجازه گرفتن یكى از آن دو از دیگرى  - 5

براى دیگرى مورد باقى -با مراعات آنچھ مراعاتش الزم است  -پس ھریك از آن دو پیشى گرفت . الزم نیست

 .گامى كھ دو تاریخ دانستھ نشودماند، ودر حالت ھمزمانى، عقد جدمقدم است ونیز ھن نمى

صحت تزویج پدر وجد وبھ جریان افتادن این تزویج، مشروطاست بھ این كھ فسادى بر آن مترتب نشود، بلكھ  - 6

ولى نباید كسى را كھ زیرسرپرستى اوست، بھ ازدواج : براى مثال. احتیاط، در این جا،مراعات مصلحت است

 .است شود یا خیر، چون در آن فساد نھفتھ عیبى كھ موجب فسخ مى كسى در آورد كھ در او عیبى است،خواه

  .دختر، شرط نیست ترین مھر براى پسر وباالترین مھر براى اما اختیار ھمسران در پایین

اى شود،بطوریكھ موجب ضرر وزیان بھ او، ویا حرجى براى  مانع از ازدواج دختر باكره( پدر وجد)اگر ولى  - 7

تواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام بھ  گردد ودخترمى در جامعھ شود، والیت آن ولى ساقط مى فسادى او، ویا سبب

 . ازدواج كند، واگر دخترباكره، غیر رشیده باشد والیت از آن حاكم شرع خواھد بود

  مسائل فرعى

ھا نباشند برادرش را باشد مستحب است كھ از پدروجدش اذن خواھد، واگر آن براى زنى كھ اختیاردار خود مى - 1

وكیل گیرد، واگرچندین برادر داشت در صورت یكسان بودن در امتیازات، برادربزرگتر را بر گزیند، ودر غیر 

 .تر وداناتر ودور اندیشتر را بر گزیند این صورت بر پایھ موازین شرعى برادرمتقى

سن بلوغ رسیده ونیازمند ازدواج باشد، جنون بھ  تواند مجنونى را كھ تحت سرپرستى اوست ودر حال وصى مى - 2

است در این امر مصلحت  بھ ازدواج در آوردواحتیاطاً این امر باید پس از اذن حاكم شرع صورت پذیرد، وشایستھ

  .را در نظر گیرد، چھ مصلحت فرد باشد یامصلحت جامعھ

بلوغ او بمانند، مگر آن كھ نیز منطبق است واحوطآن است كھ منتظر ( كودك نابالغ)ھمین حكم بر صغیر  - 3



ضرورتى در میان باشدكھ پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، دیگر اشكالى در میان نخواھدبود، ودر این حالت 

است در  مثالً كافى. است، اگرچھ وصیت كننده بدان تصریح نكرده باشد وجود داللت عمومى در وصیت نامھ كافى

 .ح شودوصیت نامھ آمده باشد كھ وضع فرزندان اصال

تواند كسى را كھ ھیچ گونھ ولّى اعم از پدر وجدووصّى ندارد، بھ شرط نیاز یا اقتضاى مصلحت  حاكم شرع مى - 4

واگر حاكم شرع . واین بدان اعتبار است كھ حاكم، ولّى امر است یا مرجع امورحسبیھ. درآورد عمومى، بھ ازدواج

را از میان  یابد ودر این حالت كسى ان وجوب كفایى مىمصلحت بر دیگر مؤمن وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى

 .گزینند كھ بھ این امر ھمت گمارد خود بر مى

در حدیث شریف آمده است كھ سكوت باكره داللت بررضایت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواھند  - 5

آرى اگر . آوردن قبول، شرم كند بھ زبان واو رد نكندھمین، دلیل پذیرش اوست، زیرا شأن دختر اقتضا دارد كھ از

عدم پذیرش  نشود مانند این كھ دختر آن قدر خجالتى باشد كھ از بھ زبان آوردن این سكوت عرفاً دلیل رضایت تلقى

 .نخواھد بود ھم حیا كند، در این صورت سكوت او دلیل رضایتش

 شرایط وحدود اولیاى عقد -د 

 . علیھ مسلمان باشد شرط است قد، بلوغ، عقل واسالم اگر ُمَولّىدر والیت اولیاء یاد شده در ع - 1

 .اقوى ثبوت والیت پدر كافر است بر فرزند كافر - 2

باشد، پس  اقوى ثبوت والیت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نیزتحت والیت وسرپرستى مالكش مى - 3

 .والیت مالك خواھد بود والیت او محدود بھ

مورد نظر، مھر وسایر خصوصیاتى كھ موكِّل  وكیل در عقد ازدواج كھ از آنچھ نظیر شخص واجب است بر - 4

 .اجازه موكِّل است براى او مشخص كرده پافراتر ننھد واال عقد، فضولى خواھد بود كھ صحت آن متوقف بھ

  احكام عقد فضولى - ه 

 :حدیث شریف

درباره مردى پرسیدند كھ مادرش  علیھ السالم كھ از حضرت در حدیثى منقول از امام باقرعلیھ السالم آمده است - 1

 .در غیاب او تزویجش كرده است

پذیرد واگر  شخص متزوج اگر بخواھد مى(یعنى الزم نیست)ازدواج جایز است : "علیھ السالم فرمود حضرت

 (162."(كند، ولى اگررد كرد مادرش باید مھر را بپردازد نخواھد رد مى

اى پرسیدم كھ بدون اجازه اربابش  برده علیھ السالم درباره از امام رسیده است كھ از حضرتدر حدیث دیگرى  - 2

 است؟  ازدواج كرده

دھد واگر نخواھد آن دو را از ھم جدا  این بستھ بھ خواست ارباب اوست اگر بخواھداجازه مى: "حضرت فرمود

 (163."(كند مى

 :تفصیل احكام

ھاى آن بھ  نمونھ. باشد كھ صالحیت عقد را ندارد است كھ از كسى سرزدهمنظور از عقد فضولى عقدى : تعریف

 :شرح زیر است



آورد، یا وكیل  آورد، یامادرى پسرش را بھ ازدواج در مى برادرى بدون اجازه خواھرش، او را بھ ازدواج در مى

آورد كھ در او عیبى  ى درمىآورد، یا ولى مولى علیھ را بھ ازدواج كس بھ عقد دیگرى در مى زن، او را بدون اجازه

 .ھاى عقد فضولى ھستند اینھا ھمھ نمونھ. كند مى اى بدون اذن اربابش ازدواج است، یا برده

باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از  اقوى، صحت عقدى است كھ بھ نحو فضولى صورت گرفتھ - 1

 .بوده باشد، یا از ھر دو طرف یك طرف فضولى

كھ نشان دھنده رضایت بھ عقد باشد حاصل  ه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نیست، بلكھ با ھرچھدر اجاز - 2

 .شود داللت بر رضایت داشتھ باشد نیز حاصل مى بل بافعلى كھ. شود مى

 .باید پیامدھاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود اجازه، كاشف از صحت عقد است از ھنگام وقوع عقد، پس - 3

  زوجیّت اّدعاى - و 

 :حدیث شریف

مردى پرسیدم كھ در شھرى با زنى ازدواج  از امام رضاعلیھ السالم درباره: از یونس روایت شده است كھ گفت - 1

سپس مردى آمد . خیر، ومرد او را بھ ازدواج خود درآورد: آیاھمسر دارى؟ زن پاسخ داد: كرد واز او پرسید

 در این ھنگام وظیفھ مرد چیست؟ . رداو زن من است، ولى زن آن را انكارك: وگفت

 (164."(اى اقامھ كند بینھ( مرد ادعاكننده)او، زن آن مرد است مگر آن كھ : "علیھ السالم فرمود حضرت

قربانت گردم برادرم ُمرد : پرسیدم كھ از امام رضاعلیھ السالم: از عبد العزیز بن مھتدى رسیده است كھ گفت - 2

از زن، . است عموى من آمد وادعا كرد كھ او را در پنھان بھ عقد خود در آورده پس ومن با زن او ازدواج كردم،

علیھ  حضرت. ھرگز میان من واو چیزى نبوده است: مسألھ را جویا شدم واو این مطلب را بشدت انكار كردوگفت

 (165.(الزم است بر تو اقرار آن زن، والزم است بر او انكار آن زن:السالم فرمود

زنى را، در صحرا كھ ھیچ كسى در آنجا :علیھ السالم عرض كردم بھ ابو عبد هللاَّ : یسر رسیده است كھ گفتاز م - 3

 كردم؟ خیر، پس من با او ازدواج: آیا ھمسرى دارى؟ او گفت :نیست، مالقات كردم واز اوپرسیدم

 (166."(شود ىچون زن در امورشخصى خود تصدیق م( اشكالى ندارد)آرى : "علیھ السالم فرمود حضرت

 :تفصیل احكام

شوند  خود ومربوط بھ ازدواج یا متعھ تصدیق مى اصل در این زمینھ آن است كھ زنان در مسائل شخصى: قاعده

اصل فروع وتفصیالتى دارد كھ  این. اطالعات زن عمل كند، چنان كھ در حدیث پیش آمده است ومرد باید بر اساس

 :آوریم برخى از آنھا را در زیر مى

كند، یا زنى ھمسرى با مردى را ادعا كند ومرد  ھرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نماید وزن او را تصدیق - 1

  .شود او را تصدیق كند، درظاھر شرع، بھ نفع آن دو حكم داده مى

مل باكسى ضایع كردن حق طرف سوم است، محت اگر شواھد داللت بر آن داشتھ باشد كھ ھدف از ادعاى ازدواج - 2

 .گردد این ادعا موردنظر قرار گیرد آن است كھ برحسب اصولى كھ در این گونھ ادعاھا مراعات مى

 .شود اما اگر یكى از آن دو ادعاى ھمسرى كند ودیگر انكار ورزداصول مرافعھ قضایى بر آنھا جارى مى - 3

ادعاى ھمسرى او كند، بھ كند،سپس مرد دیگرى  اگر مردى با زنى ازدواج كند كھ ادعاى بى ھمسرى مى - 4



 .شودمگر با وجود بیِّنھ یا دالیل كافى كھ موجب شود ما در سخن زن تردیدروا داریم ادعاى او اعتنا نمى

اولى باید بر اساس . اگر یكى از دو طرف از پیوند ھمسرى آگاه باشد، وطرف دیگراز آن خبرى نداشتھ باشد - 5

واجب نیست، واولى ھم  نماید، در حالى كھ این كار براى طرف دوم علمش عمل كند وآثارزوجیت را بر آن مترتب

 .تواند دومى را بر آن كار وادار سازد نمى

 .دھد حاكم شرع مسألھ را فیصلھ مى این در مقام ثبوت است، اما در مرحلھ اثبات براى مردم، حكم

آورد اگر چھ بداند قبالً شوھر داشتھ كندبھ ازدواج در  جایز است بدون كاوش، زنى را كھ ادعاى بى ھمسرى مى - 6

است و او ادعا كندكھ شوھرش مرده یا از او طالق گرفتھ است، مگر آن كھ در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس 

 .احوط آن است كھ در وضع او تحقیق شود

است كسى با خبر مرگ او را دریافت كرده جایز  اگر فردى غایب شد وخبرى از او نرسید وزنش ادعا كرد كھ - 7

احوط آن است كھ از  بھ سخن او یقین نیابیم، مادامى كھ دروغش بر ما ھویدا نباشد، ولى او ازدواج كند، اگرچھ

  .اگر مورد سوء ظن باشد ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقیق

 احكام مھر - 2

 :قرآن كریم

 .((167(ھَنِیئاً َمِریئاً  ٍء ِمْنھُ نَْفساً فَُكلُوهُ  ْبَن لَُكْم َعن َشيْ َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً فَإِن طِ ( - 1

اى از آن را بھ رضایت بھ شما بخشیدند  مھر زنان را در كمال رضایت وطیب خاطر بھ آنھا بدھید، پس اگرپاره"

 ".برخوردار شوید كھ آن شما راحالل وگوارا خواھد بود

َوَكْیَف * ماً ُمبِیناً اَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِنطَاراً فَالَتَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئاً أَتَأُْخُذونَھُ بُْھتَاناً َوإِثْ َوإِْن أََردتُُّم اْستِْبدَ ( - 2

 .((168(بَْعٍض َوأََخْذَن ِمنُكم ِمیثَاقاً َغلِیظاً   بَْعُضُكْم إِلَى تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى

بھ او ( بھ عنوان مھر)كنید، ومال فراوانى  یم گرفتید كھ ھمسر دیگرى بھ جاى ھمسر خود انتخابواگر تصم"

شوید؟ چگونھ آن  مى متوسل بھ تھمت وگناه( مھر زنان)اید، چیزى از آن رانگیرید، آیا براى بازپس گرفتن  پرداختھ

اید، وھمسران شما پیمان محكمى بھ  تھگیرید در حالى كھ با یكدیگرتماس وآمیزش كامل داش را باز پس مى( مھر)

 ".اند عقد ازدواج از شما گرفتھ ھنگام

وھُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَھُنَ ( - 3 فَِریَضةً َوَمتُِّعوھُنَّ َعلَى اْلُموِسِع قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر  َال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إِن طَلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّ

َوإِن طَلَّْقتُُموھُنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوھُنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَھُنَّ فَِریَضةًفَنِْصُف َما * اَعاً بِاْلَمْعُروِف َحقّاًَعلَى اْلُمْحِسنِیَن قََدُرهُ َمتَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن   ُب لِْلتَّْقَوىفََرْضتُْم إِالَّ أَن یَْعفُوَن أَْو یَْعفَُوا الَِّذي بِیَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح َوأَن تَْعفُواأَْقرَ  َوَال تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْینَُكْم إِنَّ هللاَّ

 .((169(بَِصیرٌ 

اید طالق دھید، ولى آنھا  برایشان مقرر نداشتھ اید ومھرى باكى بر شما نیست اگر زنانى را كھ با آنھا نزدیكى نكرده"

. است شایستھ نیكوكاران توانش ونادار بھ قدر توانش، این كارى مند سازید، توانگر بھ قدر را بھ چیزى در خوربھره

اید بھ آنھا بپردازید  اید وپیش ازنزدیكى طالقشان دھید، نصف آنچھ مقرر كرده واگر برایشان مھرى مقرر كرده

 مگرآن كھ ایشان خود یا كسى كھ عقد نكاح بھ دست اوست آن را ببخشدوبخشیدن شما بھ پرھیزگارى نزدیكتر است

 ".است كنید آگاه بھ یكدیگر است فراموش مكنید وخدا بھ كارھایى كھ مى ھایى كھ در نیكویى وفضیلت



یَن لِتَْذھَبُوا بِبَْعِض َما آتَیْتُُموھُنَّ إِالَّ أَن یَأْتِ  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرھاً َوَال تَْعُضلُوھُنَ ( - 4

ُ فِیِھ َخْیراً َكثِیراً   فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ   .((170(أَن تَْكَرھُوا َشْیئاً َویَْجَعَل هللاَّ

ن سختیگرى وجبر بھ ارث ببرید، وبر زنا اید شما را حالل نیست كھ زنان را بھ اكراه اى كسانى كھ ایمان آورده"

ومخالفتى از آنھا  اید باز پس ستانید مگر آن كھ عمل زشتى وبھانھ جویى مكنید كھ قسمتى ازآنچھ را كھ بھ آنھا داده

آشكار شود، وبا آنان بھ نیكویى رفتار كنید واگر شما را اززنان خوش نیامد، چھ بسا چیزھا كھ شما را از آن خوش 

 ".آن نھاده باشد كھ خدا خیر كثیرى در آید در حالى نمى

  ژرف اندیشى در آیات

واین كھ مرد باید آن را بھ عنوان ھدیھ  گیریم كھ مھر، ھمان صداق است الھام مى) 171(از این آیھ كریمھ - 1

است وگویى كھ  وبخشش بھ ھمسرش بپردازدونباید روزى در پس گرفتن آن طمع كند، زیرا آن یك پیشكش وھدیھ

 .ا مقرر فرموده است ونبایدداد وستدى مادى تلقى شودبرابر ندارد، وخداوند آن ر

، زیرا مھر صداق است كھ باید آن را (اى صیغھ در كنیزان ملكى، وزنان)واینچنین است فرق بین مھر واجرت 

 . دانست، در حالى كھ اجرت در برابر بضع است پیشكش وھدیھ

سازد، پس ھرگاه مردى بھ  راآشكارتر مى آوریم كھ این معنى مفھومى بھ دست مى) 172(از آیھ مباركھ - 2

مھر را از آن مطالبھ  خواست كھ او را طالق دھد وبا زن دیگرى ازدواج كند جایز نیست ھمسرش مھر داد وسپس

 .)یك بار شتر طال باشد براى مثال)كند حتى اگر مقدار مھر فراوان باشد 

از بین بردن )ودخول ( پیمان استوار)مھر،عقد  آید كھ موجب مقرر شدن چنین بھ دست مى) 173(از آیھ بعد - 3

اگر او را در این ھنگام  گردد پس وھرگاه عقد، صورت پذیرد نیمى از مھر مستقر وثابت مى است( پرده بكارت

واین (طالق دھد باید این نیم رابھ زن بپردازد مگر آن كھ زن، آن را بھ مرد ببخشد  )یعنى قبل از دخول)

این توصیھ را در ( ولیاء او تا از این نصف مھر كھ بر عھده مرد مستقرشده است بگذرندخداست بھ زن وا توصیھ

اما اگر مرددخول را انجام داد وپرده بكارت را از بین برد ھمھ مھر بر عھده اومستقر . خوانیم مى) 174(دو آیھ

 .گردد وثابت مى

بپوشد وسپس او را طالق دھد مگر آن كھ  ممرد نباید ھمسر خود را آن قدر آزار رساند تا از مھر خود چش - 4

 (175.(عواملى شرعى در كار باشدوبراى مثال زن بھ طور آشكار فحشا كند

حقى است مشروع از  - بنا بھ اصل قانون شرع  -برد كھ مھر واینچنین است كھ بینشھاى وحى مارا بدان جا مى - 5

توانائیش بدو چیزى دھد  او نمود باید بر حسبحقوق زن، پس اگرمرد براى او مھرى مشخص نكرد وآھنگ طالق 

ھنگام مشخص نمودن آنچھ باید بھ زن بدھد، حال ووضع ھر دو درنظر  وباید بھ( شود كھ اصطالحاً متعھ گفتھ مى)

 . )توانایى مالى مرد، واستحقاق عرفى زن)گرفتھ شود؛ 

 :حدیث شریف

ق بر عھده مرداست نھ زن، اگر چھ كار آن دو یكى صدا: "علیھ السالم روایت شده كھ فرمود از امام صادق - 1

ماند وبھ  نمى نیازش را از آن زن ستاند از نزد او برمى خیزد ومنتظر آرامش زن باقى است، زیرا مرد ھنگامى كھ

 (176."(ھمین سبب صداق، بر دوش مرد است نھ زن



یك كلھ : "دار كافى از مھر چقدر است فرمودمق كمترین: كند كھ علیھ السالم نقل مى محمد بن مسلم از امام صادق - 2

 (177."(قند

مقدار كم یا زیادى است كھ دو طرف بر  صداق، ھمان: "گوید فضیل بن یسار بھ نقل از امام باقرعلیھ السالم مى - 3

 (178."(آن سازش كنند

زنى ازدواج كند ومھر او اگر مردى با " :است از وشاء روایت شده است كھ گفتھ از امام رضاعلیھ السالم شنیده - 4

 (179."(را بیست ھزار قرار دھدوبراى پدر او ده ھزار، مھر صحیح است، وآنچھ براى پدرش قرارداده فاسد

زنى : كند كھ توانیم منفعت را مھر قرار دھیم،از سیره رسول روایت مى امام باقرعلیھ السالم در مورد اینكھ مى - 5

چھ كسى براى این : "در آور، پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود( كسى)ازدواج مرابھ : نزد پیامبر آمد وعرض كرد

بھ او : "پیامبر فرمود. آورم ازدواج خود در مى من او را بھ! یا رسول هللاَّ : مردى بلند شد وگفت" نھد؟ پاپیش مى زن

كرد وغیر از آن مرد كسى پیامبر ھمین سخن را تكرار." نھ: "پیامبر گفت .چیزى ندارم: آن مردگفت" دھى؟ چھ مى

چیزى  آیا از قرآن: "پیامبر فرمود .خود را تكرار نمود، وآن مرد بلند شد برنخاست، سپس پیامبر براى بار سوم سخن

دانى،  آورم بر اساس آنچھ از قرآن نیكو مى ھم در مى شما را بھ ازدواج" :پیامبر فرمود. آرى: گفت" دانى؟ نیكو مى

 (180."(بیاموززن ھم  پس آن را بھ این

پرسیدم كھ با زنى ازدواج كرد بھ شرط  علیھ السالم درباره مردى از امام: كند كھ برید عجلى از امام باقر نقل مى - 6

دوست ندارم بر او دخول كند، مگراینكھ آن : "علیھ السالم فرمود حضرت. اى از قرآن را بھ اوبیاموزد آن كھ سوره

 (181."(ھ او دھدسوره را بھ او بیاموزد، وچیزى ب

كند ومالى ندارد كھ بھ او بدھد  با زنى ازدواج مى از امام صادق درباره كسى پرسیدم كھ: گوید ابن عواض مى - 7

 (182."(مرد دارد اى نیست، این دینى است كھ زن بر عھده آن مسألھ" :علیھ السالم فرمود امام.كند ودخول مى

كند بھ  مرد مسیحى با یك زن ازدواج مى یك: علیھ السالم عرض كردم قبھ امام صاد: گوید عبید بن زراره مى - 8

آورندودخولى ھم صورت نگرفتھ  شراب وسى رأس خوك باشد، وسپس ھر دو اسالم مى شرط اینكھ مھر سى خم

مرد باید ببیندبھاى خوك وشراب چقدر است وقیمت آن را براى زن بفرستدوسپس : "علیھ السالم فرمود است امام

 (183."(انجام دھد، وھر دو بر نكاح نخستین خود ھستنددخول 

الرضاعلیھ السالم عرض كردم كھ مردى با زنى ازدواج  بھ ابو الحسن: كند ومى گوید على بن حمزه روایت مى - 9

اگر : عرض كردم." متوسط خدمتگزارى: "مھر او یك خدمتگزار باشد وامام بھ من فرمود كند بھ شرط اینكھ مى

 (184."(متوسط اى خانھ: "شد، فرموداى با خانھ

 :تفصیل احكام

 .عنوان مھر قرار گیرد تواند در عقد ازدواج بھ ھر چھ دو طرف بر آن سازش كنند مى - 1

عقد خود در آورد ومھر او را آموزش قرآن كریم  تواند عین یا منفعت یا حقى باشد، پس اگر زنى را بھ مھر مى - 2

 .یا فقھ قرار داد جایزاست

و براى . اگر مھر آن باشد كھ مرد براى مدتى خود را اجیر كند، جایزاست اگر منفعتش بھ آن زن باز گردد - 3

 .این قطعھ زمین یا این خرمن گندم یااین گردنبند طال: است كھ آن مشاھده شود، مانند مشخص شدن مھر كافى



ُسنّة یعنى پانصد درھم نقره باشد، واگر مھر، از نظر كمى یا زیادى، حدى ندارد وبھتر است بھ قدر مھرال - 4

 .كند بھتر است كھ آن را ھدیھ دھد مردى بخواھد بر آن افزون

از قرآن، بدون آن كھ مشخص شود، یا آموزش  اى ھمچون آموزش سوره)اگر مھر را چیزى مجھول قرار دھد  - 5

وباید براى مشخص نمودن  صحیح استپس اگر تكیھ بھ عرف داشتھ باشد ( قطعھ زمینى زراعى زبان عربى، یا دادن

گرددواحوط  گردد وبھ مھر المثل باز مى تكیھ نداشتھ باشد مھر باطل مى آن بھ عرف رجوع شود، اما اگر بھ عرف

مقدر نمودن مھر خود را بھ مرد واگذارد، مسألھ بھ  واگر زن رضایت داشتھ باشد كھ. در آن، صلح وسازش است

 .گردد احكام تفویض بازمى

اگر مردى براى مھر زن، كاالى فاسد یا پول تقلبى یا چك بالمحل مقرر كرد، در این صورت مھر بھ مقدار  - 6

 .گردند صحیح آن خواھد بودیعنى قیمت كاال یا مقدار پول یا مبلغ چك، وگفتھ شده است بھ مھرالمثل باز مى

 فروعى پیرامون مھر

 :قرآن كریم

اُموَن َعلَى( َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَىالنِّ   الرِّ َل هللاَّ  .((185...(أَْمَوالِِھمْ  بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمنْ   َساِء بَِما فَضَّ

دھند بر  مردان از آن جھت كھ خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جھت كھ از مال خود نفقھ مى"

 ".دارند زنان تسلط وحق نگھبانى

وھمین سبب است كھ موجب )تدبیر مرد است  د كھ قیمومت مرد بر زن بھ سببآی از آیھ شریفھ چنین بھ دست مى

دھد، پس اگر نفقھ ندھد  اى است كھ مردمى ونیز بھ سبب نفقھ )شود برخى ازمردم برخى دیگر را رھبرى كنند مى

 .دیگر بر زن قیمومتى نخواھد داشت

 :حدیث شریف

جعفرعلیھ السالم پرسیدند درباره مردى كھ دختر  م موسى بناز اما: از ابن ابى نصر روایت شده كھ گفتھ است - 1

 تواند مھر او را بخورد؟ خود را بھ ازدواج در آورد،آیا مى

 (186."(خیر، این حق را ندارد: "علیھ السالم فرمود حضرت

ودر نظر كند  كھ با زنى ازدواج مى علیھ السالم درباره مردى خبر داده فضیل بن یسار بھ نقل از امام صادق - 2

 (187(صورت زنا خواھد بود ندارد مھر بھ او بپردازد كھ در این

مقدارى از مھریھ را فورى وبقیھ را نسیھ  كند وپرداخت علیھ السالم درباره مردى كھ ازدواج مى امام صادق - 3

 (188."(تا مرگ است یا جدایى نسیھ: "فرماید مقرر كند، مى

كند كھ  علیھ السالم نقل مى على بن ابى طالب دق و او بھ نقل از پدرشاسحاق بن عمار بن نقل از امام صا - 4

كند باید بھ آن شرط براى آن زن وفا كند، زیرا مسلمانان درگرو شروطشان  شرطى مى ھر كھ براى زنش: "فرمود

 (189."(ھستند، مگر شرطى كھ حاللى را حرام یا حرامى راحالل كند

مردى پرسش كردم كھ با زنى ازدواج  علیھ السالم درباره كھ از امام صادقكند  حماده بنت الحسن روایت مى - 5

امام  :گوید مى راوى. ازدواج نكند وزن ھم این سخن او را بھ عنوان مھر پذیرفت كرد بھ شرط آن كھ دوباره با زنى

 (190."(درھم گیرد مگر در برابر یك یا دو صورت نمى این شرط فاسد است، ازدواج: "علیھ السالم فرمود صادق



شود  كند وبا او ھمبستر مى با زنى ازدواج مى از معصوم درباره مردى پرسیدم كھ: گوید حلبى در روایتى مى - 6

  .دھد گیرد وسپس طالقش مى ومھرى براى او در نظرنمى

مند  ھمسان، وبھ چیزى او را بھره براى اوست مھرى ھمچون مھر دیگر زنان: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (191."(زدسا

پرسیدم كھ مشخص كردن مقدار صداق زنش  علیھ السالم درباره مردى از امام جعفر صادق: گوید ابو بصیر مى - 7

  .گیرد شود واومقدار صداق را كمتر از زنان دیگر مى بھ او واگذار مى

 (192."(صداق او ھمانند مھر زنان ھمسانش خواھدبود: "علیھ السالم فرمود حضرت

پرسیدم كھ با زنى بر اساس تصمیم ھمان  گوید از امام باقرعلیھ السالم درباره مردى بھ نقل از پدرش مىزراره  - 8

  .است زن در مورد مھر ازدواج كرده

محمد یعنى دوازده ونیم وقیھ كھ وزنش  حكم آن زن نباید از مھر خاندان حضرت: "علیھ السالم فرمود حضرت

اگر مرد بر اساس تصمیم خود با او ازدواج كرد،وزن رضایت : كردم عرض" پانصد درھم نقره است تجاوزكند

 داد؟ 

 (193."(باشد یا زیاد ھرچھ مرد حكم كند بر زن رواست؛ كم: "علیھ السالم فرمود حضرت

پرسیدم كھ با زنى ازدواج كرد ومھر او  از ابو الحسن الرضاعلیھ السالم درباره مردى: گوید على بن حمزه مى - 9

  .م قرار دادرا یك خاد

: اى قرار دھد، فرمود كردم اگر مھر او را خانھ عرض." باید خدمتگزار متوسطى باشد: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (194."(باشد باید خانھ متوسطى"

كند بھ  كھ مردى با زنى ازدواج مى علیھ السالم عرض كردم بھ امام جعفر صادق: گوید عبید بن زراره مى - 10

او را طالق  برد وسپس پیش از دخول او صد گوسفندباشد وسپس گوسفندان را بھ سوى زن مى شرط اینكھ مھر

 .اند دھد در حالى كھ گوسفندان زاییده مى

اند نصف آن گوسفند ونصف بچھ  نزد مرد بوده اند كھ اگر گوسفندان، ھنگامى حاملھ شده: "علیھ السالم فرمود حضرت

گردد واز  د، واگر نزد مرد حاملھ نشده باشند نیمى ازگوسفند سھم مرد مىشو گوسفند بھ سوى مردبازگشت داده مى

 (195."(برد ھاى آن سھمى نمى بچھ

  :صلى هللا علیھ وآلھ روایت شده است از پیامبر اسالم - 11

دھد خداوند براى ھر دینار ثواب آزاد كردن  ھر زنى كھ پیش از دخول شوھر مھر خود را براى شوھرش صدقھ"

 ".براى او خواھدنوشت یك برده

 (196."(نشانھ مودت والفت است این: "گفتھ شد یا رسول هللاَّ بخشش مھر پس از دخول چھ؟ فرمود

 .دھد پیش از دخول زنش را طالق مى كند درباره مردى كھ علیھ السالم روایتى نقل مى حلبى از امام صادق - 12

پردازد واگر مھرى در نظر  گرفتھ بود نیمى از مھر رامى اگر مھرى براى او در نظر: "علیھ السالم فرمود امام

 (197."(سازند مند مى مند سازد،ھمانند آنچھ زنان ھمسانش را بھره نگرفتھ بود آن را بھ چیزى بھره

كند ومى گوید از  موسى بن جعفرعلیھما السالم نقل مى عیاشى در تفسیر خود بھ نقل از ابو عبد هللاَّ وابو الحسن - 13



 مند سازند؟ پیرامون زنى مطلقھ پرسیدم كھ بھ چھ مقدار او را بھره از این دو امامیكى 

 (198."(بھ تناسب دارائى ھمسرش: "علیھ السالم فرمود حضرت

كند وبیشتر از آن را  كند كھ مقدارمھررا پنھان مى زراره از امام باقرعلیھ السالم درباره مردى روایت مى - 14

 .دارد اظھار مى

 (199."(دارد ونكاح براساس آن صورت گرفتھ مھر، ھمان است كھ پنھان مى: "یھ السالم فرمودعل حضرت

 :تفصیل احكام

شود از مرد است، واگر در آن عیبى یافت شود  گردد پس اگر مھر در دست مرد تلف زن، با عقد، مالك مھر مى - 1

تا  )تمكین ندھد)تواند از اداى حق شوھرامتناع كند  مىو زن . تواند آن رابازگرداند یا ما بھ التفاوت را بستاند زن مى

مقدار فورى مھریھ را بھ كمال بستاند،ودر این میان تفاوتى نیست بین اینكھ مرد توانگر باشد یا تھى دست،اما 

 .تواندنسبت بھ آن چنین كند مھرى كھ بعداً باید پرداخت شود متفاوت است وزن نمى

پس اگر شرط شود كھ زن . است عمل شود مھریھ مورد توافق طرفین قرار گرفتھ باید بھ شرایطى كھ در مورد - 2

امرى عرفى است كھ بر  اند ولى این بخرد زن باید بھ این شرط عمل كند، واگر شرط نكرده با پول مھر اثاث خانھ

طرف اند، زن نیز بایدبدان عمل كند، زیرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو  اساس آن رضایت بھ عقد داده

گذارند كھ مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اینكھ شرط شودكھ مرد دیگر ازدواج نكند یا میان او  شرطى

شرایط باطل بھ  وھووى او عدالت بر قرار نكند،شرط باطل است وعقد ومھر، صحیح است، ولى اگر زن سواى این

 .نند یا بھ مھر المثل باز گردنداین مقدار مھر، راضى نباشد باید ھر دو در موردمقدار مھر، سازش ك

واگر پیش از دخول او را . اگر در عقد، مھرى ذكر نكنند ومرد دخول كرده باشد باید مھرالمثل را بھ او بپردازد - 3

 .مند سازد چیزى كھ باسطح اجتماعى آنان تناسب داشتھ باشد، بھره طالق دھد باید او را بھ

براى ( مثل زیبایى، اصالت وحیثیت خانوادگى)زن از نظرگاھھاى مختلف مھر المثل یعنى ارزیابى مشابھ این - 4

 .شناخت مقدار مھرزنانى كھ عرفاً ھمسان او ھستند

ارزیابى وضعیت مادى مرد ودادن آنچھ مناسب با  یعنى( شود كھ اصطالحاً متعھ گفتھ مى)مند سازى زن  بھره - 5

واگر ( گردنبند طال یا لباس فاخر ھمچون)دھد  یمت بھ زن مىاى گران ق پس اگرمرد، ثروتمند باشد ھدیھ. مرد است

ناچیز بھ او  اى واگر فقیر باشد ھدیھ( ھمچون دستبند طال)دھد  متوسط بھ زن مى اى وضع متوسطى داشتھ باشد ھدیھ

 .ودر این میان، معیار،عرف است( ھمچون انگشترى مطال) دھد مى

 .ز مھر سازش كنندجایز استاگر دو طرف پس از عقد بھ مقدار معینى ا - 6

خواھد تصمیم بگیرد، چھ كم یا  گونھ كھ مى تواند آن اگر زن معین كردن مقدار مھر را بھ مرد واگذارد مرد مى - 7

مھر )یا ( مھر الُسنّة)كھ  بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشتھ باشد، وبھتر آن است زیاد، بھ شرط آن كھ

 .مقرر گردد( المثل

. توانددر حدود مھر امثال خود، آن را مقرر كند ر مرد، معین نمودن مقدار مھر را بھ زن واگذارد، زن مىاگ - 8

واین نظر، موافق احتیاط .تجاوز كند( درھم 500مھر الُسنّة )كند نباید از  مقدارمھرى كھ زن مقرر مى: گویند فقھا مى

 .است



ن بھ منزلھ مھرتلقى شود، عقد صحیح ولى مھر باطل است، اگر زن شرط كند كھ مرد، دیگر ازدواج نكند وای - 9

  .گیرد بھ اوتعلق مى( مھر المثل)و

پس اگر پس از . شود ھمھ آن مستقر نمى( ستاندن)آید، ولى جز با دخول یاقبض مھر باعقد بھ ملكیت زن در مى - 10

در فاصلھ میان گرفتن مھر  انھمیوه باغ، اجاره خ) ستاندن وپیش ازدخول زن را طالق داد ومھر، فوایدى داشت

گیرد، واگر پیش  این فواید از آن زن خواھد بود،ومرد تنھا نیمى از مھر را بدون این فواید پس مى( وطالق

 .شود ازستاندن طالقش دھد فواید حاصل از مھر میان آن دو تقسیم مى

ر مرد را از پرداخت آن معاف تواند بھ محض تمام شدن عقد در ھمھ مھرتصرف كند واگ بنابراین، زن مى - 11

 .كند مى گرداند صحیح است واگردر این صورت مرد، زن را طالق دھد نیمى از مھر را از زن مطالبھ

اگر مرد، زن را پیش از دخول طالق دھد براى زن یاسرپرست او مستحب است كھ از مھر مقرر چشم  - 12

 .بپوشند

وبراى مردم چیزدیگرى اظھار داشتند، مھر، ھمان است كھ بر اگر دو طرف پنھانى بر مھرى توافق كردند  - 13

شود، مادامى كھ عقدنكاح بر اساس مھرى  اند اعتنایى نمى آنچھ براى مردم اظھار داشتھ اند، وبھ آن توافق كرده

 .اند كرده صورت پذیرفتھ كھ دو طرف پنھانى بر آن توافق

  احكام عیوب - 3

 عیوب مرد - الف 

 :قرآن كریم

اُكمُ  َوَما( لَّةَ أَبِیُكْم إِْبَراِھیَم ھَُو َسمَّ یِن ِمْن َحَرٍج مِّ ُسوُل َشِھیداً  َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ اْلُمْسِلِمیَن ِمن قَْبُل َوفِي ھَذا لِیَُكوَن الرَّ

 .((200(النَّاسِ  َعلَْیُكْم َوتَُكونُوا ُشھََداَء َعلَى

شما نگذارده است،آیین پدرتان ابراھیم است، او شما را دركتابھاى  بر( اسالم)واو كار سنگین وشاقى در دین  ..."

پیشین مسلمان نامیدوھمچنین در این كتاب آسمانى، تا اینكھ پیامبر شاھد وگواه بر شما باشد،وشما ھم گواھان بر 

  "...مردم

ست، پذیرفتھ نیست گردد كھ در شرع نفى شده ا ھر حكم شرعى كھ حرجى را موجب: یابیم از این آیھ چنین در مى

توانند آن را  مگر آن كھ حرج ازمیان برداشتھ شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد یا زن حرجى راموجب گردد مى

 .فسخ كنند

 :حدیث شریف

پیسى، جذام، جنون، : شود گردانده مى زن با چھار چیز پس: "علیھ السالم روایت است كھ فرمود از امام صادق - 1

 (202."(تواند او را بازگرداند نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمى امى كھ دخول، ماد)201(وقَرن

پرسیدم كھ با زنى ازدواج كرده ولى او  علیھ السالم درباره مردى از امام جعفر صادق: گوید حسن بن صالح مى - 2

 یافتھ است؟( قرن)را داراى 

گردد، چنین زنى  ز ھمبسترشدن شوھرش با خود مىشود ومانع ا این زن، باردار نمى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (203."(شود گردانده مى اش پس بھ خانواده



 (204."(شود و لَنگ پس داده مى زن نابینا ومبتال بھ پیسى وجذام: "فرماید امام باقرعلیھ السالم مى - 3

از ازدواج دچار جنون گشتھ وشوھر او پس  علیھ السالم درباره زنى پرسیدند كھ شوھر كرده است از امام كاظم - 4

 است؟ 

 (205."(تواند از آن مرد جداشود اگر زن بخواھد مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

داد ولى با تنگ  علیھ السالم ازحماقت كسى را پس نمى على: "فرماید علیھ السالم بھ نقل از پدرش مى امام صادق - 5

 (206."(داد دستى پس مى

ھمسرش بیمار شده وتوانایى ھمبستر شدن با  علیھ السالم درباره زنى پرسید كھ م صادقابو بصیر مرادى از اما - 6

 او را ندارد؟

 (207."(تواند از او جدا شود اگر بخواھد مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

دارد  مى كند وبھ او اظھار با زنى ازدواج مى كند كھ علیھ السالم درباره مردى روایت مى حلبى در حدیثى از امام - 7

 شود كھ چنین نیست؟ كھ از فالن خانواده است،ولى بعداً معلوم مى

 (208."(دھد مى پس: "یا فرمود." كند ازدواج را فسخ مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 :تفصیل احكام

 وجود ھر گونھ عیبى در مرد كھ زندگى زناشویى را نا ممكن بسازدیا حرجى را پدید آورد، بھ زن این اجازه را

 :تفصیل عیبھاى مورد بحث چنین است. دھد كھ از مرد جداشود مى

اى، بھ شرط آن كھ عرفاً دیوانھ نامیده شود،  جنونى كھ بھ حد عدم تشخیص برسد، خواه ھمیشگى باشد یادوره - 1

عقد را تواند  كمى بھ آشفتگى عقل مبتال شده باشد كھ نام دیوانھ بر او صدق نكندھمسر او نمى ولى اگر تنھا زمان

 .فسخ كند

  .در جنون تفاوتى نیست كھ آیا پیش از عقد یا پس از آن بھ وجودآمده باشد - 2

ھمچون جنون است بیماریھایى عصبى كھ مبتالى بھ آن نتواندبر عملكرد خود كنترل داشتھ باشد وزندگى كردن  - 3

 .گردد زن مى با او موجب حرج

عدم تواناى )وعنین بودن ( آمیزش جنسى نباشد بطوریكھ قادر بھ)خواجھ بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او  - 4

دھد كھ عقد را  را مى كھ از مرد قدرت آمیزش جنسى را بھ طور كامل بگیرد، بھ زن این اجازه وھر چیزى( جنسى

 .فسخ كند

گردد،  مىجنسى با ھمسر خود صد در صد منع  این است كھ ابتال بھ مرضى كھ بھ سبب آن مرد از آمیزش  اقوى - 5

 .، حكم ناتوانى جنسى را دارد(ایدز)مانند بیمارى

اى كھ  اگر مرد محكوم بھ اعدام یا حبس ابد گردد، یا بھ مواد مخدرمعتاد شود وحاضر بھ ترك آن نشود بھ گونھ - 6

 .تواند از آن جدا شود زناشویى با دشوارى روبرو گردد، زن مى ھمسر او در زندگى

تواند از این  د كھ شوھرش عقیم است یا خون او باخون ھمسرش ھمساز نیست، آیا مىاگر براى زن روشن شو - 7

 مرد جدا شود؟

 .آرى: اگر حرجى براى زن در بردارد بنا بھ حكم قویتر



تواند  مسرى خطرناكى مبتالست كھ زن نمى اگر براى زن روشن شود كھ مرد، روسپى باز است یا بھ بیمارى - 8

تواند از آن  كند، مى اومعاشرت وزندگى كند، یا حرجى جدى در زندگى براى زن ایجادمى از آن پرھیز كند اگر با

 .مرد جدا شود

ھرگاه زن حق اختیار فسخ یافت باید در دم اقدام كند، ولى اگربدان تن داد وبعد تصمیم بھ جدایى گرفت دیگر  - 9

افزایش یابد كھ براى زن حق  اى لى بھ گونھتواند چنین كند،مگر آن كھ عیب جدیدى بھ وجود آید، یا عیب قب نمى

 .جدیدى پدید آید

 .وحكم صریح او صورت پذیرد بھتر آن است كھ جدایى پس از اقامھ دعوا نزد حاكم شرع - 10

  فریب دادن وعیوب زن - ب 

 :حدیث شریف

سى، جذام وجنون پس بھ سبب َعفَل، پی زن: "گوید علیھ السالم مى رفاعھ بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق - 1

 (209."(موارد خیر شود ودر غیر این داده مى

پرسیدم كھ با زنى ازدواج كرده و او را  علیھ السالم درباره مردى از امام جعفر صادق: گوید حسن بن صالح مى - 2

 یابد؟  مى( قََرن)مبتال بھ 

شود، چنین زنى بھ  با او متنفّر مى جنسى شود وھمسرش از آمیزش این زن آبستن نمى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (210."(شود مى اش پس داده خانواده

مبتال بھ َعفَل یا پیسى است، یا دیوانھ  اگر زنى را كھ: "گوید ابو عبیده بھ نقل از امام محمد باقرعلیھ السالم مى - 3

درآورند، بدون طالق  مردىبیمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فریبكارى بھ عقد  شده یا زنى كھ( افضاء)است یا 

 (211."(شود اش بازگردانده مى بھ خانواده

اش  زن نابینا،ومبتال بھ پیسى وجذامى ولنگ بھ خانواده: "گوید محمد بن مسلم بھ نقل از ابو جعفرعلیھ السالم مى - 4

 (212."(شود باز گردانده مى

علیھ السالم درباره مردى پرسیدم كھ از  زحضرتگوید كھ ا محمد بن مسلم بھ نقل از ابو جعفرعلیھ السالم مى - 5

اى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسید دختردیگرى را كھ كنیز  آزاده مردى دخترش را، كھ از زن

 . زاده بود بر آن مرد وارد كرد

بھ مرد ( كھ عقد بر او واقع شده)شود،وزنى  آن دختر بھ پدرش بازگردانده مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

 (213."(شود، ومھر اوھم بر عھده پدرش است بازگردانده مى

 :تفصیل احكام

طرف دیگر مخالف باشد با آنچھ مورد توافق  ھر یك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كھ صفات

ورد رضایت صفات عقد م اى كھ بدون آن كالمى یا ضمنى دوطرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گردیده، بھ گونھ

 :باشد گونھ مى فروع مسألھ بدین .طرف مقابل نبوده است

وناگاه دریافت كھ این زن جنون دارد یا جذامى  اگر مردى با زنى بر این اساس ازدواج كرده است كھ سالم است - 1

د، یا مفضاة است باش مى است یا لنگ یا كور یا مبتال بھ قرن ویا بیمارى مزمن آشكار یا پنھان است یا مبتال بھ پیسى



اگر  تواند عقد را فسخ كند، ولى ،پس اگر مرد بھ این وضع راضى نباشد مى(مجراى ادرار وِرگل زن یكى شده باشد(

 .شود بدان تن داد دیگر حق خیار از او سلب مى

كھ در ضمن عقد شناختھ شده است، رضایت  اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصریح شده، یا شرایطى - 2

 .تواند نكاح را فسخ كند مى مرد یا زن، ویژگیھاى مشخص شده را نداشتھ باشد، طرف مقابل د، در صورتى كھدادن

اگر شرط كردند كھ زن باكره باشد وبیوه از كار در آید، یا آزادباشد وكنیز بھ او داده شود، یا اینكھ دختر  - 3

شود زن غیر علویھ  ه شود، یا علویھ باشد ولى معلومدختر بزرگتر بھ جاى آن بھ مرد داد كوچكتر مورد نظر باشد كھ

 است، وصفات دیگرى از این دست كھ نظرھا براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواھد داشت 

از كار در آید، یا ادعا كند كھ ھمسر ندارد  اگر مردى ادعا كند مھندس یا بازرگان است ولى كارگر یا كاسب - 4

دعا كند كھ از فالن شھر یا فالن تیره وتبار است وچنین نباشد، درصورتى كھ رضایت ولى ھمسر داشتھ باشد،یا ا

 .تواند عقد را فسخ كند باشد مى زن بھ نكاح بر اساس این ویژگیھا صورت گرفتھ

اگر زن یا مرد پیش از دخول عمل منافى عفت انجام دھد،واین امر با شرایط نكاح، منافات داشتھ باشد یا  - 5

 .تواند عقد را فسخ كند دیگر پدید آورد، او مى طرف حرجى براى

  احكام فسخ بھ سبب عیب یا فریبكارى

 :حدیث شریف

بھ عنین : "فرماید علیھ السالم روایت كرده كھ مى على ابو البخترى بھ نقل از جعفر بھ نقل از پدرش از حضرت - 1

شود، اگر مردتوانست در این مدت بھ  مىاز روز اقامھ دعواى زنش یك سال مھلت داده (یعنى ناتوان جنسى)

واگر زن رضایت داد با او سر كند . گردند وظایف آمیزشى خود عمل كند كھ ھیچ، واالاز یكدیگر جدا مى

 (214."(ندارد شود ودیگر چنین حقى طلب خیار كرد، حق خیار از او سلب مى وسپس

اى ازدواج كرد، سپس ادعا  اگر دختر باكره:"گوید م مىدر حدیث مفصلى ابو حمزه بھ نقل از امام باقرعلیھ السال - 2

یابند، وزن مورد  تواند با او پیوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنین موردى را زنھادر مى نمى كرد كھ ھمسرش

دھد، اگر  كند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام یك سال بھ این مرد مھلت مى اعتمادى بدان نظر مى

شوند ونیمى از صداق بھ او  او پیوند كامل جنسى بر قرار كند كھ ھیچ، واال از یكدیگرجدا مى مردتوانست با

 (215."(اى ھم برآن دختر نیست گردد وعده پرداخت مى

درباره زنى پرسیدم كھ از زنا كودكى  علیھ السالم گوید كھ از حضرت علیھ السالم مى حلبى بھ نقل از امام صادق - 3

تواند در صورت مشاھده توبھ،ویا رفتار نیك زن او  داند، آیا این ولّى مى این را كسى جزولّى او نمىبھ دنیا آورده، و

 را شوھر دھد واز این راز مھر سكوت بر لب زند؟ 

اگر این را بھ شوھر او نگوید وشوھر بعداًبفھمد وبخواھد صداق آن زن را بھ سبب : "علیھ السالم فرمود حضرت

اوبستاند، باید ولّى صداق را پس دھد، ومھرى را كھ زن گرفتھ است ازآن خود او است بھ فریبكارى از سرپرست 

 (216."(سبب حالل شمردن رابطھ جنسى با وى، واگرشوھرش بخواھد با او زندگى كند باكى بر او نیست

 :تفصیل احكام



ز عقد وجود داشتھ باشد، اما تواند بھ سبب معایب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كھ قبل ا مرد در صورتى مى - 1

ندارد، زیرا از حق طالق بر  اگر بعد از دخول،یا پس از عقد، حتى اگر پیش از دخول عیبى پدید آید دیگر حق فسخ

  .خوردار است

شود، ومعیار  اگر كسى كھ حق فسخ دارد مبادرت بھ استفاده از این حق نكنددیگر حق خیار از او سلب مى - 2

 .عقد است وگرنھ سكوت او نشان دھنده رضایت بھ .ده ازاین حق، ھمان عرف استمبادرت براى استفا

شود ومردنباید نصف مھر را بھ زن بپردازد مگر در عنین بودن  فسخ ازدواج بھ سبب عیب، طالق شمرده نمى - 3

القھاى سھ گانھ فسخ یكى از ط پردازد، كما اینكھ كھ در این صورت نیمى از مھر را بھ زن مى( جنسى ناتوانى)مرد 

 .شود تلقى نمى

بدھكار نیست، واگر پس از آن باشد مھر بھ زن  اگر فسخ، پیش از دخول، صورت پذیرد ھیچ یك بھ دیگرى - 4

 .تواند بھ سرپرست یا فرد دیگرى كھ او را فریب داده رجوع كند گیرد ومردمى تعلق مى

شرع اقامھ دعوا كند، كھ بھ او یك سال مھلت  حاكمتواند بھ  اگر ناتوانى جنسى مرد بھ اثبات رسید زن مى - 5

شود، البتھ این در صورتى  مى دھد، پس اگر درطول این یك سال درمان شد كھ ھیچ، واال حق فسخ بھ زن داده مى

 .امید رود است كھ بھ بھبودى او در ناتوانى جنسى

مراجعھ كرد، ھمچون تنگ دستى وجنون حاكم شرع  ودر بسیارى از اسباب فسخ چنین است كھ بنا بھ احوط باید بھ

وازمیان بردن شبھھ در زندگى  شود، واینھا ھمھ براى جلوگیرى از بروز اختالف ادوارى كھ مورداشتباه واقع مى

 .زناشویى است

 پاورقي ھا

 .3سوره نور، آیھ  (135

 .2،حدیث 13، ابواب آنچھ با مصاھره حرام گردد، باب 335 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (136

 .6، حدیث 12، باب 334 ھمان، ص (137

 .2، حدیث 12، باب 333 ، ص14 ھمان، ج (138

 .4، حدیث 11، ابواب 331 ھمان، ص (139

 .1، حدیث 15، باب 339 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (140

 .7، حدیث 15، باب 340 ھمان، ص (141

 .2، حدیث 15، باب 339 ھمان، ص (142

 . ھ نقل از مستمسك العروة الوثقى، ب170 ، ص7 سنن بیھقى، ج (143

 .1، حدیث 19گردد، باب  ، ابواب آنچھ با مصاھره ونظایر آن حرام353 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (144

 . 2ھمان، حدیث  (145

 .2،حدیث 1، ابواب عقد النكاح واولیاء العقد باب 194 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (146

 . 3،حدیث 1عقد النكاح واولیاء العقد، باب  ، ابواب194 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (147

 . 6، حدیث 195 ھمان، ص (148



 .21سوره نساء، آیھ  (149

عاقد فضولى؛ عاقدى است كھ صیغھ عقد را بدون اذن ولى براى خود یادیگرى جارى كند وتفصیل بیشتر آن  (150

 .بزودى خواھد آمد

عدم خردورزى درتصرفات مالى وعدم درك مصلحت شود كھ بھ سبب  این اصطالح بھ انسانى اطالق مى (151

َوَال تُْؤتُوا )فرماید  خداوند مى. گیرى براى خود را ندارد خویش حتى پس از رسیدن بھ سن بلوغ،توانایى تصمیم

فَھَاَءأَْموالَُكم  .واموالتان را در اختیار سفیھان قرار ندھید( السُّ

یافتن شرطى بكند، بطوریكھ اگر آن  عقد را معلق بھ تحقیق یعنى اینكھ عاقد، صحیح بودن خود" خیار فسخ (152

 .شرط تحقق نیافت، عقد فسخ شود

شود كھ مھر او پیش  تعیین مى مھر المثل، ھمان مھریھ عادى است كھ معموالً براى نظایر وھمتاھاى این زن (153

 .از انقضاى مدت مھریھ فسخ شده است

 .232 سوره بقره، آیھ (154

 .237، آیھ سوره بقره (155

 .1،حدیث 3، من ابواب عقد النكاح واولیاء العقد، باب 201 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (156

 .2، حدیث 4، باب 205 ھمان، ص (157

 . 1، حدیث 5، باب 206 ھمان، ص (158

 .3، حدیث 6، باب 207 ، ص14 ھمان، ج (159

 .1، حدیث 7، باب 211 ھمان، ص (160

 .شود كھ بھ سبب طالق یا مرگ شوھر، از اوجدا شده باشد زنى گفتھ مىزن بیوه اصطالحاً بھ  (161

 . 3، حدیث 7، ابواب عقد النكاح، باب 211 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (162

 .1، حدیث 24، ابواب نكاح العبید، باب 523 ھمان، ص (163

 .3، حدیث 23، ابواب عقد النكاح، باب 226 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (164

 .1، حدیث 23ن، باب ھما (165

 .2، حدیث 25، باب 228 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (166

  .4سوره نساء، آیھ  (167

 .20 - 21سوره نساء، آیات  (168

 .236 - 237سوره بقره، آیھ  (169

 .19سوره نساء، آیھ  (170

 .4سوره نساء، آیھ  (171

 .20سوره نساء، آیھ  (172

 .21سوره نساء، آیھ  (173

 .236 - 237بقره، آیات  سوره (174



 .19سوره نساء، آیھ  (175

 .10، حدیث 11، ابواب المھور، باب 23 ، ص15 وسائل الشیعھ، ج (176

 .2، حدیث 1، ابواب المھور، باب 1 ، ص15 ھمان، ج (177

 .3ھمان، حدیث  (178

 . 1، حدیث 9، باب 19 ھمان، ص (179

 .1، حدیث 2، باب 3 ھمان، ص (180

 . 2، حدیث 7، باب 12 ، ص15 ھمان، ج (181

 .2، حدیث 8، باب 14 ھمان، ص (182

 . 2، حدیث 3، باب 4 ھمان، ص (183

 .2، حدیث 25، باب 36 ھمان، ص (184

 .34سوره نساء، آیھ  (185

 .1، حدیث 16، باب 26 ، ص15 وسائل الشیعھ، ج (186

 .1، حدیث 11، باب 21 ھمان، ص (187

 .1، حدیث 10، باب 20 ، ص15 ھمان، ج (188

 .4، حدیث 40، باب 50 ھمان، ص (189

 .1، حدیث 20، باب 29 ھمان، ص (190

 . 1، حدیث 12، باب 24 ھمان، ص (191

 . 4، حدیث 21، باب 32 ، ص15 ھمان، ج (192

 . 1، حدیث 21، باب 31 ھمان، ص (193

 .2، حدیث 25، باب 36 ھمان، ص (194

 . 1، حدیث 34، باب 43 ، ص15 ھمان، ج (195

 . 1، حدیث 26، باب 36 ھمان، ص (196

 .7، حدیث 48، باب 55 ھمان، ص (197

 .7، حدیث 49، باب 58 ، ص15 ھمان، ج (198

 .1، حدیث 15، باب 26 ھمان، ص (199

 .78سوره حّج، آیھ  (200

یكى ویا زن باشد ومانع نزد شود كھ در دھانھ رحم اى گفتھ مى بھ گوشت، استخوان یا غده( عفل)یا ( قََرن (201

 .موجب تنفر وناتوانى جنسى در مرد گردد

 . 1، حدیث 1، ابواب العیوب، باب 592 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (202

 .3، حدیث 1، باب 593 ھمان، ص (203

 .7، حدیث 1، باب 594 ھمان، ص (204



 .1، حدیث 12، باب 607 ، ص14 ھمان، ج (205

 .2، حدیث 12ھمان، باب  (206

 .1، حدیث 14، باب 610 ھمان، ص (207

 .1، حدیث 16، باب 614 ھمان، ص (208

 .2، حدیث 1، ابواب العیوب والتدلیس، باب 593 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (209

 . 3، حدیث 1ھمان، باب  (210

 . 5، حدیث 1، باب 593 ، ص14 ھمان، ج (211

 . 7، حدیث 1، باب 594 ھمان، ص (212

 .2، حدیث 8، باب 603 ھمان، ص (213

 .9، حدیث 14، باب 612 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (214

 .1، حدیث 15، باب 613 ھمان، ص (215

 . 1، حدیث 6، باب 601 ھمان، ص (216

 

 

 

 

 

 احكام نفقھ

 :قرآن كریم

 .((217(َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ ( - 1

 ".مادر را در حد متعارف بدھد است كھ خوراك ولباس( دریعنى پ)وبھ عھده صاحب فرزند  ..."

2 - ) ُ ا آتَاهُ هللاَّ  .((218(لِیُنفِْق ُذو َسَعٍة ِمن َسَعتِِھ َوَمن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُنفِْق ِممَّ

 "..دھدباشد از ھر چھ خدا بھ او داده نفقھ  تا مرد دارا بھ وسعت وفراوانى بھ زن نفقھ دھد وكسى كھ تنگدست"

اُموَن َعلَى( - 3 َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَى  الرِّ َل هللاَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت   النَِّساِء بَِما فَضَّ بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُواِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

 ُ  .((219(لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

دھند بر  ترى داده است وازآن جھت كھ از مال خود نفقھ مىمردان از آن جھت كھ خدا بعضى را بر بعضى بر"

باشندوآنچھ را خدا بھ  شایستھ، فرمانبردارند ودر غیبت مردان حافظ حقوق شوھران مى پس زنان. زنان تسلط دارند

 "...دارند حفظ آن امر فرموده نگھ مى

 .((220(فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ ( - 4



 ".با معروف نگاھش دار یا با نیكى رھایش كن یا"

بر حسب نیاز وشایستگى ایشان ودر  )ھمسر وفرزندان)آید كھ دادن نفقھ براى خانواده از این آیات چنین بھ دست مى

از این رو شایستھ است در انفاق . است انفاق نیكى باشد وعرف آن را امرى پذیرفتھ ومطلوب بداند، واجب حدى كھ

مكلّف  ولى باید وضع مرد را ھم در نظر داشت واو را بیش از تواناییش) 221(شود واده نگریستھبھ سطح خان

پس اگر مردى توانگر است باید خانواده خود را درتوانگریش شریك گرداند و با گشاده دستى بھ آنھا ) 222(نكرد

 .انفاق كند بھ او دادهكھ اگر در آمدى محدود داشتھ باشد باید از آنچھ كھ خدا  نفقھ دھد، در حالى

دھد،  حكمت بیشترى دارد واز مال خود نفقھ مى-غالباً  - وحق اداره خانھ وقیمومت زن بھ مرد داده شده است، زیرا 

وبدین ترتیب مردمناسب ھمان مردى است كھ بھتر بتواند خانواده را ادراه كند وبھتربدیشان نفقھ دھد، وزن مناسب 

ابزارسلطھ بر . مردباشد وحافظ حقوق ھمسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشدنیز، زنى است كھ فرمانبردار 

 (223(.(بامسواك)ترك خوابگاه وبستر وسپس زدن  خانواده بھ مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس

معروف آید كھ عدم اداره نیكوى خانھ،یعنى عدم نگھدارى از زن بھ شیوه  چنین بدست مى) 224(واز آخرین آیھ

دھد، چھ درصورت امتناع مرد از انفاق  ونیكو، شوھر را درمعرض مجازات بھ از دست دادن ھمسر خود قرار مى

 .ورزد كردن بر ھمسرش وضرر رساندن بھ او،حاكم شرع مبادرت بھ جدا نمودن این دو از یكدیگر مى

 :حدیث شریف

اى بھ او ندھد  اگرمرد، زنى داشتھ باشد وجامھ" :ھ فرموداز ابو بصیر بھ نقل از امام باقرعلیھ السالم نقل است ك - 1

تواند آن دو را از ھم  بپوشاند وبھ او چندان خوراك ندھد كھ بھ طور طبیعى زندگى كند،امام مى كھ بدن خویش بدان

  (225."(جدا كند

ربانت گردم رضاعلیھ السالم عرض نمودم ق عیاشى از ابو القاسم فارسى روایت كرده كھ گفتھ بھ حضرت - 2

 مفھوم این آیھ چیست؟ (. فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ :)فرماید خداوند در كتابش مى

یعنى طالق بر ( تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ )كردن و  یعنى آزار ندادن، وانفاق( فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ : )علیھ السالم فرمود حضرت

 (226.(تاس اساس آنچھ قرآن مقرركرده

ھر كھ بھ بازار در آید : "است پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرموده: گوید سعید بن جبیر بھ نقل از ابن عباس مى - 3

اى بھ قومى نیازمند رسانده است،وھدیھ را نخست بھ  اش بخردھمچون كسى است كھ صدقھ اى براى خانواده وھدیھ

شاد كند گویى كھ اسیرى از فرزندان اسماعیل آزاد دخترش را  دختران بدھد وسپس بھ پسران، پس ھر كھ

 (227."(است كرده

ھر زنى كھ بدون : "است كند كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرموده علیھ السالم نقل مى سكونى از امام صادق - 4

 (228."(گیرد اى براى او تعلق نمى كھ باز گردد نفقھ اجازه شوھرش از خانھ بیرون رود، تا زمانى

 است؟  كندكھ زن حاملھ خود را طالق داده علیھ السالم درباره مردى روایت مى ابن اسنان بھ نقل از امام صادق - 5

است كھ وضع حمل كند، و تا آن زمان، مرد  تا ھنگامى( ِعّده طالق )مھلت آن زن : "علیھ السالم فرموده حضرت

 (229."(باید نفقھ زن رابپردازد



اى بر مرد خود ندارد ونفقھ بھ زنى  زن سھ طالقھ،نفقھ: "كند كھ فرموده ھ السالم نقل مىزراره از امام باقرعلی - 6

 (230."(بھ او رجوع كند( در عّده طالق)تواند  مى گیرد كھ مردش تعلق مى

 :تفصیل احكام

 :شرح واجب است نفقھ ھمسر غیر ناشزه، و ُمطَلَّقھ رجعى، و ُمطَلَّقھ حاملھ بدین

شودپس توانگر با تھیدست، وعزیز زاده با جز او  بھ سطح اجتماعى زن وشوھر نگریستھ مىدر مقدار نفقھ  - 1

 .متفاوت است ودر ھریك از اینھا عرف، مالك است

كند؛ امورى  مرد، سرپرست خانھ است واوست كھ چگونگى نفقھ را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى - 2

بھتر آن است كھ . مسافرت ونظایر آن ونگى جامھ، اوقاتخانھ، چگونگى خانھ، نوع خوراك وچگ ھمچون موقعیت

ورفتار  رایزنى ومشورت كند وجایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف در این موارد با ھمسر وفرزندان

 .پسندیده تجاوز نماید

گیرد، چنان  اى براى او تعلق نمى وسركش باشد نفقھ در وجوب نفقھ، تمكین شرط است، پس اگر ھمسر، ناشزه - 3

 .شوھر بھ مسافرتى غیر واجب وغیر ضرورى رود كھ بدون اجازه

اى نخواھد داشت، اما زن مطلقھ  نیست نفقھ اى ندارد ونیز زنى كھ طالق بائن گرفتھ وحاملھ زن متعھ، نفقھ - 4

 .كند عده، نفقھ دریافت مى رجعى تا پایان مدت

  آداب انفاق در احادیث

سازد،  انسان را در اداره اقتصادى خانھ مضاعف مى ث معصومین، حكمت وآگاھىآداب انفاق در سنت واحادی

 . شویم وبراى مزیداستفاده بخشى از این آداب را یادآور مى

ھر كھ بامقدار اندكى از : "فرماید علیھ السالم مى صادق امام. قناعت بھ اندك وبسنده كردن بھ آن مستحب است - 1

 (231."(گردد م با مقدار كمى عمل از او خشنود مىمعاش از خدا خشنودگردد، خدا ھ

خوشا بھ : "رسیده است كھ فرمود از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ. مستحب است زندگى انسان بھ قدر كفاف باشد - 2

 (232."(وزندگیش بھ قدر كفاف است حال كسى كھ اسالم آورده

علیھ السالم  داوود رقى از امام صادق. است میانھ روى در مخارج ودورى از تنگ گرفتن واسراف، مستحب - 3

اى را  شمارد،اگر چھ ھستھ میانھ روى را خدا دوست دارد واسراف را خدا ناپسند مى:"كند كھ فرموده است نقل مى

 (233."(بیرون فكنى كھ بھ كار آید، یا باقیمانده نوشاك خودرا بیرون بریزى

 (234."(در پیش گرفت نیازمند نشد ھر كس میانھ روى: "ست كھعلیھ السالم آمده ا در حدیثى از ابو الحسن - 4

اسراف در : "علیھ السالم آمده است از امام صادق آنچھ براى بدن خوب ومفید باشد اسراف نیست، در حدیثى - 5

  (235."(تباھى كشد وبھ جسم زیان وارد آورد امورى است كھ مال را بھ

علیھ  در تفسیر این حد از امام جعفر صادق. و بخل، را برگزیندمستحب است انسان حد وسط، بین اسراف  - 6

یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن  َوالَِّذیَن إَِذا أَنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَمْ : )علیھ السالم این آیھ را تالوت فرمود حضرت السالم رسیده است كھ

 .((236(ذلَِك قََواماً 

 .رو ومعتدل باشند میانھ( در احسان)ه، وبخل ھم نورزند،بلكھ وآنان ھستند كھ ھنگام انفاق اسراف نكرد



این ھمان تنگ : "خود محكم گرفت وفرمود علیھ السالم مشتى سنگریزه برداشت ودر دست حضرت: گوید راوى مى

ولى ھمھ آنھا را از كف  وسپس مشتى دیگر سنگریزه در مشت گرفت" خداوند یادآور شده گرفتنى است كھ در قرآن

 ."این ھمان اسراف است: "وفرمود رھانید

ھمان قوام  این: "داشت وفرمود از آن را رھاكرد ومقدارى نگھ وسپس مشتى دیگر سنگریزه در دست گرفت ومقدارى

 (237."(ومیانھ روى است

: كند كھ فرمود العابدین روایت مى ابوحمزه از امام زین.است براى خانواده با گشاده دستى عمل شود مستحب - 7

  (238."(اش تنگ نگیرد شما نزد خدا كسى است كھ بر خانواده ترین ندیدهپس"

رفتار كند، تا آرزوى مرگ او را  اش مرد باید با گشاده دستى با خانواده: "فرماید امام رضاعلیھ السالم مى

  (239."(نكنند

صدقھ مقدم است تا كفایت  اش انفاق كندوبدین ترتیب انفاق بر بر انسان واجب است تا حد كفایت بھ خانواده - 8

در كوھستان : عرض كرد پذیرد، در حدیثى از امام باقرعلیھ السالم آمده است كھ مردى بھ ایشان اش انجام خانواده

كنم، وساالنھ ھزاردرھم  برم، دو ھزار از آن را نفقھ خانواده مى سود مى ملكى دارم كھ ساالنھ سھ ھزار درھم از آن

آنچھ در طول سال بدان نیاز دارند كافى است،  اگر دو ھزار درھم براى: "یھ السالم فرمودعل دھم، امام را صدقھ مى

زنده بھ ھنگام مرگش  اى كھ اى ودر زمان حیات بھ كارى پرداختھ اى وبھ خود آمده نگریستھ تو با این كار بھ خویش

  (240."(كند وصیت مى

از پیامبرصلى هللا علیھ . فرستاده است كند نفرین را ضایع مىپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بر كسى كھ حق خانواده  - 9

ملعون، كسى كھ زحمتش را بر مردم افكند، ملعون است ملعون،كسى كھ حق  ملعون است: "وآلھ نقل است كھ فرمود

  (241."(نانخورھایش را تباه سازد

است كھ كسى نزد ایشان آمد  ایشان نقلاز .پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ دستور بھ سخاوت وگشاده دستى داده است - 10

 (242."(ترین آنھا گشاده دست: "از مردم بھتر است؟ حضرت گفت كدام یك ایمان! هللاَّ  وعرض كرد یا رسول

یك نوجوان گنھكارگشاده دست نزد خدا محبوبتر است از پیر : "علیھ السالم روایت شده كھ فرمود واز امام صادق

 (243)".مرد عابد بخیل

خداوند : "علیھ السالم نقل شده كھ فرمود شود از امام آدمى نباید از فقر در ھراس باشد، چون بھ بخل گرفتارمى - 11

خداوند یقین كند با جان ودل انفاق  فرستد، وھر كھ بھ عوض دادن براى بنده بھ قدرمخارج او، از آسمان كمك مى

 (244."(كند مى

كند، از امام رضاعلیھ السالم نقل است كھ یكى از  ر یك درھم ھزینھمستحب است آدمى ھر روزه ولو بھ مقدا - 12

پس : "علیھ السالم فرمود خیر،امام: اوگفت" اى؟ آیا امروز چیزى ھزینھ كرده: "غالمان بر ایشان وارد شدواو فرمود

 (245."(خدا از كجا بھ ما عوض دھد، برو ھزینھ كن ولوبھ اندازه یك درھم

چھار چیز را بھ جاى آورد چھار خانھ در  ھر كھ: "علیھ السالم نقل شده است كھ فرمود ودر حدیثى از امام صادق

 .وصلح را گسترش دھد در جھان سالم. با مردم با انصاف رفتار كند. كند واز فقر نھراسد انفاق: بھشت خواھد داشت

 (246."(لجاجت را ترك كند اگر چھ حق با او باشد



ازامام صادق یا باقرعلیھ السالم نقل است كھ بھ میسر . انفاق، صلھ رحم كندمستحب است شخص مسلمان با  - 13

آرى، من در بازار،  فدایت گردم: عرض كرد" كنى كنم با كسانت صلھ رحم مى گمان مى!اى میسر: "فرمودند

: یھ السالم فرمودعل امام. دادم ام مى ام ودرھم دیگر را بھ خالھ عمھ نوجوان بودم ودو درھم مزدم بود، یك درھم را بھ

  (247."(بھ تأخیر افتاده است(بھ خاطر این صلھ رحم)بھ خداسوگند دو بار اجل تو رسیده است وھر بار "

  احكام عقد موقت - 4

 :قرآن كریم

ِ َعلَْیُكْم َوأُِحلَ ( َراَء ذلُِكْم أَن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكم ُمْحِصنِیَن َغْیَر لَُكم َما وَ  َوالُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ

َ  ُمَساِفِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِھِ   َكاَن ِمْنھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُم بِِھ ِمن بَْعِداْلفَِریَضِة إِنَّ هللاَّ

 ((248(ماً َعلِیماً َحِكی

( در جنگھاى با كفار بھ حكم خدا)زنان كھ  نیز براى شما حرام شد، مگر آن( شوھردار)ونكاح زنان محصنھ "

برشماست كھ پیرو كتاب خدا باشید، وھر زنى غیر آنكھ ذكر شد شما راحالل است كھ بھ . اید متصرف ومالك شده

چنانكھ شما از آنھا بھرمند شدید، آن مھر معین كھ مزد  مال خود بھ طریق زناشویى بگیرید، نھ آنكھ زنا كنید،پس

البتھ ( وبدانید كھ)تراضى كنید  آنان بپردازید، وباكى نیست بر شما كھ بعد از تعیین مھر ھم بھ چیزى باھم آنھاست بھ

 ".است آگاه( بھ حقایق امور)خدا دانا و 

اى است بشرى ھمچون  یرى جنسى غریزهگ است، وكام دین خدا، دین فطرت است واز فطرت بشرى، حب شھوات

نھاده است كھ از آن جملھ است نكاح دائم،  دیگر ودین مبین اسالم، براى اشباع آن راھھاى مشخصى را پیش نیازھاى

ودربرابر، عمل زشت زنا ولواط، ودوست پسر ودوست دختر بازى،وھر ابزار نامشروع دیگر . وملك یمین ومتعھ

َوَراَء ذلَِك فَأُولئَِك ھُُم   فََمِن اْبتََغى( :فرماید خداوند مى. است حرام شمردهرا براى فرو نشاندن شھوت، 

 .((249(اْلَعاُدونَ 

 ".وآنان كھ جز این را بطلبند بھ حقیقت متجاوزان ھستند"

عقد متعھ سامان دادنى است در جھت اشباع غریزه جنسى درچھار چوب شریعت درخشان اسالمى وبا نظارت 

كھ دو طرف را بھ پذیرش شرایط واجب قانونى ونیز شرایط ( عقد)ودرچھار چوب پیمانى استوار  جامعھ وقانون

 .كند فردى مورد نظر، ملزم مى

یابد كھ تنھا كار فحشاء برآوردن نیاز جنسى است بدون ھیچ گونھ التزامى نسبت  بدین ترتیب متعھ با فحشا تفاوت مى

 .)نوشت نسل استكھ مھمترین آن، سر)مترتب بر آن  بھ وظایف

جوان كھ معموالً در حاشیھ زندگى، آن ھم بھ  دوستى میان دخترھا وپسرھاى)كما اینكھ گرفتن رفیق یا رفیقھ 

ھیچ روى تابع قانونى  اى دارد، زیرا رفیق بازى بھ با ازدواج متعھ، تفاوت ریشھ( پذیرد مى صورت پنھان صورت

سبب، بھ  دان متعھّد باشند، ھمچون دوستیھاى دیگر، وبھ ھمیننیست كھ زیر نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف ب

 .دلیل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمینھ امور جنسى مردود است

وخداوند سبحان آن را چنین قرار داده است تا  ھاست این از آن روست كھ غریزه جنسى از نیرومندترین غریزه

ورویارویى بادشواریھاى  وار گردد، واستمرار ھمیارى آنھا در ساختن خانوادهومرد محكم واست پیوندھاى میان زن



پس اگر اجازه داده شود این غریزه از اختیارقانون . جامعھ بھ سامان رسد زندگى، ضمانت یابد وزیر ساز كوشك

ساختار  ونظارت جامعھ خارج گردد، نھ تنھا در استوار كردن پیوندھاسودى نخواھد داشت، بلكھ موجب گسستن

 .گردد نیز مى متین خانواده

قانون نابسامان، در حالى كھ ازدواج دائم یا موقت  رفیقھ بازى ھمچون عمل زشت فحشا، پیوندى است از دیدگاه

 .ونظارت دارد دو شخص كھ قانون آن را زیر نظر دارد، وجامعھ بر روى آن محاسبھ پیمانى است میان

  :گیریم الھام مىاز آیھ كریمھ كھ گذشت چند حقیقت را 

تواند از مالش برخوردار گرددونیازھاى گوناگونش را برآورده سازد بھ شرط  كسى كھ مالى در اختیار دارد مى - 1

 .آن كھ براى جامعھ یاخود ھیچ گونھ فساد وتباھى بھ بار نیاورد

ر نیاید، وبدین ترتیب فلسفھ اى بنانگردد ونسلى بھ با حرام آن است كھ مرد، آب خود را جایى ریزد كھ خانواده - 2

 .فلسفھ نكاح دائم ساختن دژ استوار خانواده است متعھ نیز ھمچون

توافق طرفین برابر مزدى صورت پذیرد وھر چھ  باید بر پایھ( گیرد كھ در عقد متعھ صورت مى)این كامگیرى  - 3

 . یابد وبر عكس مدت آن بیشتر باشدمزد فزونى مى

 .ومدت(مھر)اجرت : ر متعھ را دانستیمبدین ترتیب وجود دو شرط د

توافق را بر حسب رضایت طرفین تغییر داد، پس  توان این این بر پایھ توافق اولیّھ میان دو طرف است، ولى مى - 4

 .تواند مقدارى از مدت رانادیده بگیرد از اجرت خود را ببخشد چنان كھ مرد مى تواند قدرى زن مى

 :حدیث شریف

: كند كھ فرموده است ى بھ نقل از محمد بن مسلم آمده است كھ ازابوجعفرعلیھ السالم روایت مىدر تفسیر عیاش - 1

آنان  جابر بن عبد هللاَّ ازپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ روایت كرده كھ آنان بھ ھمراه پیامبر جنگیدند ومتعھ را براى"

كسى زنا ( در تحریم متعھ)گرفت  پیشى نمى ناگر عمر بر م: فرمود علیھ السالم مى حالل كرد وحرام نشمرد، وعلى

ھر آنچھ از زنھارا متعھ كردید مدتش (: خواند واین آیھ را مى(گفت  بخت، وابن عباس مى كرد مگر نگون نمى

بدان آیھ كفر ورزیدند وپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ آن را حالل كرد  مشخص باشد وحتماً مزد آنھا را بدھید، واینان

 (250."(وحرام نشمرد

متعھ زنان در آغاز اسالم بوده : "گفتھ است از در المنثور بھ نقل از ابن ابى حاتم روایت شده كھ ابن عباس - 2

اش رااصالح، دارایى  آمد وكسى را ھمراه نداشتھ كھ زمین زراعى مردى بھ شھرى مى است، بدین ترتیب كھ

كرده  گردد ازدواج مى رسد كارھایش انجام مى ظر مىكھ بھ ن وكاالیش را حفظ كند وبھ ھمین سبب با زنى تا زمانى

 (251."(است كرده داشتھ وبھ زمینش رسیدگى مى كاال ودارایى او را پاس مى وآن زن ھم

دو متعھ در زمان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ : روایت شده كھ عمر بر منبرگفت: در تفسیر فخر رازى آمده است - 3

 .آنھا بازمى دارم؛ متعھ حج ومتعھ زنان ىمشروع بوده است كھ من از ھر دو

نكاح در زمان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ موجود  این از سوى او تصریحى است بر آن كھ متعھ: افزاید فخر رازى مى

واین عمر  داللت بر آن دارد كھ پیامبر آن را نسخ نكرده است( دارم من ازآن دو باز مى: )بوده است واین سخن عمر

گوییم چنین كالمى داللت بر آن دارد كھ متعھ در زمان  حال كھ این ثابت شدمى. نسخ آن پرداختھ است بوده كھ بھ



ثابت بوده ونسخ نشد مگر بھ وسیلھ عمر، وھرگاه این ثابت تلقى شودباید كھ منسوخ بھ  پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ

تواند با  وشخص پیامبر آن را نسخ نكرده نمى ودهشمار نیاید، زیرا آنچھ در زمان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ ثابت ب

خداوند : استشھاد كرد وگفت دانستھ شود، واین ھمان برھانى است كھ عمران بن حصین بھ آن نسخ عمر منسوخ

اى فرو فرستاد وآن را باآیھ دیگرى نسخ نكرد، وپیامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس  درباره متعھ آیھ

 (252.("(یعنى عمر ازآن نھى كرد: )واست، طبق نظر خودش گفتمردى ھرچھ خ

در )گرفت  اگر پسرخطاب بر من پیشى نمى: "فرمود علیھ السالم مى از امام باقرعلیھ السالم نقل شده كھ على - 4

 (253."(كردمگر انسان نگون بخت وشقى كسى زنا نمى( تحریم متعھ

بھ ارمغان آورد وبھ جاى شراب، متعھ را  خداوند براى شما رأفت: "دعلیھ السالم رسیده است كھ فرمو از امام - 5

 (254."(برایتان قرار داد

 (255.(علیھ السالم در كوفھ زنى ازبنى نھشل را متعھ كرد كند كھ على ابن بابویھ بھ سندش روایت مى - 6

آن را نازل كرده وسنت پیامبر  اصل تشریعى كھ وحى آید كھ متعھ باقى است بنا بھ از این احادیث چنین بھ دست مى

جلوگیرى از انتشار زنا وامكان بھره  اند، وحكمت آن ھم كرده بر آن تأكیدورزیده ومسلمانان نخستین بدان عمل مى

 .ورى بیشتر مسلمانان از طیبات وبرآوردن نیازھاى مبرم بویژه ھنگام سفر ودورى از اھل وعیال است

  استحباب متعھ

من : "علیھ السالم فرمود پرسیدم وحضرت علیھ السالم درباره متعھ از امام جعفر صادق: ویدگ بكر بن محمد مى - 7

 (256."(كراھت دارم مسلمانى از دنیا بروددر حالى كھ خویى از خویھاى پیامبر خدا را نگرفتھ باشد

تعھ زنان، خوشگویى با م: چیز مؤمن است آدمى بھ سھ: "روایتى از امام باقرعلیھ السالم رسیده است كھ فرموده - 8

 (257."(برادران ونماز در شب

مرد متعھ كند، ودوست ندارم مردى از  مستحب است كھ: "علیھ السالم روایت است كھ فرموده از امام صادق - 9

 (258."(باشد اگر چھ یك بار شما از دنیا برود ومتعھ نكرده

 شود؟ چھ ھنگام، متعھ ترك مى

علیھ السالم عرض كرد كھ مرا از  حضرت م روایت شده است كھ یكى از اصحاب بھعلیھ السال از امام صادق - 10

تو اگر خدا رافرمان : "علیھ السالم فرمود امام. ام كھ ھرگز متعھ نكنم دھد كھ دیگرسوگند خورده متعھ حالتى دست مى

 (259."(اى نبرى عصیانش كرده

آن حالل : "علیھ السالم فرمود وحضرت رامون متعھ پرسیدمعلیھ السالم پی گوید از ابو الحسن فتح بن یزید مى - 11

خداوند او را با ازدواج بى نیاز نكرده باشد، پس ھركس چنین باشدخود را با متعھ  ومباح مطلق است براى كسى كھ

باشد متعھ براى او مباح است ھرگاه از ھمسرش دور  از لغزش حفظ كند، پس كسى كھ با ازدواج بى نیاز شده

 (260."(باشد

بر متعھ اصرار : "علیھ السالم بھ یكى ازاصحاب خود نوشت ابو الحسن: گوید محمد بن حسن بن شمون مى - 12

متعھ نپردازید كھ زنھایتان  ، پس بھ جاى بستر وزنھاى خودتان بھ(نكاح دائم)برپاداشتن سنت  نورزید، وبر شماست

 (261."(فرستند كنند وبر ما لعن مى ا نفرین مىجویند ودستوردھنده بھ این كار ر ورزند وتبرى مى كفر مى



متعھ امروز ھمچون : "فرمود علیھ السالم كسى از امام باقرعلیھ السالم درباره متعھ سؤال كرد وحضرت - 13

خود را  از اینكھ باعمل زشت)در آن روز مورد اطمینان بودند ( شوند مى یعنى زنانى كھ متعھ)آنھا . دیروز نیست

 (262."(درباره آنھا پرس وجو كنید رود، پس ولى امروز بھ آنھا اطمینان نمى( تندساخ آلوده نمى

نیست زیرا سوگند است در ترك اطاعت خدا، وبراى  آید كھ سوگند بر ترك متعھ صحیح از این احادیث بھ دست مى

مى كھ بھ متعھ، نیاز كسى كھ خدا باازدواج او را بى نیاز كرده بھتر آن است كھ بھ ھمسر خود بسنده كندمگر ھنگا

متعھ  احساس كند، اما در صورتى كھ وجودمتعھ غیرت زن را بر بیانگیزد ودر دین او تغییرى پدید آورد بھتر است

بویژه در این )مورد متعھ اطمینان نداشتھ باشد  را ترك كند، ونیز چنین است ھنگامى كھ از عفت وپاكدامنى زن

 .)روزگار

  عقد متعھ

خواھم او را متعھ كنم،  ھرگاه با زنى كھ مى:علیھ السالم عرض كردم بھ امام صادق: "گوید ب مىابان بن تغل - 14

 خلوت كردم چھ بگویم؟ 

كتاب خدا وسنت پیامبر در حالى كھ نھ من  كنم بر اساس گویى با تو ازدواج متعھ مى مى: "علیھ السالم فرمود حضرت

سال، با مھر ( مقدار فالن)گویى براى  روز، واگر خواستى مى( دارفالن مق(برم ونھ تو ازمن، براى  از تو ارثى مى

: گفت آورى، پس ھرگاه زن توافق كردید خواه كم باشد یا زیاد بر زبان مى درھم، ومزدى را كھ بر آن( فالن مقدار(

 (263."(آرى، او راضى شده وزن تو خواھد بود وتو از ھمھ مردم بھ اواولى ھستى

تواند با آن متعھ كند چقدر  كمترین مالى كھ آدمى مى:است كھ گفت از ابو عبد هللاَّ پرسیدم از احول نقل شده - 15

آورم بر اساس  تو را بھ عقدمتعھ خود در مى: گوید یك مشت گندم، وبھ زن مى: "علیھ السالم فرمود است؟حضرت

برم، ونھ تو از من، واز توفرزندت  نھ سفاح، بھ شرط اینكھ نھ من از تو ارث مى كتاب خدا وسنّت پیامبر، نكاح است

افزایى، ومن  تو بر من مى( كھ تمدید كنم)بھ نظرم آمد ( مدت پس از اتمام)را مطالبھ نكنم، تا مّدت مشخصى، واگر 

 (264."(افزایم بر تومى

 :تفصیل احكام

شخص ومھر پیمان طرفینى مرد وزن برازدواجى موقت بر پایھ مدت م: حقیقت نكاح متعھ عبارت است از - 1

 .معلوم

ْجتُكَ )گویند باید این پیمان وعقد با الفاظ واضحى مثل فقھا مى از سوى زن بھ زبان ( أَْنَكْحتُكَ )یا ( َمتَّْعتُكَ (یا ( َزوَّ

 .نظر فقھا جایز نیست بھ( آجرتك نفسى)و ( وھبتك) و( ملكتك: )شود، اما تعابیرى مثل آورده

پذیرد كھ بیانگررضایت اوست در برابر آنچھ زن در عقد ومھر  مىوقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت 

 .دارد ومدت مقرر مى

وآن درحقیقت عبارت است از پیمانى محكم واستوار میان دو )كند  تر آن است كھ اظھار عقد، كفایت مى وصحیح

ربى باشد یا غیر یامستقبل، بھ زبان ع( كھ بھتر است)بھ ھركلمھ واضحى باشد خواه بھ صیغھ ماضى باشد ( طرف

آن را تلفظ كنند یا نھ، ولى بھ ھر حال باید بیان كننده عقد باشد،وحتى اگر نوشتار  عربى، وخواه بھ صورت صحیح

یا امضا بر صیغھ عقد یا نظایر آن باشد كافى خواھدبود، گرچھ احوط آن است كھ در بیان مقصود از گفتار بھره 



 .برده شود

یا گوینده بى توجھ یا از روى سھو یا مجبور بھ ( زبان وچیزى نباشد جز لقلقھ)ت باشد اگر كالم بدون قصد و نیّ  - 2

 .تعھّد است سخن باشد،سخنش سودى نخواھد داشت زیرا اصل نكاح عقد قلبى وخواستن

پس اگر یكى از دو طرف بداند كھ دیگرى در عقد صادق نیست،بلكھ بى ھیچ توجھى یا تعھّدى نسبت بھ حقیقت 

 .لذت جویى وبھ دست آوردن مال است، دیگر عقد متعھ نخواھدبود در پى عقد، صرفاً 

بدون آن كھ بھ  -ازدواج موقتش در آید وآن زن  اى مالقات كرد واز او خواست بھ پس اگر جوان مؤمنى با فاحشھ

از زن دانست، این را  قبول كند، و آن جوان ھم -باشد، بلكھ صرفاً براى راه اندازى كارش  عقد نكاح ایمان داشتھ

  .است آید، زیراجوھر وحقیقت عقد، ھمان نیت و قصد پایبندى و تعھّد طرفین دیگر این رابطھ عقد بھ شمار نمى

ونیز چنین است اگر زنى بفھمد كھ مرد نسبت بھ شرایط عقدوپیامدھاى آن پایبند نیست وتنھا در پى فرونشاندن 

  .ل استخویش است، در صحت چنین عقدى اشكا نیازھاى جنسى

اشكال خواھد بود، چنان كھ اگر دختر كوچكى را  اگر عقد، مفھوم عرفى خود را از دست بدھد در صحت آن - 3

ممكن وبال اشكال است كھ  آرى این در صورتى. عقد خویش در آورد تا بتواند بھ مادر او نگاه كند براى یك ساعت بھ

 .بتواند از آن دختر بھره برد

اختالف در مذھب بدان ایمان نداشتھ باشد، و بدون  ى مفھوم عقد متعھ را نداند، وبھ سببوچنین است اگر زن - 4

عقد متعھ صرفاً بھ سبب بھ دست آوردن مال وكامجویى تن بھ این كارداده باشد، پس متعھ كردن با  قصد تعھّد بھ

تعھ، حالل نیست مگر م: "است كھ رضاعلیھ السالم رسیده مرسلى از امام و در حدیث. چنین زنى مشكل است

 (265."(كسى كھ آن را بشناسد وحرام است براى كسى كھ آن را نشناسد براى

 شود؟ چھ كسى متعھ مى

 :حدیث شریف

: علیھ السالم فرمود كردند وامام در حدیثى از امام رضاعلیھ السالم رسیده كھ از ایشان درباره متعھ سؤال - 1

 (266."(یا مسلمان نشایستھ نیست ازدواج كنى مگر با زن مؤم"

اشكالى ندارد : "است علیھ السالم فرموده صادق كند كھ امام على بن فضال بھ نقل از برخى اصحاب روایت مى - 2

 (267."(اگر مردى با داشتن ھمسرآزاده، زنى یھودى یا مسیحى را متعھ كند

دى زنى مجوسى را متعھ ندارد مر اشكالى: "علیھ السالم روایت شده كھ فرموده است نیز از حضرت - 3

 (268."(كند

 :تفصیل احكام

تواند با زن مسلمان كھ مذھبى مخالف دارد  عقد نكاح متعھ بین یك زن ومرد مؤمن جایز است، ومردمؤمن مى - 1

 .متعھ را عقدى شرعى بداند نكاح متعھ كند بھ شرط آن كھ

حى ومجوسى جایز است بھ شرط آن كھ از ومسی متعھ كردن زن مشرك جایز نیست، ولى متعھ كردن زن یھودى - 2

 .محرمات بازداشتھ شوند میگسارى وارتكاب

 .كند جایز نیست متعھ كردن زنى ناصبى كھ اظھار دشمنى با اھل بیت پیامبرمى - 3



جایز نیست كسى را متعھ كرد كھ نكاح دائم با او حرام است،زنانى ھمچون محرمات نسبى یا رضاعى یا سببى،  - 4

توان دختر خواھر زن یادختر برادر او را بھ متعھ در  دو خواھر را با ھم متعھ كرد، چنان كھ نمى نیست ونیز جایز

 .آورد مگر با رضایتش

  ویژگیھاى واالى متعھ كننده

 :حدیث شریف

 زن یھودى یا مسیحى را متعھ كرد؟  توان آیا مى: از امام رضاعلیھ السالم پرسیدم: گوید حسن تفلیسى مى - 1

اگر زن مؤمن را متعھ كند نزد من محبوبتراست واو احترام بیشترى از زن یھودى یا : "علیھ السالم فرمود حضرت

 (269."(مسیحى دارد

علیھ السالم درباره زنى پرسیدم كھ  ازحضرت :گوید علیھ السالم مى عبد هللاَّ بن ابى یعفور بھ نقل از امام صادق - 2

 را عقد متعھ كرد یا خیر؟ او  توان وضع معلومى ندارد، آیا مى

در آغاز از او درخواست عمل زشت فحشاءكند، پس اگر بھ فسق وفجور پاسخ مثبت : "علیھ السالم فرمود حضرت

 (270."(داد او را متعھ نكند

 :علیھ السالم آمده است كھ نباید برخى زنان رامتعھ كرد وفرمود در حدیثى از امام صادق - 3

 ".شفھ وداعیھ وروسپیان وزنان شوھرداربر حذر باشید از زنان كا"

 زن كاشفھ كیست؟ : علیھ السالم عرض كردم بھ حضرت: راوى گوید

ایست كھ خانھ فساد او معروف وآشكاراست وبا آسانى با او روابط نامشروع برقرار  كاشفھ زن ھرزه: "فرمود

 ".گردد مى

 داعیھ كدام زن است؟: عرض كردم

 ".خواند وبھ فساد شناختھ شده است سوى خود مىزنى كھ دیگران را بھ : "فرمود

 روسپى كیست؟ : عرض كردم

 ".زنى كھ بھ زناكارى مشھور است: "فرمود

 زنان شوھردار چھ كسانى ھستند؟ : گفتم

 (271."(اند گرفتھ زنانى كھ بھ غیر از احكام شرع و ُسنَّت پیامبر طالق: "فرمود

زن روسپى را متعھ كن كھ با این : "اند فرموده ما السالم رسیده است كھدر حدیثى از امام باقر وامام صادق علیھ - 4

 (272."(اى آورده كار او را از حرام بھ حالل

مردى سؤال نمودند كھ از زنى  علیھ السالم درباره كند كھ از حضرت زراره از امام باقرعلیھ السالم روایت مى - 5

  .یابد كھ در زمینھ فحشاء موردستایش است كند او را چنین مى پیرامون او تحقیق مى خوشش آمده است وھنگامى كھ

 (273."(بدارد باكى نیست اگر با او ازدواج كند وعفیفش: "علیھ السالم فرمود حضرت

در بیابانى كھ در : علیھ السالم پرسید علیھ السالم آمده است كھ مبشر ازحضرت در حدیثى بھ نقل از امام صادق - 6

 كنم؟  دارد كھ ھمسرى ندارد، ومن با اوازدواج مى بینم،ودر برابر پرسش من اظھار مى ا مىآن كسى نیست زنى ر

 (274."(شود آرى، او در مورد مسائل شخصى خودتصدیق مى: "علیھ السالم فرمود حضرت



 توان او را متعھ كرد؟ اى سؤال كردند كھ آیامى علیھ السالم درباره دختر باكره از امام صادق - 7

 (275."(باكى نیست اگر بكارت او را ندرد: "یھ السالم فرمودعل حضرت

دخترباكره جز با اجازه پدرش متعھ : "كند كھ فرمود بزنطى بھ نقل از امام رضاعلیھ السالم نقل مى - 8

 (276."(شود نمى

 :تفصیل احكام

ك بر گزیدن آن ھم ھمسر دائم، مستحب است، ومال در شرایط عادى بر گزیدن ھمسر موقت ھمچون بر گزیدن - 1

شرعى است كھ عبارت است از پاكدامنى وتقوا واخالق نیكوومالكھاى ظاھرى ھمچون زیبایى،  ھمان مالكھاى

 .بكارت ونظایر آن

كند، بھ این  ندارد، پس از آنكھ او را آزمایش مى جایز است مرد زنى را متعھ كند كھ از پاكدامنى او اطالعى - 2

ھمچنین از . وت كند، پس اگر آن زن از پذیرش فحشاء سرباز زد مورداعتماد استفحشاء دع طریق كھ او را بھ

 .طریق سایر راھھاى گزینش وتحقیق

مكروه است زن غیر متعھد را متعھ كرد، واگر زنى عقد متعھ رابھ رسمیت نشناسد متعھ كردن او حرام خواھد  - 3

 .خواھد داشت در آورد پاداش الھى اى را با ھدف اصالح او بھ متعھ خود فاحشھ بود، واگر مردى

اوست چنان كھ میتوان او را بھ عقد دائم نیز در  اى اختیار دار خود بود، ظاھر، جواز متعھ اگر دختر باكره - 4

 .آورد، گرچھ احوطترك این كار است

ا بھ احوط كرد ولى با عدم رضایت پدرش بن توان او را متعھ اگر پدر این دختر رضایت داد بدون اشكال مى - 5

 .اش عیبى رسد كرد كھ مبادا بھ خانواده جایز نیست بھ او دخول

این كار سبب بھ فساد كشیده شدن دختر شود، یا  متعھ كردن دختر باكره جایز نیست، اگر ترسیده شود از اینكھ - 6

  .دختر یا خانواده او برساند ضرر وزیانى بھ

  احكام مھر در متعھ

 :حدیث شریف

مدت مشخص : گیرد مگر با دو امر نمى متعھ صورت: "علیھ السالم روایت شده است كھ فرمود ادقاز امام ص - 1

  (277."(ومزد معین

 (278."(مھر معلوم تا مدتى معلوم: "فرماید مى علیھ السالم در برابر پرسش پیرامون متعھ در حدیث دیگرى امام - 2

علیھ  مقدار مھر در عقد متعھ پرسیدم وحضرت  درباره كمتریناز ابو بصیر روایت است كھ گفت از ابو عبد هللاَّ  - 3

 (279."(آرد گندم یا سویق یا خرما: یك مشت ازطعام: "السالم فرمود

  :فرماید وھم ایشان مى - 4

 ".من زنا دادم مرا پاك كن: زنى نزد عمر آمده وگفت"

چگونھ زنا : "السالم رسید وبھ آن زن فرمودعلیھ  عمر دستور سنگسار نمودن او را داد، خبر بھ گوش امیرالمؤمنین

خواستم و او در دادن آب دریغ  گذشتم كھ بشدت تشنھ شدم، از یك بادیھ نشین آب ازصحرایى مى: گفت" دادى؟

كھ  من آب خواھد داد كھ من خود را در اختیار او قرار دھم، پس ھنگامى ورزید وشرط كرد تنھا در صورتى بھ



  .خود را در اختیار او قرار دادم ، واز مرگ ترسیدم، او بھ من آب داد، ومنتشنگى مرا از پا در آورد

 (280."(بھ خداى كعبھ این ھمان ازدواج است: "امیر المؤمنین فرمود

كنم، پس او  بازنى بھ مدت یك ماه ازدواج مى:"علیھ السالم عرض كردم بھ امام صادق: گوید عمر بن حنظلھ مى - 5

جایز است : "فرمود علیھ السالم حضرت. ترسم خلف وعده كند خواھد ومن مى از من مى مھر خود را بھ طوركامل

 (281."(توانى از مھر نزد خود نگھدارى واگرخلف وعده كرد بھ قدر خلف وعده از آن بستان آن قدر كھ مى

 :تفصیل احكام

 .پذیرد مھر صورت نمى مھر در عقد متعھ ھمچون مدت، ركن است وعقد متعھ بدون - 1

كند، زیرا اجماالً  مشت طعام ھم كفایت مى مھر باید مشخص باشد، خواه با عدد یا بھ پیمانھ یا وزن،ومانند یك - 2

 .مشخص است

مرد باید ھمھ مھر را ھنگام عقد بھ زن بدھد مگر آن كھ بترسدزن بھ شرط مدت عمل نكند كھ در این صورت  - 3

كند استحقاق مھر را  وفا مى خود نگاه دارد، وزن بھ قدر مدتى كھ بھ آنتواند ھمھ یاقسمتى از مھر را پیش  ظاھراً مى

  .دریغ ورزد تواند از پرداخت آن یابد ومرد نمى مى

اما اگر مرد شرط كند كھ مھر را بعداً خواھد پرداخت، یا این كار درعقد متعھ امرى شایع ومرسوم باشد اشكالى 

 .ندارد

 .یا بخشى از آن را بھ مردببخشدتواند پس از عقد ھمھ مھر  زن مى - 4

 .تواند بھ ھمان مقدار از مھر از او باز ستاند اگر زن مقدارى از روزھاى متعھ را بھ نحوى ضایع كند، مردمى - 5

شود چنان كھ در طالق  ببخشد نیمى از مھر ساقط مى گویند اگر مردى پیش از دخول، مدت را براى زن فقھا مى - 6

 .پرداخت كامل آن است گردد،ولى احوط ساقط مى

 احكام مدت در متعھ

 :حدیث شریف

 (282."(پذیرد مگر بامدت مشخص ومزد معلوم متعھ صورت نمى: "فرماید علیھ السالم مى امام صادق - 1

اگر بھ مدت تصریح شودمتعھ خواھد بود واگر تصریح نشود نكاح دائم : "فرماید علیھ السالم مى ونیز امام صادق - 2

 (283."(است

 (284."(كند شرط مى مرد ھر چند روز را كھ بخواھد با زن: "فرمایند ھم ایشان مى - 3

 :تفصیل احكام

پذیر، واگر چند  پذیر باشد ونھ افزونى اى مشخص باشدكھ نھ كاستى مدت در عقد متعھ شرط است وباید بھ گونھ - 1

 .روز معین یا چندھفتھ یا چند سال را مشخص كند صحیح است

بار یا دو بار صحیح خواھد بود، ودر این  قت با شرط كردن یك روز، یا بخشى از یك روز، یا یكعقد مو - 2

كند مشروط بر این  مى مدت یا پایان یافتن مباشرت جنسى وپیامدھاى عرفى آن زن را ترك صورت مرد پس از پایان

ن مباشرت كند وفاصلھ میان كھ زمان مباشرت جنسى عرفاً مشّخص باشد،پس اگر مرد شرط كند كھ دو بار بھ ز

 .دو بار غیر مشخص باشد اشكال خواھد داشت مگر این كھ مدت رامشخص سازد یا عرفاً مشخص باشد این



ماه رمضان سال آینده؟ فقھا پاسخ مثبت : بگوید آیا جایز است مدتى را در آینده مشخص كند وبراى مثال - 3

  .دھند مى

 - مثالً  -تواند مدت را  كافى نباشد، چنان كھ نمى اى كام گرفتن ومباشرتتوان وقتى را مشخص كرد كھ بر نمى - 4

  .است كند، زیرا این امر بنا بھ اقوى مخالف با مقتضیات تعیین وقت ومدت دویست سال تعیین

مدت در عقد، مطلق نكاح است، بھ عقد دائم بدل  اگر مدت را در عقد ذكر نكند، وقصد مرد از عدم تصریح بھ - 5

  .ود، واگرقصد او تنھا نكاح موقت باشد ظاھراً عقد او فاسد وباطل استش مى

  احكام شرط در متعھ

 :حدیث شریف

  :گوید علیھ السالم مى ابن بكیر بھ نقل از امام جعفر صادق - 1

اگر شرایط متعھ را بر زن عرضھ كردى و او بدان تن داد وتزویج راایجاب كرد، شرط اول خود را پس از نكاح "

از نكاح بوده بر او  او عرضھ كن، اگر آن راپذیرفت كھ شرط جایز است واگر آن را نپذیرفت، پس شرطى كھ قبل بھ

 (285."(روا نیست

در نكاح متعھ، ھم ارث ھست : "فرمود كند كھ علیھ السالم روایت مى احمد بن محمد بن ابو نصر از امام صادق - 2

 (286."(ھست واالّ خیر وھم نیست، اگر شرط كردى

 :تفصیل احكام

ھر شرطى كھ در عقد متعھ بدان تصریح شود، یا باشناخت دوطرف، عقد بر آن استوار گردد الزامى خواھد  - 1

دھنده در آن است اگر در عقد  یابد، وگاھى وعده ھاى فریب پیش از عقد میان آن دو جریان مى بود، اما سخنانى كھ

 .ھد بودنخوا مورد توافق طرفین قرار نگیرد الزامى

باشد یا روز ویا حتى ساعت مشخصى، واگر عدم  جایز است دو طرف وقت مالقات را مشخص كنند، كھ شب - 2

مباشرت جنسى راشرط كنند یا تعداد دفعات را بھ طور ھفتگى مشخص سازند یاشرایطى از این دست را پیش نھند 

 .جایز ووفاى بھ آن واجب است كھ مورد پذیرش دو طرف است

گویند  برند، ولى آیا شرطكردن آن جایز است؟ برخى از فقھا مى عقد متعھ دو طرف از ھمدیگر ارث نمىدر  - 3

اساس ارث بردن از یكدیگر  شود نھ با شرط بشرى وبر این اند كھ ارث با حكم الھى محقق مى آرى، وبرخى نیزگفتھ

 .حتى در صورت شرط كردن جایز نیست

  احكام فرزندان و جدایى در متعھ

 :دیث شریفح

چھ ( خواھم با او متعھ كنم كھ مى(چنین زنى  بھ: علیھ السالم عرض كردم گوید بھ امام صادق ھشام بن سالم مى - 1

آورم بر پایھ كتاب خدا وسنت پیامبر او،وخداوند ولىَّ من  تو را بھ ازدواج در مى: بھ اوبگو: "بگویم؟ فرمود

این شرط كھ خدا ضامن من بر تو باشد كھ بھ من وفادار بمانى،  ھدرھم ب( فالن مقدار)وتوست، براى فالن مدت و

اى نگاه نخواھى  كنم، وفرزندى از تو نخواھم طلب كرد،وتو ھم براى من عده براى تو شبھا را تقسیم نمى ومن

 (287."(كنى واگر باردار شدى مرا آگاه كن شد تا چھل وپنج روز ازدواج نمى داشت، پس ھرگاه عقد تو تمام



او فرزند : "حاملھ شد؟ فرمود( زن متعھ)اگر: علیھ السالم عرض كردم گوید بھ امام صادق محمد بن مسلم مى - 2

  (288."(شوھر خواھد بود

 (289."(كند مرد، زن متعھ را لعان نمى:"كند كھ فرمود علیھ السالم نقل مى ابن ابى یعفور از امام جعفر صادق - 3

مدت سپرى شد بدون طالق، جدایى (در ازدواج متعھ)ھرگاه : "كند كھ م نقل مىزراره از امام باقرعلیھ السال - 4

 (290."(شود حاصل مى

 :تفصیل احكام

تواند در رابطھ با زنى كھ متعھ كرده است عزل كند،وھرگاه از آن بھراسد كھ فرزندش در این میان  مرد مى - 1

 .م عقد شرط كندخواھد بود، وشایستھ است كھ آن را ھنگا لوث شود عزل مستحب

شود، وجایزنیست فرزند را از خود نفى كند مگر با علم بھ این  اگر زن متعھ حاملھ شد فرزند بھ پدر ملحق مى - 2

 .رسد رحم زن مى حتى اگر از زن عزل كرده باشد چون گاھى آب بدون آگاھى مرد بھ كھ فرزند از او نیست

 .شود ان، ظاھراً نفى مىلع نیاز بھ اگر مرد، فرزند را نفى كند بدون - 3

است بقیھ مدت را بھ زن ببخشد تا جدایى حاصل  در متعھ، طالق نیست واگر مردى بخواھد از او جدا شود كافى - 4

 .شود بى اینكھ نیازبھ صیغھ معینى داشتھ باشد شود، واگر منتظرشد تا مدت عقد بھ پایان رسید، زن از مرد جدا مى

 .در متعھ ایالء ولعان نیست - 5

 .ظھار است واحتیاط در آن بھتر است اما درباره ظھار، بین فقھاء، اختالف است واشبھ عدم وقوع - 6

  احكام عده در متعھ

 :حدیث شریف

كند كھ عرض كردم عّده آن چقدر  روایت مى(درباره متعھ)علیھ السالم  عبد هللاَّ بن عمر در حدیثى از امام صادق - 1

 (291."(یا یك حیض كاملوپنج روز  چھل: "است؟ فرمود

علیھ السالم نوشت درباره مردى  اى بھ حضرت نامھ كند كھ حمیرى از امام زمان عجل هللاَّ تعالى فرجھ روایت مى - 2

بقیھ مدت را بھ آن  معلوم تا مھلتى معلوم ازدواج كرد، وھنوز بر آن زن مھلت داشت كھ كھ با زنى در برابر چیزى

تواند او را بھ ھنگام  ز آن كھ مرد او را رھاكند حیض شده بود، آیا مرد دیگرى مىزن بخشید وزن سھ روز پیش ا

دیگر منتظر بماند؟ امام عجل هللاَّ تعالى  از این حیض تا وقت معلوم وبا مھر معلوم متعھ كند، یا باید تا حیض پاك شدن

 (292."(ل ویك طھركامل استماند، زیرا كمترین عده یك حیض كام دیگر منتظر مى تا حیض: "فرجھ پاسخ داد

علیھ السالم  عده متعھ چقدر است اگر مردمتعھ كننده بمیرد؟ حضرت: زراره بھ امام باقرعلیھ السالم عرض كرد - 3

در ھر ازدواجى كھ مرد بمیرد زن، خواه آزاد باشدیا كنیز ! اى زراره: "فرمود سپس ".چھار ماه وده روز: "فرمود

 (293."(یمین، عده او چھار ماه وده روز است نكاح دائم باشد یا متعھ یا ملك وازدواج بھ ھر شكلى كھ باشد

 :تفصیل احكام

حیض كامل ویك طھر كامل، عده نگھ دارد، واگر  زن باید پس از پایان یافتن مھلت متعھ چھل وپنج روز یا یك - 1

 .گردد مى ماند تا پاك شود وھرگاه بار دوم حیض شد از عده خارج در عادت باشدمنتظر مى

ماند تاحیض شود وسپس پاك گردد وباز حیض شود  اگر مدتش بھ پایان رسد در حالى كھ پاك است منتظر مى - 2



 .خون از عده خارج شود وسپس بھ محض دیدن

اى كھ  اگر انتھاى مدت زن ھمزمان باشد با انتھاى عادت او باید منتظربماند تا از حیض بعدى پاك گردد بھ گونھ - 3

 .ھنگام یك طھركامل ویك حیض كامل صورت پذیرفتھ باشد واحوط آن است كھ تاحیض بعدى منتظر بمانددر آن 

اگر مرد متعھ كننده پیش از پایان یافتن مدت بمیرد، زن متعھ نیزباید ھمچون ھمسر دائم چھار ماه وده روز عده  - 4

 .نگھ دارد

نیست كھ پس از نھ بار طالق دادن براى ھمیشھ  ن دائمتواند یك زن را بارھا متعھ كند وآن ھمچون ز مرد مى - 5

تواند پیش از  ماند، ومى تواند از نو او را عقد كند ومنتظر عده اونمى مھلتش بھ پایان رسید مى حرام گردد، وھرگاه

مدت  بقیھ تواند پیش از بخشیدن پایان یافتن مھلت بر مھر زن بیفزایدومدت او را اضافھ كند، ولى بنا بھ احوط نمى

 .زن را از نو عقد كند

  رفتار پسندیده: بخش چھارم 

 

  احكام آمیزش - 1

 (294(احكام عزل - الف 

 :حدیث شریف

زنى كھ : عزل در شش حالت اشكالى ندارد:"فرمود علیھ السالم شنیدم كھ مى گوید از ابو الحسن یعقوب جعفى مى - 1

دھد  بدزبان، زنى كھ فرزند خود را شیرنمى سالمند، زن زبان دراز فحاش، زن یقین دارد نازاست، زن

 (295."(وكنیز

علیھ السالم در عزل، اشكالى  بن الحسین على: "گوید علیھ السالم مى عبد الرحمان حذاء بھ نقل از ابو عبد هللاَّ  - 2

 (296."(دید نمى

 (297.(ه خود زنفرمود مگر با اجاز مى از پیامبر روایت شده است كھ ایشان عزل را از زن آزاد نھى - 3

 :تفصیل احكام

 :عزل مرد - الف 

 .باشد عزل از سوى مرد نسبت بھ كنیز جایز است حتى اگر زن دائمش - 1

باشد یا نكاح دائم، عزل كند كھ در ضمن نكاح  تواند نسبت بھ ھمسر آزاد خود، خواه متعھ مرد در صورتى مى - 2

 .شرط كرده باشد

توان عزل كرد،چنان كھ  دھد نیز مى را شیر نمى سلیطھ وبدزبان وزنى كھ فرزندشنسبت بھ زن سالمند یا نازا یا  - 3

 .شد در روایت قبل بیان

در شرایط عادى عزل جایز است ولى كراھت دارد بھ ویژه اگرزن راضى نباشد، مگر آن كھ مصلحتى دینى یا  - 4

كودك در جوانب مادى  ن یا بھ حقدنیوى مھمترى در كارباشد ھمچون ضعف زن، ترسیدن از وفا نكردن بھ حق ز

  .ومعنوى كھ در اینگونھ موارد كراھت ندارد



باشد این كار حرام است مگر با راضى كردن  اگر در عزل زیانى بھ زن رسد یا مغایرتى با نیك رفتارى داشتھ - 5

 .زن

 :عزل زن - ب 

بدون رضایت مرد، وھنگامى كھ  - دوى بریز ممانعت او از این كھ مرد آبش را در رحم - ظاھراً درباره عزل زن 

است ولى اگر ھیچ یك  زن نسبت بھ مرد، یا قیمومیت مرد بھ زن، مغایرت داشتھ باشد حرام این عزل با تمكین واجب

 .از اینھا نباشد دلیلى بر حرمت وجود ندارد

 .((298...(ي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ َولَھُنَّ ِمْثُل الَّذِ :)...فرماید بطور كلى حقوق زن ومرد طرفینى است، زیرا خداوند مى

 "...وزنان را نیز حقوقى است بر شوھران، چنانچھ شوھران را بر آنھاحقوقى مشروع است ..."

  احكام ترك آمیزش - ب 

 :حدیث شریف

م علیھ السالم درباره مردى پرسید كند كھ ازحضرت صفوان بن یحیى بھ نقل از ابو الحسن الرضاعلیھ السالم نقل مى

برساند،  كند، البتھ نھ براى این كھ بھ زن زیانى كھ زنى جوان نزد اوست ومرد چندماه یا یك سال با او نزدیكى نمى

اگر بیش از چھار : "علیھ السالم فرمود آید؟ حضرت اند، آیا چنین كارى گناه بھ شمارمى بلكھ چون مصیبت دار بوده

 (299."(ماه با او نزدیكى نكندگناه خواھد بود

 :فصیل احكامت

جنسى با ھمسرش نپردازد كھ احكام، آن چنین  شریعت اسالم بر مرد حرام كرده مدتى بیش از چھار ماه بھ آمیزش

 :است

ودر این میان تفاوتى ندارد كھ زن ھمسر دائم  ترك آمیزش جنسى با ھمسر براى بیش از چھار ماه جایز نیست - 1

 . باشد یا ھمسر موقت

ترك ھمبستر شدن با ھمسر دائم جوان ونیزغیر جوان اگر این ترك زیانى بھ زن رساند، یا بھ بنا بھ وجھ اقوى  - 2

  .او خلل وارد كند، جایز نیست نیكو رفتارى نسبت بھ

  :ترك آمیزش جنسى در حالتھاى زیر جایز است - 3

  .با رضایت زن -أ 

  .با شرط كردن ھنگام عقد - ب 

  .عدم امكان آمیزش بھ ھر دلیلى - ج 

  .ترس از رسیدن زیان بھ مرد یا زن -د 

  .غیبت زن بھ اختیار خود - ه 

  .)یعنى ترك وظایف ھمسرى نسبت بھ شوھر)نشوز زن  - و 

در جماع واجب، بیشتر از ادخال، واجب نیست وترك سایركامجوییھاى مقدماتى مشروط بر آن كھ خالف رفتار  - 4

  .نیك نباشداشكالى ندارد



سبب مانعى ھمچون حیض یا نافرمانى یا نظایر آن  پایان یافتن چھار ماه، آمیزش جنسى را بھ اگر مرد، پس از - 5

 .ترك كند، باید با ازمیان رفتن مانع بھ آمیزش جنسى بپردازد

 احكام مربوط بھ كامجویى از پشت زن - ج 

 :قرآن كریم

 .((300...(ِشْئتُمْ   نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتْوا َحْرثَُكْم أَنَّى( - 1

 "...توانید با آنھا آمیزش نمایید بخواھید مى ھمسران شما محل بذر افشانى شما ھستند، بنا بر این ھر زمان"

2 - )... ُ  .((301...(فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم هللاَّ

قائالن بھ حرمت بھ این آیھ استشھاد ..." )ى كنیدنزدیك چون پاك شدند از آن جا كھ خدا فرمان داده است با ایشان ..."

 ).كنند مى

  :فرماید خداوند از زبان پیامبرش لوط كھ قومش را مورد خطاب قرارداده بود، مى - 3

 .((302...(یَاقَْوِم ھَُؤالِء بَنَاتي ھُنَّ أَْطھَُر لَُكمْ ...(

براى شما ( ن خودم را بھ عقد شما در آورم اینھادخترا ومن حتى حاضرم)اینھا دختران منند ! اى قوم من: گفت ..."

 "...ترند پاكیزه

 .((303(قَاَل ھُؤآلِء بَنَاتِي إِن ُكنتُْم فَاِعلِیَن (

معتقدان بھ ." دھم تااگر خیال عملى دارید انجام دھید من این دخترانم را بھ نكاح شما مى: لوط بھ قوم خود گفت"

 كنند  سوره بقره استشھاد مى 223ھود و سورة 78وآیھ  جواز این كار بھ این آیھ

 :حدیث شریف

پرسیدم كھ از پشت با زنش نزدیكى  علیھ السالم درباره مردى از ابو عبد هللاَّ : گوید عبد هللاَّ بن ابى یعفور مى - 1

 (304."(باشد اشكالى ندارد اگر زن راضى: "فرمود. كند مى

: علیھ السالم فرمود پرسیدم وحضرت م درباره نزدیكى با زنان از عقبعلیھ السال از ابو عبد هللاَّ : گوید ھمو مى - 2

 (305."(تو این كار را بكنى اشكالى ندارد، ولى من دوست ندارم"

رضاعلیھ السالم عرض كردم مردى از دوستان شما  بھ امام: گفت از صفوان شنیدم كھ مى: گوید على بن حكم مى - 3

علیھ السالم  حضرت.ترسد آن را مطرح كند واز شما شرم دارد او مىاز من خواستھ پرسشى رامطرح كنم كھ 

علیھ  تواند با زنش از عقب نزدیكى كند؟ حضرت آیا مرد مى:عرض كردم: گوید او مى" پرسش او چیست؟: "فرمود

را  نھ ما این كار: "كنید؟ فرمود شما نیز این كار رامى: عرض كردم." آرى، این بھ دست خود اوست:"السالم فرمود

 (306."(كنیم نمى

 :تفصیل احكام

باشد، ولى شدیداً  نزدیكى كردن با زن یاكنیز از عقب جایز مى -كھ نظر مشھور است  -بنا بھ نظر اقوى  - 1

این كار است، بھ ویژه ھنگام عدم رضایت زن یا زیان رساندن بدو،چنان كھ خبر ابن  كراھت دارد، واحوط، ترك

  .بر آن داللت دارد -د كھ پیشتر گفتھ ش -ابى یعفور 

  .نزدیكى كرد؟ اقوى چنین است توان در ایام حیض از عقب با زن بنابر جواز این عمل، آیا مى - 2



غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مھر، باطل كردن روزه،  نزدیكى از عقب ھمچون جماع طبیعى است در وجوب - 3

یا بھ ( قسمت جلویى آلت تناسلى مرد)حقق جماع، دخول حشفھحد زنا اگر زن بیگانھ باشد، واینكھ مالك ت ثابت شدن

 .مقدار آن، و در حرمت دخترومادر زن، ودیگر احكام مصاھره كھ بر دخول مترتب است

نیست، زیرا در اخبار آمده است كھ باید زن ومرد  این نوع جماع در حصول حالل شدن زن سھ طالقھ كافى - 4

جنسى باید از طریق طبیعى  پس در این حالت آمیزش( انزال در رحم زن است كنایھ از)ھمدیگررا بچشند ( عسیلھ)

  .صورت پذیرد

 . رسد كھ این كار از آمیزش جنسى واجب چھارماه یكبار، كفایت كند بعید بھ نظر مى - 5

  احكام ھمسر نابالغ -د 

 :حدیث شریف

ازدواج كرد نباید بھ او دخول كند تا وقتى كھ  نابالغىھرگاه مردى با دختر : "فرماید علیھ السالم مى ابو عبد هللاَّ  - 1

 (307."(برسد دختر بھ نھ سالگى

با ھمسرى كھ دختر كمتر از ده سالھ باشدنباید آمیزش كرد، اگر مرد با او آمیزش : "فرماید علیھ السالم مى على - 2

 (308."(است كرد واو عیبناك شد مرد ضامن

 :تفصیل احكام

سرى كھ ھنوز نھ سالش تمام نشده، جایزنیست خواه آزاد باشد یا كنیز، ھمسر دائم باشد یا آمیزش جنسى باھم - 1

  .موقت، اماكامجوییھاى دیگر جز دخول، اعم از نظر یا نوازش با شھوت یامالعبھ ونظایر آن جایز است

بھ او دخول كند واو  وپیش از كامل شدن نھ سال(خواه دائم یا موقت)اگر مردى با دختر خردسالى ازدواج كند  - 2

العمر بھ او نفقھ دھد،  یا باید مادام -كھ نصف دیھ مرد است  -گیرد  اش بھ آن مرد تعلق مى كند،دیھ) 309((افضاء)را 

اش را  مگر آن كھ او را در ازدواج خود نگھداردوطالقش ندھد، وگفتھ شده مطلقاً باید تا پایان عمر بھ آن دخترنفقھ

  .ق احتیاط استبپردازد واین سخن مواف

دختر ورسیدن او بھ حد زنان كامل باوى ھمبستر  احوط آن است كھ نباید پیش از كامل شدن ساختمان جسمى - 3

  .است ونظایر آن ھمبستر شدن با او حرام( افضاء)احتمال ضرر ھمچون  شد، وھنگام

 :فروع

یا زنا صورت گرفتھ، یا زن ) 310(بھ شبھھ با او كنیز ملكى، یا محللھ، یا كسى كھ نزدیكى كردن( افضاء)حكم  - 1
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 دوست داشتن زنان - الف 

 :قرآن كریم

ھََواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنطَ ( - 1 َمِة َواْألَْنَعاِم  َرِة ِمنَ ُزیَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ الذَّھَِب َواْلفِضَّ

 ُ ْنیَا َوهللاَّ  .((311(ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  َواْلَحْرِث ذلَِك َمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

وزراعت  امور مورد عالقھ، از جملھ زنان وفرزندان واموال ھنگفت از طالونقره واسبھاى ممتاز وچھار پایان"

زندگى دنیاست،  ھاى ولى اینھا سرمایھ( تا بھ وسیلھ آن آزمایش شوند(داده شده است  وكشاورزى در نظر مردم جلوه

 ".نزد خداست( وزندگى جاویدان)وسرانجام نیك ( وھرگز نباید ھدف اصلى انسان را تشكیل دھد)

  :كنیم كھ از این آیھ استفاده مى

اساسى مردم است وكسانى كھ بااین دوستى مخالفت ورزند در واقع با فطرت دوست داشتن زن از غرایز  - الف 

  .سلیم مخالفند

این دوستى باید در محدوده ایمان بھ خدا وروز رستاخیزباشد ونباید بر حب مؤمن نسبت بھ خدا وعمل صالح او  - ب 

  .غلبھ پیداكند

  .رابا حب خداوند سبحان جمع كندباشد  مورد عالقھ مى - بھ طور غریزى  -آدمى باید حب آنچھ  - ج 

َ یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ِمن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَاَزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما رِ ( - 2 َجاالً َكثِیراً َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

َ  الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَ   .((312( َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبَاً هللاَّ



انسان پدید آورد، وھمسر آدم را از او آفرید،  از پرورگارتان بپرھیزید، آن خدایى كھ ھمھ شما را از یك! اى مردم"

( در نظر شماعظمت دارد وبھ)وزنان فراوانى بھ وجود آورد، واز خدایى بپرھیزید كھ  واز آدم وھمسرش مردان

( وقطع پیوند آنھا(برید، واز خویشاوندان خود  او را مى اھید چیزى از دیگرى طلب كنید نامخو ھنگامى كھ مى

 ".شماست( اعمال)خداوند مراقب .بپرھیزید

  :آوریم از این آیھ بینشھاى زیر را بھ دست مى

ب مرد بھ زن كنند، وبدین ترتی یكدیگر را كامل مى زن از مرد آفریده شده، پس آن دو بھ رغم اختالفاتشان - الف 

  .دارد وزن بھ مرد گرایش

پیوندى فطرى است وباید در آن تقواى  - طور عموم بھ -پیوند زناشویى بین زن ومرد، ونیز پیوند خویشاوندى  - ب 

  .گرفت وآن را حفظ ونگھدارى كرد وحقوق الھى را در آن در نظرداشت خدا را در پیش

أَن یَُكنَّ َخْیراً ِمْنھُنَّ   َوَال نَِساٌء ِمن ِنَساٍء َعَسى أَن یَُكونُوا َخْیراً ِمْنھُمْ   ْسَخْر قَْوٌم ِمن قَْوٍم َعَسىیَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَ ( - 3

یَماِن َوَمن لَْم یَتُْب   .((313(لئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ فَأُوَوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوابِاْألَْلقَاِب بِْئَس اْالْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اْإلِ

كند، شاید آن مسخره شدگان بھتر از آنھا باشند،  اید، نباید گروھى گروه دیگر را مسخره اى كسانى كھ ایمان آورده"

گروه دیگر را مسخره كند شاید آن مسخره شدگان بھتر از آنھا باشند، وازھم عیبجویى  ونیز نباید گروھى از زنان

بسیار زشت است، وھر كھ ( برمؤمن نھند)بھ خدا نام فسق  بھ القاب زشت نخوانید كھ پس از ایمان نكنید ویكدیگر را

 ".توبھ نكند بسیار ظالم وستمكار است( وگناه بھ درگاه خدا از فسق)

گیریم كھ زن نیز ھمچون مرد، كرامتى داردكھ نباید آن را بھ بازى گرفت ومسخره كرد،  از این آیھ چنین الھام مى

  .گیرد بسا این كرامت بیش ازشخص مسخره كننده باشد كھ آن را بھ بازى مى چھ

 .((314...(بَْعُضُكم ِمن بَْعضٍ  فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكم ِمن َذَكٍر أَْو أُْنثَى( - 4

كنم،  از شما را چھ زن وچھ مرد ضایع نمى سىمن عمل ھیچ ك: پس پروردگارشان دعایشان را اجابت فرمود كھ"

 ".اند بعض از شما از بعض دیگر تولدیافتھ

نھد، وخداوند بھ ھر  آخرت میان مرد وزن تفاوتى نمى یابیم كھ دین خدا در احكام مربوط بھ از این آیھ وجز آن در مى

ھمھ احكامى باشد كھ براى زن  باید اساس( مسؤولیت كامل)بھ دست آورده است، واین سنت الھى  كس آن دھد كھ

مقدس آن را  مگر در مرزھا وحدودى كھ شرع)ومسؤولیتھاى خود مستقل است  گیرى زن در تصمیم. وضع مى شود

  .)معین كرده

َجاِل َوالنَِّساِءَواْلِوْلَداِن الَّ ( - 5 ِ َواْلُمْستَْضَعفِیَن ِمَن الرِّ ِذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن ھِذِه َوَما لَُكْم َال تُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل هللاَّ

 .((315(لَُدْنَك َولِیّاً َواْجَعْل لَنَا ِمن لَُدنَك نَِصیراً  اْلقَْریَِة الظَّالِِم أَْھلُھَا َواْجَعل لَنَا ِمن

آنان ( فارندكھ در مكھ اسیر ظلم ك(وكودك شما  كنید، وبراى جمعى ناتوان از مرد وزن چرا در راه خدا جھاد نمى"

خود براى ما نگھدار  بارخدایا، ما را از این شھرى كھ مردمش ستمكارند بیرون آر، واز جانب: گویند كھ دایم مى

 ".ویاورى فرست

  .دھد وكرامت آنھا فرمان بھ ستیز وجھاد مى وبدین ترتیب خداوند در راه نجات زنان ودفاع از زندگى وآزادى

  پیوند نكاح - ب 



 :قرآن كریم

َوثُالََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً   فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكم ِمَن النَِّساِءَمْثنَى  َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى( - 1

 .((316(أَالَّ تَُعولُوا  أَْدنَى أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ذلِكَ 

نھ )ھرچھ شما را پسند افتد، دو، یا سھ، یا چھار  یم آن است كھ در كار یتیمان عدالت نورزید، از زناناگر شما را ب"

بگیرید، ویا چنانچھ كنیزى دارید بھ  بھ نكاح درآورید، واگر بیم آن دارید كھ بھ عدالت رفتار نكنید تنھا یك زن( بیشتر

 ".داین راھى بھتر است تامرتكب ستم نگردی. آن اكتفا كنید

دین براى پاسداشت منافع یتیمان پس از وفات پدرانشان تعددھمسر را قانونى كرد، ومعیار آن ھم بر قرار كردن 

این بھ دادگرى نزدیكتر است  ھمسران، واگر مردى نتوانست چنین كند باید بھ یك زن بسنده كند كھ عدالت است میان

  .د كھ نتواند حقوقشان را ادا كندتا بھ زن ستم نكند، وآن قدر زن گرد خودجمع آورى نكن

 .((317(ھَنِیئاً َمِریئاً  ٍء ِمْنھُ نَْفساً فَُكلُوهُ  َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً فَإِن ِطْبَن لَُكْم َعن َشيْ ( - 2

ا بخشیدند، اى از آن را بھ رضایت بھ شم ومھر زنان را با طیب خاطر بھ آنھا بھ عنوان ھدیھ بدھید، پس اگرپاره"

 ".وگوارایتان خواھد بود برخوردار شوید، كھ خوش

اى بھ ھمسرش  ھمان مھرى است كھ چونان ھدیھ آید كھ نشانھ صداقت مرد در عقد ازدواج از این آیھ بھ دست مى

دھد، وجایزنیست آن را باز ستاند مگر با خشنودى ھمسرش، كھ خود داللت برمودت میان آن دو دارد، وتنھا در  مى

نسبت بھ  خورد، زیرا مالى است حالل وبیانى است از وفادارى زن مھر را مى ین حالت است كھ مرد با گوارایىا

  .شوھرش

ُ   َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمى( - 3 ُ ِمن فَْضِلِھ َوهللاَّ الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوافُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ َواِسٌع ِمنُكْم َوالصَّ

 .((318(َعلِیمٌ 

صالح ودرستكارتان را، اگر فقیر وتنگدست  ومردان وزنان بى ھمسر را ھمسر دھید، وھمچنین غالمان وكنیزان"

 ".سازد، خداوند واسع وعلیم است خود بى نیاز مى باشند خداوند آنھا را از فضل

  :آید چنین است بینشھایى كھ از این آیھ بھ دست مى

  .وكنیزان شایستھ، كوشید ت در راه تزویج جوانان مجرد آزاد وبردگانشایستھ اس - الف 

ھراس تھیدستى از آن روى برتابد، زیرا خداوند  ازدواج موجب جلب رزق وروزى است وآدمى نباید بھ علّت - ب 

ست وبخشش خداوند بسى گسترده ا انسانى را كھ ازدواج كرده از فضل خود بى نیاز سازد، ورحمت وعده داده است

  .بھ فضل او نیاز دارد ومى داند چھ كسى از بندگانش

تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَساٍن َوَال یَِحلُّ لَُكْم أَن( - 4 ا آتَْیتُُموھُنَّ َشْیئاً إِالَّ أَن یََخافَا أَالَّ  الطَّالَُق َمرَّ تَأُْخُدوا ِممَّ

ِ فَإِْن  ِ فَالَ تَْعتَدُ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ ِ فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدْت بِِھ تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ ِ  وھَا َوَمنِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَماُحُدوَد هللاَّ یَتََعدَّ ُحُدوَد هللاَّ

 .((319(فَأُولئَِك ھُُم الظَّالُِمون

ن طالق داد، یا رجوع ونگھدارى زن كند بھ تواند در آن رجوع كند دو مرتبھ است، پس،چو طالقى كھ شوھر مى"

جور بگیرد، مگر آنكھ  خوشى وسازگارى، یارھا كند بھ نیكى وخیر اندیشى، وحالل نیست كھ چیزى از مھر آنان بھ

ازدواج نگاه ندارند، پس اگر ترسیدید كھ حدود دین خدا را نگھ  بترسند كھ حدود دین خدا را راجع بھ احكام



خدا است، از آن سركشى نكنید،  ھر خود بھ شوھر ببخشد روا باشد، این احكام حدود دینندارند،زن ھرچھ از م

 ".كسانیكھ از احكام خدا سرپیچند آنھابھ حقیقت خود ستمكارانند

  :شویم گردد كھ برخى از آنھا را یاد آور مى مى سوره بقره ما را بھ بینشھاى مھمى رھنمون 226 -  229آیات 

استثنایى كھ مرد نباید بدان پناه بردمگر پس از دشوارى در ادامھ معاشرت نیكو  طالق، وضعى است - الف 

  .)بعد پیرامون آن سخن خواھیم گفت ھمچون ایالء كھ اندكى)

وخواستار زندگى زناشویى (تر است اگر ھر دوطالب اصالح ھستند  شوھر، پس از طالق، براى زن شایستھ - ب 

 ).باشند ق گردید، مىسابق كھ منجر بھ طال عارى از مشكالت

دارد وزندگى  یابد، ومرز آن دو طالق است ودر بارسوم یا مرد، زن خود را نگھ مى طالق تا ابد ادامھ نمى - ج 

دھد كھ یا با  فرمان مى كند، واین چنین خداوند سبحان آغازد یا او را براى ھمیشھ رھا مى زناشویى سالمى رامى

  .كنید رھایش معروف او را نگھ دارید یا با احسان

زندگى زن وشأن او در دادن نفقھ واداى حقوق  ھمان رفتار ومعاشرتى است كھ با سطح( معروف)منظور از 

  .دارد متعارف او ھماھنگى

وچھ بسا مطالبھ نكردن از زن در  - بویژه مھر -مانده  اداى حقوقى است كھ بر ذمھ مرد باقى( احسان)ومقصود از 

  .بر او دارد كند حقوقى كھ مردادعا مى

جایز نیست چیزى از مھر كھ مرد بھ زن داده ستانده شود مگرآن كھ زن، خود، طالق بخواھد كھ در آن  -د 

نامیده ( خلع)پردازد واین در شرع آن را بھ عنوان بھاى طالق خود بھ مرد مى صورت بخشى از مھر یا تمام

  .شود مى

كھ خداوند مردم را، .. حدود دین خدا را نگھ ندارند اگر ترسیدید كھ: یعنى -( فَإِْن ِخْفتُمْ : )از این سخن پروردگار - ه 

یابیم كھ جامعھ بایدزندگى زناشویى را تحت نظر داشتھ  درمى - دھد  نزدیكان دو طرف را مخاطب قرار مى من جملھ

  .كتھ باشدھمین ن بایكدیگر باشد، وشاید حكمت از شرط شھادت در طالق، رعایت باشد ومراقب رفتار دو زوج

مثل حقوق روابط )مجوز طالق، ترس از دو طرف یا از یكى از طرفین است درعمل نكردن بھ احكام شرعى،  - و 

  ).یا حق تمكین جنسى یا حق نفقھ

ُحوھُنَ ( - 5 َال تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراراً لِتَْعتَُدوا َوَمن بَِمْعُروٍف وَ  َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ

ِ َعلَْیُكْم َوَما أَ  ِ ھُُزواً َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ َواْلِحْكَمِة یَِعظُُكم  ْنَزَل َعلَْیُكم ِمَن اْلِكتَابِ یَْفَعْل ذلَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ َوَالتَتَِّخُذوا آیَاِت هللاَّ

َ وَ  َ بُِكلِّ َشيْ بِِھ َواتَّقُوا هللاَّ  .((320(ٍء َعلِیمٌ  اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

ھرگاه زنان را طالق دادید وزمان عده آنھا بھ پایان نزدیك شد، یاآنان را بھ وجھى نیكو نگھ دارید یا بھ وجھى نیكو "

، وھر )ر آنھا كنیدحقوق ومھ یعنى تعدى بھ)رھا سازید، وروانیست كھ آنان را بھ آزار نگھ داشتھ تا بر آنھا ستم كنید 

است، وآیات خدا را بھ ریشخند مگیرید، واز نعمتى كھ خدا بھ شماداده است  كس كھ چنین كند بھ خویشتن ستم كرده

 ".واز آیات وحكمتى كھ براى موعظھ شما فرستاده است یاد كنیدواز خدا بترسید وبدانید كھ او بھ ھمھ چیز آگاه است

  :گذرانیم از نظر مى اینك برخى از حكمتھاى این آیھ را

وتطبیق احكام دین بر )معاشرت نیك ومعروف  اش، یا او را بر اساس مرد باید پیش از پایان یافتن عده مطلقھ - الف 



  .نگھ دارد، یا پس از اداى حقوق او رھایش سازد( عرف حسب مقتضایات

مثل این كھ )ھ سوى او باز گردد رساندن بھ زن ب جایز نیست مرد، پیش از پایان یافتن عده بھ قصد زیان - ب 

دھد وبدین ترتیب آن قدر  طالقش دھد وپیش ازپایان یافتن عده بھ سوى او باز گردد وپس از مدتى دوباره طالقش

 .)پوشد یا در زندگى زناشویى تن بھ شرایط مرد دھد آزارش رساند كھ زن از حقوقش چشم

نیست مرد زن را طالق دھد وسپس بدون آن  شایستھ: "رمودهعلیھ السالم رسیده است كھ ف در حدیثى از امام صادق

است كھ خداوند نھى كرده،  سوى او باز گردد، سپس دو باره طالقش دھد، این ھمان طالقى كھ نیازى داشتھ باشد بھ

مگر این كھ مرد زنش را طالق دھدوسپس بھ سوى او باز گردد ودر نظر داشتھ باشد كھ او را با رفتار 

 (321."(نیكونگھدارد

إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُْم بِاْلَمْعُروِف ذلَِك یُوَعظُ بِِھ َمْن  َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَالَ تَْعُضلُوھُنَّ أَن یَنِكْحَن أَْزَواَجھُنَ ( - 6

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِرذلُِكْم أَْزَكى َّ䐀یَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُموَن لَكُ   َكاَن ِمنُكْم یُْؤِمُن بِا ُ  .((322(ْم َوأَْطھَُر َوهللاَّ

ھرگاه كھ میانشان  -بھ نكاح شوھران خویش  وچون زنان را طالق دادید وزمان عده آنان سر آمد مانع نشوید كھ"

پند گیرد،  ینكسى كھ از شما بھ خداى وروز قیامت ایمان آورده باشد این چن. درآیند -رضایتى حاصل شده باشد 

 ".دانید نمى( خیر وصالح خود)داند وشما واین شما را بھتر وبھ پاكى نزدیكتر است، خدا مى

كامل دارد، وپدر ومادر وبرادران وكسانش  زنى كھ اختیار دار خوداست، درگزینش شریك زندگیش آزادى

  .ھمسر سابقش شوند كھ خود خواستھ است توانند مانع از رجوع بھ نمى

 ار پسندیدهرفت - ج 

 :قرآن كریم

ُ فِي ( - 1 ِ َواْلیَْوِم َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثَالَثَةَ قُُروٍء َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ أَن یَْكتُْمَن َماَخلََق هللاَّ َّ䐀أَْرَحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا

ِھنَّ  ُ  فِياْآلِخِر َوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌَوهللاَّ  ذلَِك إِْن أََراُدوا إِْصالَحاً َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ

 .((323(َعِزیٌز َحِكیمٌ 

یست باید كھ زنان مطلقھ تا سھ بار پاك شدن از شوھر كردن باز ایستند،واگر بھ خدا وروز قیامت ایمان دارند روان"

كھ آنچھ را كھ خدا دررحم آنان آفریده است پنھان دارند، ودر ایام عده اگر شوھرانشان قصداصالح داشتھ باشند بھ 

. بر شوھران چنانچھ شوھران را بر آنھا حقوقى مشروع است بازگرداندنشان سزاوارترند وزنان را نیز حقوقى است

 ".امور عالم داناست ھمھ رچیز توانا، وبھاست، وخدا بر ھ افزونى وبرترى ولى مردان را برزنان

زندگى كند، تا بھ امور حاملگى وشیردھى فرزند  حق زن است كھ با خیالى آسوده در پناه ھمسر وفادارش - الف 

ماند،  سھ حیض منتظر مى سان زن پس از طالق ظرفى است مبارك براى نسلى شایستھ، وبدین زن. اھتمام ورزد

شود واگر مرد بازھم او را بخواھد باید از وى ھمچون دیگر  از مرد جدامىواگر در بار سوم خون دید 

  .خواستگارى كند زنان

: اند علیھ السالم نقل كرده نیز از امام على كند كھ ایشان در كتاب كافى زراره حدیثى از امام باقرعلیھ السالم نقل مى

پاكى میان دو (قرء)رد بر او راھى ندارد وھرگاه زن از حیض سوم خود،خون دید عده او بھ سر آمده است وم"

 (324."(تواند ازدواج كند تا آن كھ ازحیض سوم غسل كند حیض را گویند وزن نمى



تر است، بھ شرط آن كھ  تواند پیش از بھ سر آمدن عده زن بدو رجوع كند، واوبراى آن زن شایستھ مرد مى - ب 

  .خواھان اصالح باشد

تعادل دارند پس اگر او باید تاسھ بار پاك شدن صبر كند، در مقابل ھمسرش ھم حقوق وتكالیف زن، وضعى م - ج 

ھاى زندگى او  نفقھ او را بپردازد، واگر زن مطلقھ از مرد آبستن شده بود، مرد بایدپرداخت ھزینھ باید در این مدت

ھ بر قراركرده است، و را طى مدت حاملگى بھ عھده گیرد،بدین سان اسالم میان حقوق وتكالیف زن تعادلى حكیمان

اندازه براى او حق قائل شده است، واین بینشى است مھم كھ در  شرع مقدس تكلیفى بر زن نكرده مگر اینكھ بھ ھمان

  .یابد حقوق جریان مى ھمھ

خواست خدا در آینده پیرامون آن بحث خواھیم  اى دارند كھ ھمان رتبھ قیمومیتى است كھ بھ مردان بر زنان رتبھ -د 

  .دكر

ْلُح َخْیٌر َوأُْحِضَرِت  َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعلِھَا نُُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن( - 2 یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلحاً َوالصُّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن خَ  حَّ َوإِن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوافَإِنَّ هللاَّ  .((325(بِیراً اْألَْنفُُس الشُّ

پیش گیرد یا از او دورى گزیند، باكى نیست  واگر زنى از شوھرش بیم آن داشت كھ با وى راه مخالفت وبد رفتارى"

( از نزاع)كھ صلح بھ ھرحال بھتر( صلحى بھ رضاى طرفین(وسازگارى بھ پیمایند  كھ ھر دو طریق مصالحت

بھ اجر نیكى خود )كدیگرنیكویى كرده وپرھیزگار باشند است، ونفوس را بخل وحرص فرا گرفتھ، واگر درباره ی

 ".كنند آگاه است خدا بھ ھرچھ( برسند كھ

  :آید بینشھاى زیر از این آیھ كریمھ بھ دست مى

این )حل نزاع، سازش، مبدئى اساسى تلقى شود  ھنگام بروز اختالف میان زن وشوھر شایستھ است براى - الف 

 .)ك راه حل میانھ، وتبادل منافع بر حسب شرایطواقعىاست از تفاھم بر ی سازش عبارت

توصیھ وسفارش خداوند بھ طرفین اینست كھ پیشدستى كننددر نیكى بھ منظور بھبود پیوند بین دو طرف، واین  - ب 

  .شود مى نظرى وحرص وبخل است كھ در چنین حاالتى بر نفس چیره نقطھ مقابل تنگ

. طبیعى است كھ باید بر روابط زناشویى حاكم باشد در رفتار ھمان قاعدهتقوا ومراعات حدود واحكام شرعى  - ج 

  .ضمانت عدم تكرار این گونھ كشمكشھاست واین ھمان

دارد، اگرچھ با عقب نشینى از برخى حقوق ویا  بر او است كھ منزلت خود را نزد شوھرنگھ: زن باید بداند -د 

  .بعضى كارھاى مثبت پرداختن بھ

َجالُ ( - 3 اُموَن َعلَى الرِّ ُ بَْعَضھُْم َعلَى  قَوَّ َل هللاَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت   النَِّساِء بَِما فَضَّ بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُواِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

تِْي تََخافُونَ  ُ َوالالَّ اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أََطْعنَُكْم فَالَ نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي  لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

َ َكاَن َعلِیّاً َكبِیراً   .((326(تَْبُغواَعلَْیِھنَّ َسبِیالً إِنَّ هللاَّ

دھند بر  مردان از آن جھت كھ خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جھت كھ از مال خود نفقھ مى"

مطیع ودر غیبت مردان حافظ حقوق شوھران باشند، وآنچھ راكھ خدا بھ حفظ  شایستھ، زنان تسلط دارند، پس زنان

اگر مطیع )آنھا را موعظھ كنید، ( باید نخست)بیم دارید  آن امر فرموده نگھدارند، وآن زنان را كھ از نافرمانیشان

اگر فرمانبردارى كردند از آن . كنید آنھا را بھ زدن تنبیھ( اگر باز مطیع نشدند)ازخوابگاه آنھا دورى گزینید، ( نشدند



 ".پس دیگر راه بیداد پیش نگیرید وخدابزرگوار وعظیم الشأن است

  :دھد این آیھ بھ بھترین شكل ممكن وبر پایھ بینشھاى زیر روابطزناشویى را سامان مى

شى جامعھ حاكمیت یابند كھ از تجاوز وسرك جامعھ باید نظم داشتھ باشد، وبراى این نظم باید ارزشھایى - الف 

شود، اما دراین میان چھ كسى  وساماندھى با خانواده وپیوند میان زن وشوھر آغاز مى جلوگیرى كند، این نظم

 كند؟  رھبرى مى

اى آفریده  زند،ولى از آن جا كھ خداوند مرد را بھ گونھ نظمى را برنمى تابد چنان كھ طبیعت، آن را باز مى اسالم بى

فتھ، لذا در تشكیالت خانواده او رھبر است درحالى كھ زن فطرتاً با ھمراھى كھ رھبرى درسرشت او قرار گر

  .واطاعت آفریده شده است

جز آن ندارد كھ حالت رھبرى را در وجود او  دھد، ھدفى اگر اسالم حق رھبرى را در خانواده بھ مرد مى - ب 

  .دارد وز آن بازمىمناسبى براى این حالت مشخص كند كھ مرد را از تجا سامان بخشد وچارچوب

لفظ مسؤولیت ساماندھى مستمر امور ھمسران  را بھ كار برده است، واین" قّوام"وقرآن براى بیان این مطلب واژه 

  .دھد، كما این كھ در بردارنده مفھوم مسؤولیت كامل در امورآنھاست توسط مردان را معنامى

  .دھد دم رابر برخى دیگر برترى مىنخستین مالك راھبرى، خرد وتالش است كھ برخى از مر - ج 

توان گفت طبیعت وفطرت پاك مردان، آنھا را وامى  مالك دوم دھش است، ومردان باید بھ زنان نفقھ دھند،ومى -د 

نفقھ بھ زنان را براى مردان واجب  دارد بھ زنھانفقھ بپردازند، وشریعت آسمانى این طبیعت را تبیین كرده وپرداخت

 .شمرده است

باید مردانى باشندكھ تالش بیشترى بھ كار برند ونفقھ بیشترى بپردازند ( وراھبر وسامانبخش)مسؤول : سخندر یك 

آنھا مسؤوالن طبیعى خانواده ھستند، وبھ میزان سستى در كارودھش از این مسؤولیت كاستھ  وبھ ھمین سبب

  .شود مى

شایستھ، زنى است كھ از خدا وھمسرش  زنِ . اینك كھ راھبرى از آن مردان شد پس زنان باید فرمان برند - ه 

باشد، وناموسش را كھ خداوند تنھا براى شوى او قرار داده حفظ كندخداوند زن را بھ شرم  فرمانبرى بیشترى داشتھ

فطرى واحساسات رقیق در روابط با ھمسر،مجھز كرده وبھ او فرمان داده است خود را از تعلق بھ غیر ھمسرش 

 .بازدارد

اى بھتر از ھمسرى ندارد  مرد مسلمان پس ازاسالم بھره: "صلى هللا علیھ وآلھ روایت شده است كھ فرموداز پیامبر

برد،ودر غیاب او  شود، زنى كھ ھرگاه از او چیزى خواھد مردش را فرمان مى نگرد شادمى كھ ھرگاه بدو مى

 (327."(كند ناموس خود، واموال شوھرش را حفظ مى

خود تجاوز كند، ودر حقوق ھمسرش از اوفرمان نبرد، در این جا اسالم بھ مرد حق  اما اگر زنى از مرز - و 

كند، واگر  با زور تدریجى نظم را حاكم گرداند، این كار را بانصیحت آغاز مى( یعنى خانھ)دھد در مملكت خود مى

اى  بھ گونھ سودى نداشت كند، تا طعم تنھایى را بھ او بچشاند، واگر این ھم سودى نبخشید بسترش را از او جدامى

بندد تا  ومرد این ھمھ را بھ كار مى) 328."(در حدیث آمده است كھ ابزاركتك مسواك است"زند  سبك او را كتك مى

  .خشنودى وخشم خود را نسبت بھ عملكرد زن بیان دارد عدم



ھمین مقدار بسنده كند وكیفر  دھد، كھ مرد ھم باید بھ مى رسد زن طبیعى در برابر این كیفرھا پاسخ مثبت بھ نظر مى

وشوھر باید بداند كھ خدا از او . اشاعھ ستم در خانھ كھ تنھا براى حاكم كردن حقوق در خانھ بھ كاربندد را نھ براى

 .خواھد رساند ھمسرش ستمى روا دارد، خداوند خیلى زود بھ ھمسر او یارى بزرگتر است واگر نسبت بھ

َضاَعةََوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُ  َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعنَ ( - 4 ھُنَّ أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَن یُتِمَّ الرَّ

َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَھُ بَِولَِدِه َوَعلَ  ى اْلَواِرِث ِمْثُل ذلَِك فَإِْن أََراَدا فَِصاالً بِاْلَمْعُروِف َال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعھَا َال تَُضارَّ

ْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم تََراٍض ِمْنھَُما َوتََشاُوٍر فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھَما َوإِْن أََرْدتُّْم أَن تَْستَْرِضُعوا أَْوَالَدُكْم فَالَُجنَاَح َعلَ  َعن

َ وَ  َ بَِماتَْعَملُوَن بَِصیرٌ بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا هللاَّ  .((329(اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

وبھ عھده صاحب . خواھد فرزند را شیر تمام دھد ومادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دھند، آن كس كھ"

ت ھیچ كسى راتكلیف جز بھ اندازه طاق. است كھ خوراك وپوشاك مادر را بطور شایستھ بپردازد(یعنى پدر)فرزند 

( بیش از حد متعارف براى كودك)زیان وزحمت افتد، ونھ پدر  بھ( در نگھبانى فرزند)نكنند، نباید مادر 

كھ بھ طفل ضرر )وارث باید در نگھدارى او بھ حدمتعارف قیام كند ( واگر كودك را پدر نبود. )متضررشود

از شیر ( ماه از دو سال یا بیست ویكزودتر )ومشورت یكدیگر بخواھند كودك را  اگر آن دو با رضایت(. نرسانند

اى براى فرزندان خود  خواستید دایھ )موافقت مادر باعدم توانایى یا عدم)بازگیرند، گناھى برآنھا نیست، واگر 

پیشھ كنید وبدانید خدا بھ  بگیرید، گناھى برشمانیست، ھرگاه حق گذشتھ مادر را بطور شایستھ پیردازید، وتقواى الھى

 ".دھید بیناست آنچھ انجام مى

 معاشرت بھ معروف كدام است؟ 

ھایى را  دھد، از این رو باشد كھ نمونھ شاید این آیھ، كھ در سیاق آیاتى آمده كھ پیوند سالم زن وشوھر راسامان مى

ُروٍف أَْو فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمعْ :)...فرماید ھاى پیش آن را مشخص كرده، خداوند مى بیان كند كھ در آیھ براى این پیوند عالى

ُحوھُنَّ بَِمْعُروفٍ  واین ." وجھى نیكو نگھ دارید یا بھ وجھى نیكو رھا سازید یا آنان را بھ)) "330...(َسرِّ

رضایتى بھ نیكى ومعروف حاصل  ھرگاه كھ میانشان)) "331...(إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُْم بِاْلَمْعُروفِ : )پروردگار كھ سخن

 ".مگر آن كھ سخنى نیكو ومعروف بگوئید)) "332(قُولُوا قَْوالًَمْعُروفاً إِالَّ أَن تَ )و ." شده باشد

آوریم، زیرا این مقولھ در خانواده اھمیت  مى وبینشھاى زیر را از سخن قرآن كریم پیرامون شیر دادن بھ دست

ھایى  بھره ما ازاین مثالھا. دارد، چرا كھ بھ ثمره زندگى دو طرف وتغذیھ او مربوط است وجلب توجھ بیشترى

  :رساند بریم كھ در سایر ابعاد زندگى نیز بھ ما سودمى مى

در اثناى آن بھ  -بویژه در روزھاى نخست  -در طول دو سال كامل، شیر دادن فطرى وطبیعى، كھ كودك - الف 

خود بگریزد  گیرد، ونباید مادر، بھ عنوان یك مادر،از تكلیف غذا نیازمند است، انجام مى شیر مادر بھ عنوان بھترین

دالیل تجمالتى بھ مخاطره افكند، زیرا آینده فرزندش بھ این شیربستگى  واو را شیر ندھد وسرنوشت فرزندش را بھ

دارد، واز نظر علمى ثابت شده است كھ بسیارى از ضعفھاوبیماریھا در كودكان در نتیجھ عدم تغذیھ از شیر مادر 

  .آید پیش مى

براى او بھ دنیا آورده است،نباید در نفقھ دادن بر پایھ نیكو كارى ومتناسب با پدرى كھ ھمسرش فرزندى را  - ب 

  .اجتماعیشان بخل ورزد سطح زندگى



شایستھ نیست پیوند زناشویى بھ دلیل فرزند بھ سستى گرایدوزیانى بھ آن دو وارد آید، چنان كھ مرد براى  - ج 

  .چنین كند یا بر عكس زنى با شوھرشمراعات حق فرزند،لذت كامیابى جنسى را بھ زنش نچشاند 

این چنان است كھ : "آمده است كھ فرمود(َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ )علیھ السالم در تفسیر آیھ  در حدیثى منقول از امام صادق

دھم این كار را  نمى بھ تو اجازه: زن دست خود را جلوبیاورد ونگذارد شوھرش با او ھمبستر شود وبھ او بگوید

كنم،  با تو نزدیكى نمى: بچھ دار شوم، یا مردى بھ زن بگوید(بربچھ شیر خوارم)س دارم كھ مبادا ھرا. بكنى

ترسم حاملھ شوى وكار بھ آن جا رسد كھ مجبور شوم فرزندم رابكشم، پس خداوند نھى كرده است كھ مردى  زیرامى

 (333."(بھ زن یا زنى بھ مردزیان رساند

وانتقال كفالت فرزند بھ وارث،مادرى را از دیدار فرزندش بازدارد چنان كھ جایز نیست بھ ھنگام مرگ پدر  -د 

  .اگر فرزندى در كفالت مادرباشد نباید بر او تنگ گرفت

گذارم فرزندش بھ  نمى: وارث نیز نبایدبھ زن زیان رساند وبگوید: "در حدیثى از امام صادق رسیده است كھ فرمود

باشد، وشایستھ نیست بھ این فرزند  ان رسانند، اگر فرزند نزد آنان چیزى داشتھدیدار او برود،ونباید بھ فرزندش زی

 (334."(تنگ گرفتھ شود

اگر زن وشوھر بخواھند فرزندشان را از شیر بگیرند این كار بایدپس از رایزنى وخشنودى طرفین صورت 

ولى بھ شرط . صورت پذیرد طرف ھمچون دیگر امور خانھ است كھ باید با مشورت وتوافق دو بپذیرد، واین كار ھم

آن كھ حقوق مادرى كھ بھ فرزندش شیرداد ضایع نشود، وپدر باید بھ قدرى كھ او بھ فرزندش شیر داد بدونفقھ دھد 

  .فرزند را بھ مرضعھ دیگر بدھد - اگر خواست  -وسپس 

یھ كریمھ رسیده است كھ فرزند احادیثى پیرامون آ ودرباره حقوق زن وشوھر نسبت بھ یكدیگر در امر شیردھى بھ

  :كنیم احادیث را ذكر مى ذیالً برخى از آن

مادامى : "فرماید مى( أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْینِ  َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعنَ : )علیھ السالم درباره این آیھ كریمھ امام صادق - 1

پدر نسبت بھ او پیشى  از شیر گرفتھ شد حق خوردنسبت مساوى بھ پدر ومادر دارد، پس ھرگاه كھ فرزند، شیر مى

 (335."(بھ او از خویشاوندان دیگر حق بیشترى خواھد داشت خواھد گرفت، وھرگاه پدر بمیرد مادر نسبت

ھرگاه مردى زنى را طالق داد درحالى كھ حاملھ است، باید ھمچنان نفقھ : "فرماید علیھ السالم مى ونیز حضرت - 2

بدو رساند،  پردازد بى آن كھ زیانى كند وھرگاه فرزند را شیر داد مزد او را بھ وى مى حملاو را بپردازد تا وضع 

تر است تا  این مزد تن داد نسبت بھ فرزند خود شایستھ مگر آن كھ دایھ دیگرى را بیابد با مزد كمتر، واگر مادر بھ

 (336."(زمانى كھ او رااز شیر بگیرند

 رفتار جنسى -د 

 :قرآن كریم

یَْطھُْرَن فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ   َویَْسأَلُونََك َعِن الَمِحیِض قُْل ھَُو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحیِض َوَالتَْقَربُوھُنَّ َحتَّى( - 1

َ یُِحبُ  ُ إِنَّ هللاَّ ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّرینَ  ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم هللاَّ  .((337(التَّوَّ

حیض از زنان دورى گزینید وبا آنھا آمیزش  پس در ایام. پرسند بگو حیض رنجى است تو را از حیض زنان مى"

آمیزش كنید ھر آینھ  جنسى نكنید تا پاك گردند،وچون پاك شدند از آن طریقى كھ خداوند فرمان داده است با ایشان



 ".خدا توبھ كنندگان وپاكیزگان را دوست دارد

آوردوھمین خود، انسان ورفتار جنسى وپاسخ بھ این  احكام وآدابى دارد كھ تقوا وپاكى آنھا را گرد مى رفتار جنسى

بینشھاى زیررا از این آیھ كریمھ بھ . سازد نیاز ضروریش را، ازدیگر موجودات در پاسخ بھ این نیازشان جدا مى

 :آوریم دست مى

را بگیرد،وتا زمانى كھ زن از این آلودگى وچركى  بیند، مرد باید جلوى شھوتش ھرگاه زن حیض مى - الف 

نشانھ پاك شدن ظاھرى قطع شدن خون است، وحتى مردباید منتظر بماند تا زن . نكند ظاھرى پاك نشده با او نزدیكى

  .شود با غسل وطھارت از نجاست باطنى نیز پاك

لى است كھ خدا بھ آن امر محل خروج حیض ھمان مكان لذت فطرى وجایگاه تولیدنسل است، ونیز مح - ب 

  .فرموده، پس مرد نبایداز آن بھ جایگاھھاى انحرافى تجاوز كند

گیرى از زن در ایام  شود، ھمچون كناره شود كھ تقوا آنھا راموجب مى نزدیكى با ھمسر با احكامى مشخص مى - ج 

گردد كھ مقتضاى طھارت وپاكى  مى وبا آدابى مشخص( یاھنگام روزه یا اعتكاف یا احرام ونظایر آن)عادت ماھانھ 

دارد كھ ھرگاه بھ  وخداوند توبھ كنندگانى را دوست. است، مثل دورى از زن پس ازقطع شدن خون وپیش از غسل

پردازند از خداآمرزش بخواھند، چنان كھ خداوند پاكانى را دوست دارد كھ  اى خطا، بھ امور جنسى مى گونھ

ھاپاكى ھمین باشد كھ پس از نزدیكى، زن وشوھر  ند، وشاید یكى از نشانھا درآمیزش جنسى خواھان ھمھ گونھ پاكى

  .امورى از این دست بپردازند جداگانھ بھ كار زنند وبا شتاب محل آمیزش را بشویند وغسل كنند وبھ ھر یك دستمالى

ُموا ْألَنْ   نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتْوا َحْرثَُكْم أَنَّى( - 2 ِر اْلُمْؤِمنِینَ ِشْئتُْم َوقَدِّ َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُمالَقُوهُ َوبَشِّ  .((338(فُِسُكْم َواتَّقُواهللاَّ

توانید با آنھا آمیزش نمائید، وبا اعمال  بخواھید مى ھمسران شما محل بذر افشانى شما ھستند، بنابراین ھر زمان"

كنید، وبدانید او را مالقات  د، وتقواى الھى پیشھفرزندان صالح، آثار نیكى براى خود از پیش بفرستی صالح وپرورش

 ".خواھید كرد، وبھ مؤمنان بشارت دھید

واحكام آن با آیھ پیش پیوند دارد، مھمترین این احكام آن  این آیھ در آگاه كردن مؤمن نسبت بھ آداب معاشرت جنسى

باشد یا روز ودر ھر حالتى كھ  كند؛ شب مرد در امر كامیابى از ھمسرش ھر گونھ كھ خواھد اقدام مى است كھ

رود،ولى  بخواھد، وبھ ھر كیفیتى كھ اراده كند،مادامى كھ این كامیابى از َرِحم باشد كھ آوردن فرزند امید مى

بھ پا ( الالھ اال هللاَّ ) اى صورت گیرد كھ زمین را با ھمبستر شدن باید در محدوده تقوا باشد ودر طلب فرزندشایستھ

 .آمرزش كند شد براى پدرش كھ پیوستھ پس از مرگ وى براى او طلبصالحى با كند وخلف

َ َغفُوٌرَرِحیٌم ( - 3 َ َسِمیٌع * لِلَِّذیَن یُْؤلُوَن ِمن نَِسائِِھْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشھٍُر فَإِن فَاُءو فَإِنَّ هللاَّ َوإِْن َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ هللاَّ

 .((339(َعلِیمٌ 

حق دارند چھار ماه انتظار ( خورند جنسى مى سوگند براى ترك آمیزش)كنند  نان خود ایالء مىكسانى كھ از ز"

واگر تصمیم بھ جدایى *تصمیم بھ بازگشت گرفتند، خداوند آمرزنده ومھربان است ( فرصت در این)كشند، اگر 

 ".خداوند شنوا وداناست(آن ھم با شرایطش، مانعى ندارد)وطالق گرفتند 

، اگر این سخن را از (شود سوگند ایالء گفتھ مى بھ این)خورد با زنش ھمبستر نشود  وھر سوگند مىھنگامى كھ ش

ترتیب بھ او چھار ماه فرصت  آورد، نباید حق ھمسرش را در ھمخوابى ضایع گرداند، وبدین روى آگاھى بر زبان



 .الق اویاكفاره سوگند وھمبستر شدن با ھمسر یا ط: شود وسپس باید برگزیند داده مى

 .وما از این آیھ ضرورت اداى حق ھمسر را در ھمخوابى ولو ھرچھار ماه یك بار در مى یابیم

ھَاتُھُْم إِالَّ الّالئِي( - 4 ھَاتِِھْم إِْن أُمَّ قَْوِل َولَْدنَھُْم َوإِنَّھُْم لَیَقُولُوَن ُمنَكراً ِمَن الْ  الَِّذیَن یُظَاِھُروَن ِمنُكم ِمن ِنَسائِِھم َما ھُنَّ أُمَّ

َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  اذلُِكْم  َوالَِّذینَ * َوُزوراً َوإِنَّ هللاَّ یُظَاِھُروَن ِمن نَِسائِِھْم ثُمَّ یَُعوُدوَن لَِما قَالُوا فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمن قَْبِل أَن یَتََماسَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ   .((340(تُوَعظُوَن بِِھ َوهللاَّ

آنان ( ومن گویند تونسبت بھ من بھ منزلھ مادرم ھستى)كنند  نسبت بھ ھمسرانشان ظھار مىكسانى از شما كھ "

گویند،  زشت وباطل مى اند، آنھا سخنى ھرگز مادرانشان نیستند،مادرانشان تنھا كسانى ھستند كھ آنھا را بھ دنیا آورده

گردند، باید  ، سپس از گفتھ خود باز مىكنند ھمسران خود را ظھار مى وكسانى كھ* وخداوند بخشنده وآمرزنده است 

شوید وخداوند بھ آنچھ  آن اندرز داده مى اى را آزاد كنند این دستورى است كھ بھ از آمیزش جنسى آنھا باھم، برده پیش

 ".دھید آگاه است انجام مى

دن با زن، با این تعھد مرد بھ دورى از ھمبستر ش)در ظھار( سوگند بھ خوددارى از ھمخوابى)ھمچنان كھ در ایالء 

حق زن در پیوند ( من ھمچون پشت مادرم ھستى، كھ كنایھ از تحریم ھمخوابى است برخویش تو براى: سخن كھ

بھ مرد دستور داده است كھ پس از مدت معلومى بازنش ھمبسترشود،  رود، واز ھمین رو شرع جنسى از میان مى

كسى كھ خود او را مادر قرار دھد، وكسى كھ  ده، نھوروشن ساختھ است كھ مادر انسان زنى است كھ او را زا

كھ بھ ترتیب عبارت است ازآزاد كردن یك برده )كند باید پیش ازنزدیكى كردن با ھمسرش كفاره ظھار را ( ظھار)

  .بدھدوتفصیل آن در باب ظھار آمده است( یا دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر

 .كند سى تضمین مىبدینسان شرع مقدس، حق زن را در رابطھ جن

 حقوق مالى - ه 

 :قرآن كریم

ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى( - 1 َل هللاَّ َ   َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ا اْكتََسْبَن َوْسأَلُوا هللاَّ ااْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ َجاِل نَِصیٌب ِممَّ بَْعٍض لِلرِّ

َ َكاَن بُِكلِّ شَ   .((341(ٍءَعِلیماً  يْ ِمن فَْضِلِھ إِنَّ هللاَّ

برتریھایى را كھ خداوند براى بعضى از شما نسبت بھ بعضى دیگرقائل شده است ھرگز آرزو نكنید، مردان "

از فضل (بھ جاى آرزو كردن این گونھ تفاوتھا)اى از كوششھاوتالشھا وموقعیت خود دارند، و وزنان ھر كدام بھره

  ".بھ ھمھ چیزداناستخدا ولطف وكرم او تمنا كنید، چون خداوند 

تالش خویش ھستند در حدود مالكیت مشروط  آید كھ زنان نیز ھمچون مردان مالك از این آیھ چنین بھ دست مى

یابند وبھ رقابت در انجام امور  مى حنیف مشخص كرده است، ومردم در آن نسبت بھ یكدیگر برترى ونسبى كھ دین

  .پردازند خیر مى

ا تََركَ  لِْلِرَجاِل نَِصیبٌ ( - 2 ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَربُوَن َولِْلنَِساِء نَِصیٌب ِممَّ ا قَلَّ ِمْنھُ أَْو َكثَُر  ِممَّ اْلَوالَِداِن َواْألَْقَربُوَن ِممَّ

 .((342(نَِصیباً َمْفُروضاً 

ھ پدر ومادر دارند، وزنان نیز از آنچ گذارند سھمى مردان از اموالى كھ پدر ومادر ونزدیكان بھ جاى مى"

 ".االداء گذارندسھمى، خواه آن مال كم باشد یازیاد، این سھمى است تعیین شده والزم وخویشاوندان بھ جاى مى



برد واین چنین  بدین ترتیب زن نیز ھمچون مرد در حدود احكام شرعى كھ درمسألھ ارث مقرر داشتھ است ارث مى

  .باید شخصیت مالى مستقلى مى است كھ زن

لِتَْذھَبُوا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ إِالَّ أَن یَأْتِیَن  أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرھاً َوَال تَْعُضلُوھُنَ  یَا( - 3

ُ فِیِھ َخْیراً َكثِیراً أَن تَكْ   فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ   .((343(َرھُوا َشْیئاً َویَْجَعَل هللاَّ

ارث ببرید، وآنھا را ( وایجاد ناراحتى براى آنھا)بر شما حالل نیست، كھ از زنان از روى اكراه! اى افراد با ایمان"

یدمگر این كھ عمل زشت تملك كن( از مھر)اید  تحت فشار قرار ندھیدبھ خاطر اینكھ قسمتى از آنچھ را بھ آنھا داده

ھمسرانتان در نظر شما ناخوشایند  )بھ جھاتى)معاشرت كنید واگر  آشكارى انجام دھند، وبا آنھا بطور شایستھ

 ".باشد پسندید خداوند در آن خیر وبركت فراوانى قرار داده باشند،اى بسا آنچھ را نمى

  :از بینشھاى این آیھ این است كھ

شود، زیرا خداوندمؤمنان را باز مى دارد از این كھ در راه تالش در  شرع، حمایت مى مالكیت زن با احكام - الف 

زن، او را تحت فشار قرار دھند، ونباید زن را وادارند تا ھمھ ارث خودرا براى شوھر بگذارد  بھ دست آوردن ارث

اید، این  یمان آوردهاى كسانیكھ ا: شروع آیھ با عبارت)دارد  اى مشخص وحال آن كھ شوھر از ارث زن بھره

 .)رساند كھ ما بعد از آن از شرایط ایمان است رامى

شد، وفرزند بزرگتر  ھمچون كاال بھ ارث برده مى این آیھ بھ گونھ دیگرى نیز تفسیر شده است، چھ زن در جاھلیت

دارد از  از مىخداوند سبحان ب شد، در حالى كھ افكند واین زن بھره آن فرزند مى جامھ خود را برھمسر پدرش مى

  .این كھ زنى بھ نكاح آدمى در آید كھ قبالًبھ نكاح پدر درآمده است

وارد كردن فشار بر زن با بدرفتارى براى بخشیدن مھر خود دربرابر گرفتن طالق وحتى اگر طالقى ھم در  - ب 

 .كار نباشد، جایز نیست

انجام ( مانند زنا)شكارا او گناه بزرگى را كھ آ توان بر زن، تنگ گرفت وآن در صورتى است بھ یك شرط مى - ج 

گیرد ھم  روزى او را، دربر مى رفتارى ھم رفتارى نماید، واین خوش صورت مرد باید با او خوش دھد، ودر غیر این

  .با امكانات مرد وھماھنگ با شرایط زندگى در عرف جامعھ پوشاك او را وھم خوراك او را متناسب

  :ى هللا علیھ وآلھ روایت شده است كھ فرمودهدر حدیث شریفى از پیامبرصل

اید، وبا كلمھ الھى رابطھ جنسى را با آنھا  درباره زنان تقوا پیشھ كنید، زیرا شما بر اساس امانت الھى آنھا راستانده"

 اید، وشمابر آنھا حقى دارید واز حقوق شماست بر آنھا كھ كسى را جز شما دربسترتان راه ندھند، ودر حالل كرده

چنین كردند براى آنھا خواھد بود نفقھ و پوشاك با  كار نیك از شما سركشى نكنند، وھرگاه

 (344."(ومعروف رفتارى خوش

بھ دلیل بداخالقى زن یا مسن بودن او یا از میان رفتن رنگ )ھرگاه مردى بھ ھر دلیلى زنش را ناپسند بدارد  -د 

دھد،  چھ بسا خداوند در این زن براى او خیروبركت قرار مىباید بر این زن شكیبایى ورزد، (وروى وزیبایى او

بدین ترتیب شایستھ نیست كھ مرد در روابطخود با زن احساساتش را مالك قرار دھد، بلكھ زن شریك زندگى 

  .اوویار وى در فراخى وسختیھاست

َوَكْیَف * ھُنَّ قِنطَاراً فَالَتَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئاً أَتَأُْخُذونَھُ بُْھتَاناً َوإِْثماً ُمبِیناً َوإِْن أََردتُُّم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَْیتُْم إِْحَدا( - 4



 .((345(بَْعٍض َوأََخْذَن ِمنُكم ِمیثَاقاً َغلِیظاً   بَْعُضُكْم إِلَى تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى

بھ او ( بھ عنوان مھر)ب كنیدومال فراوانى واگر تصمیم گرفتید كھ ھمسر دیگرى بھ جاى ھمسر خود انتخا"

وچگونھ *شوید  متوسل بھ تھمت وگناه مى( مھر زنان)اید، چیزى از آن را نگیرید،آیا براى باز پس گرفتن  پرداختھ

اید، وھمسران شما پیمان محكمى بھ  وآمیزش كامل داشتھ گیرید در حالى كھ با یكدیگر تماس را باز پس مى( مھر)آن 

 ".اند ازدواج از شما گرفتھھنگام عقد

  :حقایق زیر را از این آیھ برمى گیریم

تواند پس از امیدبخش نبودن ھمھ راھھاى دیگر بدان توسل جوید،  طالق آخرین راه حلى است كھ مرد مى - الف 

  .شكارھنگام طالق، مرد، مھرى را كھ بھ زن پرداختھ باز ستاند كھ این كاربھتان وگناھى است آ ولى روا نیست بھ

عقد كھ پیمانى است استوار وباید بدان وفا كرد وبھ -دلیل اول : دو دلیل موجب مالكیت مھر از سوى زن است - ب 

ز شدن - دلیل دوم. شود موجب آن زن،مالك مھر مى گردد، كھ در آن  مالكیت مھر مى دخول است كھ موجب منجَّ

 .طالق بازگشتى نیست حتى در صورت

شود، چنان كھ مالك حق نفقھ وپوشاكى  ن خواه با ارث، یا كاسبى ودر آمد، یا مھر،مالك مىبدینسان دریافتیم كھ ز

  .شود كھ بایدشوھر براى او قائل شود، واینھا برخى از حقوق مالى زن است مى

 خانھ اسالمى - 3

  احكام و آداب زن - الف 

اى در دست  دارد تا بازیچھ را پاس مىاو  اسالم براى بزرگداشت زن، قوانینى را نھاده است كھ پاكدامنى - 1

روست كھ پیامبر نھى كرده از این كھ زنى بر زین اسب نشیند ودرروایتى آمده است  ھوسرانان نگردد، واز ھمین

 (346."(بر سرجى سوار شود كرده است از این كھ فرجى پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نھى مى"كھ 

 .مكانھاى خودنمایى بروند باید با او نافرمانى كنند زن از آنھا خواست بھدھد اگر  پیامبر بھ شوھران دستور مى - 2

سؤال ." كسى كھ زنش را فرمان برد خداوند او رابھ رو در آتش درافكند: "فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى حضرت

وسى یا عید عر این كھ زن از مرد بخواھد بھ حمامھاى عمومى یا جشنھاى: "این فرمانبرى كدام است؟فرمود: شد

 (347."(نازك بپوشند خوانى بروند یا بخواھند جامھ دیدنى یا مراسم نوحھ

ھا از دو طرف راه بروندتا از دید چشمھاى خائن بدور  دھد در راه پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ زنان دستور مى - 3

در میانھ راه، راه بروند، وبھتر  زنان حق ندارند: "كھ فرمود صلى هللا علیھ وآلھ نقل شده است از حضرت. بمانند

 (348."(است ازكنار دیوار وگوشھ راه حركت كنند

كنند منع  آنھا را براى مردان توصیف مى زنان از آشكار كردن زینت وزیبائیھاى خود نزد زنان دیگرى كھ - 4

یھودى یامسیحى زینت زن را نزیبد كھ نزد زنى : "روایت شده است كھ فرمود از امام صادق علیھ السالم. اند شده

 (349."(كنند وزیبائیھاى خود را آشكار كند، زیرا آنھا این زنان رابراى شوھران خود توصیف مى

پیامبرصلى هللا . است زنى با مردى نامحرم خلوت كند براى پاسداشت زن از لغزش وانحراف، اسالم حرام كرده - 5

تنفّس زنى كھ  كند كھ صداى یمان دارد در محلى بیتوتھ نمىكھ بھ خدا وروز واپسین ا كسى: "فرماید علیھ وآلھ مى

 (350."(محرم او نیست، بھ گوش رسد



وحرام دانستھ مردى ( اى مگر با واسطھ پارچھ)را حرام دانستھ است( نامحرم)اسالم دست دادن با زن بیگانھ  - 6

ھر كھ "است  هللا علیھ وآلھ رسیدهدر حدیثى از پیامبرصلى . زن نامحرمى را درآغوش گیرد یا بھ سینھ بچسبناند

" چشم خود را از حرام پر كند خداوند در روز رستاخیزچشم او را از آتش پر كند مگر آن كھ توبھ كند وباز گردد

خشم الھى گرفتار آید وھر  ھر كھ با زنى دست دھد كھ محرم او نیست بھ: "فرماید ونیزپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

گردد از طریق حرام، باشیطان در زنجیرى از آتش كشیده شود وھر دو بھ آتش  كھ ھمراه زن نامحرم

 (351."(شوند درافكنده

ھر كھ با زنى : "فرماید اسالم مانع از آن شده كھ مردى با زنى نامحرم شوخى كند،پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى - 7

 (352."(اى كھ در دنیا گفتھ ھزارسال حبسش كند او نیست خداوند در برابر ھر كلمھ( ومحرم)بگو بخند كند كھ مالك

آیا كسانى كھ بھ : "فرماید علیھ السالم مى امام صادق.اند مردان از این كھ با شھوت بھ پشت زنان بنگرند منع شده - 8

 (353."(ھراسند كھ دیگران بھ پشت زنا نشان بنگرند نگرند ازآن نمى پشت زنان مى

( آن ھم بدون ترس از افتادن در حرام)زن  بھ بیش از چھره ودو دست ودو پاىپیامبر نھى كرده از این كھ  - 9

نگریستن بھ چھ :علیھ السالم رسیده است كھ راوى بھ ایشان عرض كرد از امام صادق در حدیثى. نگریستھ شود

  (354."(چھره، دو دست ودو پا: "قسمتھایى از پیكر زن براى مرد نامحرم رواست؟فرمود

. میان دست آنھا حائل شود ودست زن را نفشرد اى خواھد با زنى نامحرم دست دھد باید پارچھ مى اگر مردى - 10

 :علیھ السالم فرمود علیھ السالم درباره دست دادن با زن پرسیدم،امام از حضرت صادق: گوید مى سماعھ بن مھران

ند خواھر، دختر، عمھ، خالھ، ازدواج با او حرام است مان حالل نیست مردى با زنى دست دھد مگر زنى كھ"

اى ودست  دخترخواھر ونظایر آن، واما زنى كھ ازدواج با او حالل است، نباید با اودست دھد مگر با واسطھ پارچھ

 (355."(او را نفشارد

پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نھى كرده از این كھ مردى بھ دیدن زنى نامحرم رودمگر با اجازه خانواده آن زن،  - 11

باز داشتھ از این كھ مردان بھ دیدن زنان بروند مگر با اجازه  پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ: "حدیث آمده است كھدر 

 (356."(اولیاءزنان

ھرگاه : "فرماید علیھ السالم مى دارد، امام صادق بوسیدن دختر كوچكى كھ بھ شش سال رسیده باشد كراھت - 12

 (357."(ببوسى دخترى بھ شش سال رسیدشایستھ نیست او را

خوابگاه پسر : "فرماید باید خوابگاه فرزندان را پس از ده سال از یكدیگر جدا كردپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى - 13

 (358."(گردد بچھ وپسر بچھ یا پسر بچھ،ودختر بچھ، یا دختر بچھ ودختر بچھ از ده سالگى جدا مى

علیھ السالم  امیر المؤمنین. م كند، یا اورا بھ غذا تعارف كندكراھت دارد مردى پیشاپیش بھ زنى نامحرم سال - 14

: فرمود مى با زنان نباشید، وآنھا را بھ خوراك فرا نخوانید كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ شما آغازگر سالم: فرماید مى

 (359."(ھان داریدزنان، ناتوانى ھستند وعورت، پس ناتوانى آنھا را باسكوت بپوشانید وعوراتشان را در خانھ پن"

علیھ السالم  روزى امام على. عمومى باھم اختالط یابند اسالم مانع از آن شده است كھ زنان ومردان در محافل - 15

ام كھ زنان شما در  عراق شنیده اى مردم: "خطبھ كرد وآنھا را از اختالط با زنان باز داشت وفرمود براى اھل عراق

 (360."(كنید؟ نمى رمشوند آیا ش راه مزاحم مردان مى



شركت در نماز عید قربان وفطر از خانھ خارج شوند،  دھد زنان براى وشاید از ھمین رو باشد كھ اسالم اجازه نمى

خیر،مگر پیر زن، آن : "علیھ السالم فرمود علیھ السالم پرسش كرد وامام در این باره از امام صادق محمد بن شریح

 (361."(ھم با نعلین

داشت كھ مردى در جاى زنى بنشیندپیش از آن كھ جاى او سرد شود  صلى هللا علیھ وآلھ ناخوش مىپیامبر - 16

پیامبرصلى هللا علیھ (. شدن غریزه جنسى مرد است از حرارت بدن زن واین كراھت بھ خاطر برانگیختھ)

قتى كھ جایگاه او سرد اگر زنى در جایى نشست وسپس برخاست نباید مرد درجاى او بنشیند تا و" :فرمود مى وآلھ

 (362."(شود

زنان را بتفصیل بیان فرموده كھ بخشى از  در روایت شریفى امام محمد بن على الباقرعلیھ السالم احكام خاص - 17

 : خوانیم آن را مى

ونھ وجماعت حاضر شوند، ونھ بھ دیدار بیمار روند،  اذان و اقامھ بگویند، ونھ بھ جمعھ( با صداى بلند)زنان نباید "

ھرولھ كنند، ونھ حجر االسود را لمس  گویند، ونھ میان صفا ومروه( درحج)كنند، ونھ با صداى بلند تلبیھ  تشییع جنازه

موھاى خود را بتراشند، بلكھ مقدار كمى از موى خودرا تقصیر كنند، ( در حج)كنند، ونھ بھ كعبھ داخل شوند،ونھ 

گیرند،ونھ با ایشان رایزنى شود، ونباید جز بھ اضطرار حیوانى را دار قضا گردند، ونھ امارت بر عھده  ونھ عھده

كنند كھ  آغازند، وچنان مسح نمى مى آغازند از باطن ذبح كنندووضوى خود را بر خالف مردان كھ از ظاھر ذراع مى

سح ومغرب مقنعھ را از موضع مسح سر برمى گیرند، ودر سایر نمازھا برروى آن م مردان بلكھ براى نماز صبح

پردازد بدون آن كھ مقنعھ را از سر  كندوسپس بھ مسح سر خود مى كشند، زن دست خود را داخل مقنعھ مى مى

گذارد، ودر  اش مى چسباند،ودو دستش را بر سینھ خودبرگیرد، وھرگاه بھ نماز ایستاد دو پاى خود را بھ یكدیگر مى

نشیند  چسبد، وھرگاه سر ازسجده برداشت مى مىنھد، وھنگام سجود بھ زمین  ركوع دو دستش را بر دورانش مى

 (363."(گذارد كند، وھرگاه براى تشھدنشست دو پاى خود را زیر دو ران خود مى وسپس قیام مى

اى براى برانگیختن  پاسدارى از كرامت زن است، تا وسیلھ از این حدیث این گونھ پیداست كھ حكمت این آداب وسنن

 .العالم وهللاَّ . د، واز نگاه ناپاك محفوظ بماندشھوت،ولغزش وانحراف مردم نگرد

  سنن وآداب دینى پیرامون كودكان - ب 

از سعادت : "داند ودر حدیثى ازامام باقرعلیھ السالم رسیده است كھ اسالم، فرزند را موجب سعادت انسان مى - 1

 (364."(یابد بداشتھ باشد كھ شباھت واخالقش وطبیعتش وصفاتش در او بازتا مرد است كھ فرزندى

میراند مگر آن كھ فرزندش را بھ  اى خیر بخواھداو را نمى ھرگاه خدا براى بنده: "فرماید علیھ السالم مى ابو الحسن

 (365."(او نشان دھد

فرزند شایستھ، گلى است از گلھاى : "آمده است كھ مؤمن باید فرزند شایستھ وصالح را احترام كند، در حدیثى - 2

 (366."(بھشت

 (367."(گیرد محبتش بھ كودكش رحم مى خداوند بر مرد بھ سبب شدت: "فرماید علیھ السالم مى ام صادقام

اى بھ ابو  در نامھ: گوید بكر بن صالح مى. دارد كھ كسى از ھراس تھیدستى فرزندنطلبد اسالم ناخوش مى - 3

م، وزن من بچھ دارشدن را ناپسند كن دار شدن خوددارى مى سال است كھ از بچھ علیھ السالم نوشتم پنج الحسن



 بھ خاطر كم توشگى تربیت اودشوار است، نظر شما چیست؟ : شمارد ومى گوید مى

 (368."(فرزند بیاورید كھ روزى او باخداوند است: "علیھ السالم براى من نوشت حضرت

بھترین فرزندان، دختران : "دفرمای مى خواند، پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ اسالم بھ طلبیدن فرزند دختر فرا مى - 4

 (369."(آورند ھستند كھ لطیف ھستند وكارسازند وانیس ھستند وبا بركت وفرزند را آنھا مى

: فرماید علیھ السالم مى امام صادق. آورد بھ شمار مى دھد دختر، نا خوش شمرده شود وآنھا را حسنھ اسالم اجازه نمى

شود، واز نعمت پرسش  مى پاداش داده( در روز قیامت)سنات ھستند وپسران نعمت، وبراى ح دختران، حسنھ"

 (370."(شود مى

بیش از مردان محبت ولطف دارد،  خداوند نسبت بھ زنان: "فرماید ودر روایتى دیگر پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

 (371."(گرداند كندمگر آن كھ خداوند در روز رستاخیز او را شاد مى ومردى زن محرمى را شاد نمى

كند، وخداوند اگر بخواھد آنچھ او طلب  علیھ السالم نیایش وھر كھ فرزند بخواھد با دعاھاى منقول از اھل بیت - 5

من : عرض كردم علیھ السالم بھ ابو عبد هللاَّ : گوید كارى است كھ حارث نضرى كرد، او مى كرده بدو دھد، واین ھمان

در حالى كھ بھ سجده : "علیھ السالم فرمود ندارم، حضرتھم  از خاندانى ھستم كھ منقرض شده است وفرزندى

." مرا تنھانگذار كھ تو بھترین وارثان ھستى! خدایا. خدایا از سوى خود یاورى بھ من ببخش: دعا كن اى چنین افتاده

 (372.(چنین كردم وخداعلى وحسین را بھ من داد: گوید او مى

دھداستغفار كند، از سعید بن یسار نقل است كھ  فرزند دستور مىعلیھ السالم بھ طالب  در حدیث دیگرى امام صادق

درسحرگاه : "علیھ السالم فرمود حضرت. شوم علیھ السالم عرض كرد من فرزنددار نمى مردى بھ ابو عبدهللاَّ : گفت

 (373."(را بھ جاى آور ھر روز صد بار طلب آمرزش كن واگر فراموش كردى قضایش

از ھشام بن . ھ مستحب است در طلب فرزند درخانھ، صدا را بھ اذان بلند كرددر روایت دیگرى آمده است ك

شود،  نمى علیھ السالم برد وعرض كرد كھ فرزندى براى من شكوه بیمارى نزد ابو الحسن ابراھیم روایت است كھ

م وبیمارى از من گوید چنین كرد ھشام مى. علیھ السالم بھ او دستور داد در خانھ صدایش را بھ اذان بلندكند امام

 (374(رخت بر بست وفرزندزیادى خداوند بھ من داد

علیھ السالم بھ جوان زیبایى  بخورند، روزى امام(بھ)علیھ السالم توصیھ شده است كھ  در حدیثى از امام صادق - 6

 (375.(خورده باشد )بھ)جوان  باید پدر این: نظر كرد وگفت

صلى هللا علیھ وآلھ  بخورند، حضرت خرماى تازه( رطب)كند  زائو توصیھ مىپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ زنان  - 7

باشد زیرا خداوند بھ مریم ( رطب)خورد خرماى تازه  باید نخستین چیزى كھ زن زائومى: "فرماید مى

ي إِلَْیِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْیِك ُرطَباً َجنِیّاً :)فرمود درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو  ینوتكانى بھ ا" ((376(َوھُزِّ

 ".فرو ریزد

خرما از خرماى مدینھ، واگر آن ھم نبود ھفت خرما  ھفت: "یا رسول هللاَّ اگر فصل رطب نبود چھ؟ فرمود: گفتھ شد

 (377."(خودتان از سرزمین

صلى هللا علیھ وآلھ  حضرت. شود دھد كھ بھ زن حاملھ كندر داده چنان كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ دستور مى - 8

بھ زنان حاملھ خود كندر بخورانید،كھ ھرگاه جنین در شكم مادرش با كندر تغذیھ شود عقلش : "فرماید مى



سترگ گردد ونزد شوھرش كام  گردد، واگر دختر باشد با سنش شود، واگر پسر باشد شجاع مى استوارمى

 (378."(گیرد مى

علیھ السالم شكوه برد كھ فرزنددار  رسیده است كھ مردى نزدحضرتعلیھ السالم  در حدیثى از امام صادق - 9

محمد خواھم  ھرگاه مجامعھ كردى بگو خدایا اگر پسرى بھ من دادى: "علیھ السالم بھ اوفرمود شود، حضرت نمى

 (379.(داد گوید چنین كرد وخدا بھ او فرزندى او مى" نامیدش

است، وبھتر آن است كھ با دعایى كھ در روایت رزام  اد تشویق كردهاسالم بھ تبریك گفتن بھ مناسبت تولد نوز - 10

خداوند بھ من : كرد علیھ السالم آمد وعرض مردى نزد ابو عبد هللاَّ امام صادق: گوید او مى. شود آمده تھنیت گفتھ

را بھ تو  خداوندسپاس كسى را بھ تو ارزانى دارد كھ این فرزند: "علیھ السالم فرمود فرزندى داده است حضرت

بخشیده است،ودر این بخشیده شده بھ تو بركت دھد، وبھ بزرگى ورشد رسد،وخداوند نیكى او را بھ تو ارمغان 

 (380."(كند

 آداب نامگذارى فرزند - ج 

علیھ السالم  امیر المؤمنین. باید نامگذارى كرد-اگر سقط شود  حتى -دھد كودك را پیش از تولد  دین دستور مى - 1

دانید كھ دختراست یا پسر او را بھ  فرزندتان بھ دنیا آید او را نامگذارى كنید، واگر نمى پیش از آن كھ: "فرماید مى

فرزند سقط شده شما ھرگاه در روز قیامت شما را دیدار كند . دختر نامھایى بنامید كھ ھم براى پسر است وھم براى

را پیش از تولد نام  برصلى هللا علیھ وآلھ محسنتو بر من نامى ننھادى در حالى كھ پیام: گوید پدرش مى بھ

 (381."(نھاد

علیھ السالم  در حدیثى از ابو الحسن .مستحب است نام، نیكو باشد واین نخستین نیكى است ازسوى پدر بر فرزند - 2

مى نیكو نخستین نیكى مرد بھ فرزندش آن است كھ او را بھ نامى نیكو بنامد،پس ھر یك از شما باید نا:"رسیده است

 (382."(بر فرزندش نھد

نامیدند،ودلیل آن ھم مطلبى است كھ در روایت احمد بن  در جاھلیت عربھا فرزندان خود را با نامھاى زشتى مى

چراعربھا : علیھ السالم عرض كردم بھ حضرت: گوید اشیم مى. رضاعلیھ السالم آمده است اشیم بھ نقل از امام

 نامیدند؟  لنگ وامثال آن مىفرزندان خود را سگ ویوز پلنگ وپ

ترساندند، وبردگانشان را  خود، دشمنان را مى عربھا مردمان جنگجو بودند وبا اسامى فرزندان: "حضرت فرمود

 (383."(جستند نامیدند وبا این اسامى تیّمن مى ونظایر آن مى فرج، مبارك وخجستھ

نامھاى زشت مردان وشھرھا  امبرصلى هللا علیھ وآلھپی: "علیھ السالم آمده است ولى چنان كھ در روایت امام صادق

 (384."(داد را تغییر مى

ترین اسامى آن است كھ با  راست: "كند مى ترین وبھترین اسامى را از امام باقرعلیھ السالم بیان وروایت زیر، راست

 (385."(وبھترین اسامى از آن پیامبران است.عبودیت ھمراه باشد

ترین اسامى ھستند، ومحمد، ابراھیم،  راست ...ون عبد الرحمن، عبد الكریم، عبدهللاَّ وبراین اساس اسمھایى ھمچ

خاندانى نیست كھ درمیان آنھا نام پیامبرى : "فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى .وموسى بھترین نامھا نوح، عیسى

 (386."(كند ، آنھا را تقدیس مىاى رابراى آنھا گماشتھ كھ بام وشام باشد مگر آن كھ خداوند عز وجل فرشتھ



نامیده شود وسپس اگر خواستند نامش را ( محمد)تا ھفت روز -بر پایھ سنت امامان  -مستحب است فرزند پسر  - 3

  :فرماید علیھ السالم مى آنچھ خواستندبنھند، چھ امام صادق

گر خواستیم ھمین نام را بر او نامیم، وپس ازگذشت ھفت روز ا آوریم مگر آن كھ او را محمد مى ما پسرى نمى"

 (387."(دھیم نھیم واگرنخواستیم نامش را تغییر مى مى

ھركھ خداوند سھ پسربھ او بدھد ونام یكى از آن سھ را : "فرماید در حدیث شریفى پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

 (388."(كرده است نگذارد، بامن بى مھرى( محمد)

شود كھ در آن نام محمد یا على یا  اى واردنمى فقر بھ خانھ: "م رسیده است كھعلیھ السال در حدیثى از ابو الحسن

، یا فاطمھ در میان زنان یافت شود  (389."(حسن یا حسین یا جعفر یاطالب یا عبد هللاَّ

یھ امام باقرعل. اى وضع كنند بدى بخوانند كنیھ كند كھ براى كودك پیش از آن كھ او را با كنیھ اسالم توصیھ مى - 4

 (390."(نھیم تا مبادا با كنیھ بدى ایشان رابخوانند ما برفرزندان خود از كودكى كنیھ مى: "فرماید السالم مى

 (391.(علیھ السالم كنیھ مردان بھ نام پسرشان باشد صادق كند بر حسب روایت سكونى از امام اسالم توصیھ مى - 5

داردكسى با نام غیر حقیقى ھمچون حكم،  اسالم خوش نمى علیھ السالم بر پایھ روایت منقول از امام صادق - 6

 (392.(شود حكیم، خالد ومالك نامیده

  آداب وسنن والدت -د 

: فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى .از سنتھا وآداب اسالم پیرامون نوزاد، گفتن اذان واقامھ در دوگوش اوست - 1

وش راستش اذان ودر گوش چپش اقامھ گوید،كھ این كار او را از داد، باید در گ كسى كھ خداوند بھ او فرزندى"

 (393."(دارد شیطان رجیم محفوظ مى

كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ با حسن وحسین چنین  پیش از این مستحب است كام كودك را با خرما بگیرند، چنان - 2

 (394.(كرد

شود، ودر گوش او اقامھ  فرات گرفتھ مى نوزاد با آب كام: "فرماید ودر روایت دیگرى، امام باقرعلیھ السالم مى

 (395."(گویند مى

ھنگام زاده شدن دو غنچھ خود  از سنتھا وآداب والدت، ھمان كارھایى است كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ - 3

  :دكن را امام رضاعلیھ السالم بھ نقل از اسماء دختر عمیس روایت مى حسن وحسین انجام داد وتفصیل آن

پس او را پیچیده در . پسرم را بیاور !اى اسماء:ھنگامى كھ فاطمھ، حسن را بھ دنیا آورد، پیامبر بیامد وفرمود"

آیا بھ شماسفارش نكردم نوزاد را : اى پرت كرد وفرمود پیامبر پارچھ را بھ گوشھ. اى زرد نزد پیامبرآوردم پارچھ

ودر  آوردند وكودك را در آن پیچید، سپس در گوش راستش اذان سفید اى در پارچھ زرد نپیچید؟ ودستور داد پارچھ

 ."گوش چپش اقامھ گفت

چون روز ھفتم رسید پیامبر نزد من  :گفت علیھ السالم نیز بیان داشت تا جایى كھ اسماء ھمین سخن را درباره حسین

او نیز قوچ سیاه  سن براىپسرم را نزدمن بیاور وبا او ھمان كرد كھ با حسن كرده بود، وھمچون ح: آمد وفرمود

عطرى ( خلوق)وسفیدى را عقیقھ كرد، ویك پاى آن را بھ قابلھ داد،وسر حسین را تراشید وبھ وزن آن نقره داد و

 (396."(جاھلیت است مالیدن خون بھ سر كودك از كارھاى: "آلود بھ سر او مالید وفرمود زعفران



ھر كس در روز : "علیھ السالم رسیده است صادق در حدیثى از اماماند تا جایى كھ  روایات بر عقیقھ تأكید كرده - 4

 (397."(تر از قربانى است رستاخیز در گرو عقیقھ خوداست، عقیقھ واجب

شده است یانھ باید براى خود عقیقھ كند واین ھمان  بلكھ نصوص داللت بر آن دارند كھ اگر كسى نداند براى او عقیقھ

 (398.(وت كردپیامبر پس از نب كارى است كھ

واگر ) 400(شود دو قلو دو گوسفند عقیقھ مى وبراى) 399(شود وبراى دختر وپسر، گوسفند یا گاو یا شتر عقیقھ مى

مانددر وضعش گشایشى پیش آید تا عقیقھ كند واگر نتوانست چیزى برعھده او  تھیدست باشد منتظر مى

 (401.(نیست

آرى، استخوان آن : "شود فرمود شكستھ مى یدند كھ آیا استخوان قربانىعلیھ السالم درباره عقیقھ پرس از امام صادق

 (402."(دھید گردد وپس از ذبح آنچھ خواستید با آن انجام شودوگوشتش تكھ تكھ مى شكستھ مى

عقیقھ گوسفندى است براى گوشت، " :فرماید مى علیھ السالم امام صادق. رعایت شرایط قربانى در آن واجب نیست

 (403."(كند قربانى عید قربان نیست، وھرچھ باشد كفایت مى ھپس بھ منزل

بسم هللاَّ وبا䐀َّ اللھم عقیقة : "نقل شده بخوانند علیھ السالم ھنگام ذبح عقیقھ مستحب است دعایى را كھ از امام صادق

 (404."(ودمھا بدمھ وعظمھا بعظمھ، اللھم اجعلھ وقاء آلل محمد عن فالن، لحمھا بلحمھ

 (405.(علیھ السالم مكروه است پدرومادر فرزند، از گوشت عقیقھ بخورند حدیث رسیده از امام صادق وبر اساس

 (406.(واسالم باز داشتھ از این كھ سر كودك را با خون عقیقھ بیاالیند،زیرا این كار از شرك دوران جاھلیت است

روز : "ى از پیامبر رسیده است كھ فرموددرحدیث. اسالم دستور داده پسر را در روز ھفتم والدت ختنھ كنند - 5

سریعتر است، وزمین  تر وبراى روییدن گوشت كنید، كھ این كار پاكتر وپاكیزه( یعنى ختنھ)ھفتم، كودكتان را تطھیر

  (407."(شود مى تا چھل روز از بول ختنھ نكرده نجس

. تیغ از موضع ختنھ بگذرانند - الم آمده در سنت اس طبق آنچھ - اما فرزندى كھ ختنھ شده بھ دنیا آمده، مستحب است 

فرزند من ختنھ شده  این: "از امام كاظم بھ ھنگام تولد امام رضاعلیھ السالم آمده است كھ فرمود در حدیثى منقول

گذرانیم تا بھ  وپاك ومطھر زاده شدند، ولى ما تیغ را بر آن مى وپاك ومطھر بھ دنیا آمد وامامان ھمھ مختون

 (408."(اشیم واز دین حنیف پیروى كرده باشیمعمل كرده ب سنت

ختنھ كردن پسر ازسنت است اما خفض دختر از سنت : "علیھ السالم آمده است ودر روایتى از امام صادق

 (409."(نیست

 (410.(احادیث آمده است كھ خفض دختر، مكرمھ است آرى در برخى

سنّتك وسنّة نبیّك، واتّباع منّا لك ولدینك بمشیئتك  ھذه اللّھمّ : "وھنگام ختنھ مستحب است این دعاى مأثور را خواند

وحجامتھ ألمر أنت أعرف بھ منّي، اللّھّم  وبإرادتك، ألمرأردتھ، وقضاء حتمتھ، وأمر أنفذتھ فأذقتھ حّر الحدید في ختانھ

فع عنھ الفقر عمره، وادفع اآلفات عن بدنھ، واألوجاع عن جسمھ، وزده من الغنى،وأد فطھّره من الذنوب، وزد في

 (411."(فانّك تعلم وال نعلم

 آداب رفتار با نوزاد - ه 



شود كھ بھ خاطر گریھ،  كنند، ومانع از آن مى كند كھ گریھ كودكانشان را تحمل اسالم بھ والدین توصیھ مى - 1

خود را  انبھ خاطر گریھ، كودك: "از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ روایت شده است كھ فرمود.كودكان خود را بزنند

، وچھار ماه درود بر پیامبر وخاندان او، وچھار ماه  گریھ آنھا در طول چھار ماه، شھادت است بھ یگانگى. نزنید هللاَّ

 (412."(پدر ومادرشان دعا براى

ودرحدیث شریفى پیرامون اجر زن شیرده از پیامبر رسیده . كند سنت پیامبر، شیر دادن بھ كودك را تشویق مى - 2

ھرگاه زنى كودكى را شیر دھد ھر مكیدن كودك برابر است باآزاد كردن فرزندى از فرزندان : "فرمود است كھ

كار را از سر گیركھ : زند ومى گوید اى بزرگوار بھ پھلوى او مى شد فرشتھ اسماعیل، وھرگاه از شیر دادن او فارغ

 (413."(خداوند تو را بخشیده است

 (414."(ھیچ شیرى با بركتتر از شیرمادر براى كودك نیست: "فرماید ىعلیھ السالم م وامیر المؤمنین على

ام اسحاق گفت در حالى . نوزاد شیر دھد كند كھ از دو پستان بھ علیھ السالم بھ زن شیرده توصیھ مى امام صادق - 3

او را از یك پستان !اى ام اسحاق: "دادم ابو عبد هللاَّ بھ من نگریست وفرمود را شیر مى كھ فرزندانم محمد واسحاق

 (415."(اش كن كھ یكى ازآن دو خوراك ودیگرى نوشاك اوست شیر نده واز ھردو پستانت تغذیھ

نباید زنى بھ : "فرماید علیھ السالم مى اسالم دوره شیر خوارگى را دو سال تمام مقرر كرده است،وامام صادق - 4

ز این دوره كودك را از شیربستانند باید با رضایت كامل شیر دھد، واگر خواستند پیش ا فرزندش بیش از دو سال

 (416."(پدر ومادر باشد

شرع حرام كرده است كھ زن وشوھر از ترس حاملھ شدن یا ازترس بر كودك شیر خوار، با جلوگیرى از  - 5

یتى آمده است، در روا این نكتھ در قرآن آمده وسنت ھم آن را تفسیر كرده. ھمبستر شدن بھ یكدیگرزیان وارد آورند

علیھ  از امام صادق( َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَھُ بَِولَِدهِ )شریفھ  است كھ ابو الصباح كنانى پیرامون این آیھ

شیرده مرد خود را از خویش  چنین بوده است كھ زن: "فرماید علیھ السالم مى كند، وحضرت پرسش مى السالم

و . ترسم كھ حاملھ شوم وفرزند شیر خوار خود رابكشم. با من ھمبستر شوى دھم بھ تو اجازه نمى: رانده ومى گفتھ مى

ترسم با تو ھمبستر شوم وتو  گفتھ؛ من مى ومرد مى خوانده نیز چنین بوده كھ زنى مرد خود را بھ آمیزش فرا مى

شده، خداوند نھى كرده از  مبسترنمىزده وبا او ھ فرزند خود را بكشم، ولذا زن خود را كنار مى باردار شوى ومن

 (417."(وارد كند این كھ مردى بھ زن یا زنى بھ مرد زیان

علیھ السالم رسیده  از امام كاظم .كراھت دایھ گرفتن زن زناكار ودخترحرامزاده اوست. یكى از احكام شیردھى - 6

ائیده است، آیاصالحیت دایھ شدن را جعفر درباره زنى سؤال كرد كھ از زنا فرزندى را ز است كھ برادرش على بن

 دارد؟ 

 (418."(دخترش كھ از زنا زاده شده است نھ خود او شایستگى دایھ شدن را دارد ونھ: "علیھ السالم فرمود حضرت

نوزاد را : "علیھ السالم زن مجوسى نیزصالحیت دایھ شدن را ندارد ونیز بر حسب روایت رسیده از امام صادق

دھد،ولى شیردادن توسط زن یھودى یا مسیحى اشكال ندارد، واینھا نبایدمیگسارى كنند واز نباید زن مجوسى شیر 

 (419."(شوند آن باز داشتھ مى

 (420.(زن ناصبى نیز نباید بھ عنوان دایھ شیر دھد



علیھ السالم  امیر المؤمنین على .گزینش كنند كند دایھ را بر حسب موازین شرعى وعقلى اسالم توصیھ مى - 7

گیرد  دھد، زیرا فرزند بر شیر او جان مى فرزندان شما شیر مى بنگرید چھ كسى بھ: "فرماید مى

چشم دارد كودك را شیر دھد  از این رو كراھت دارد زن نادان واحمق یا زنى كھ ضعف) 421"(شود مى وجوان

 (422.(كند سرایت مى( وجسمى بیماریھاى روانى)زیرا توسط شیر 

در حدیثى از امام باقرعلیھ السالم  .وقبیح رو د كھ زنى زیبا بھ فرزند شیر دھد نھ زن زشتكن اسالم توصیھ مى - 8

 (423."(ھازنى را بر گزینید كھ زیبا رو باشد، زیرا كھ شیر عامل سرایت است از بین دایھ: "رسیده است كھ

  آداب وسنن اسالم در تربیت كودكان - و 

ھایى كھ  دھد آنھا را دوست بدارند وبھ وعده كندودستور مى ا توصیھ مىاسالم ،خیر وخوبى نسبت بھ فرزندان ر - 1

كودكان رادوست بدارید وبر آنھا رحم : "در حدیثى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده است. دھند وفا كنند بھ آنھامى

روزى آنھا  كنند شما گیرید، وھرگاه چیزى بھ آنھا وعده كردیدبھ وعده خود وفا كنید، كھ آنھا گمان مى

 (424."(دھید رامى

خداوند بر : "خود را دوست دارد آمده است علیھ السالم پیرامون پاداش كسى كھ فرزندان ودر حدیثى از امام صادق

 (425."(گیرد محبت فراوان او نسبت بھ فرزندش رحم مى بنده خود بھ سبب

یق كرده است واین ھنگامى بود كھ مردى نزد از رحمت نسبت بھ كودكان است بوسیدن آنھا كھ پیامبر آن راتشو - 2

این مرد : "فرمود ام ،وچون رفت پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ من ھرگز فرزندم را نبوسیده: حضرت آمدوعرض كرد

ھر كھ فرزند : "از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نقل شده است ودر حدیث دیگرى) 426."(نزد من از اھالى دوزخ است

 (427."(اى براى او بنویسد ندحسنھخود را ببوسد خداو

مردى را دید كھ یكى از دو پسرش  چنین است برابرى میان كودكان وعدم تمایز میان آنھا، پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ

آیا میان آن دو برابرى بر : "كند، پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ او فرمود بوسد ودیگرى را رھامى را مى

 (428."(كنى قرارنمى

مردى خدمت پیامبرصلى . تفصیل بیان كرده است از دوستى بھ كودكان است اداى حقوق آنھا كھ شرع آنھا را بھ - 3

: یا رسول هللاَّ حق فرزند من بر من چیست؟ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود:هللا علیھ وآلھ رسید وعرض كرد

 (429."(اى قرار دھى پسندیده(اعىاجتم)نیك بر او نھى، وخوب تربیتش كنى، واو را در جایگاه  نام"

صلى هللا علیھ وآلھ نماز ظھر را با مردم  حضرت پیامبر در این باره الگوى مسلمانان است، در روایت آمده است كھ

: آمد؟ فرمود آیا در نماز چیزى پیش: برگزار كرد، چون پیامبر فارغ شد مردم گفتند گزارد ودو ركعت پایانى را سبك

 (430"(آیا گریھ كودك را نشنیدید؟: "برگزار كردى، پیامبر فرمود دو ركعت پایانى نماز را سبك گفتند( چھ چیزى؟)

خداوند : "پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود .یابد مى نیكى پدر بھ پسر در آینده بھ صورت نیكى پسر بھ پدر بازتاب - 4

رساندن بھ  چگونھ فرزند را در نیكى: گفتند بر كسى رحم كند كھ فرزندش رادر نیكى رساندن بھ او یارى رساند،

پذیرد، واز آنچھ براى او مقدور نیست در  از او مى آنچھ را براى او مقدور است: خودش یارى رساند؟ فرمود

  (431".(كند، واو را در شرمندگى نیافكند گذرد، واو راخستھ نمى مى

: فرماید علیھ السالم مى امام صادق .ھفت سال است اسالم براى تربیت، سھ مرحلھ مقرر كرده است وھر مرحلھ - 5



 (432."(آموزد وحرام را مى آموزد، وھفت سال حالل كند، وھفت سال سواد وقرآن مى مى بچھ ھفت سال بازى"

خواھى  ھفت سال او را نزد خود نگھدار وچنان كھ مى بگذار فرزندت بھ شش سالگى برسد وسپس: "فرماید ونیز مى

 (433."(پذیرفت وشایستگى یافت چھ بھتر، واال او را رھا كن او را ادب كن،اگر

نویسد، وھر كھ او را  ھر كھ فرزندش را ببوسد خداوند براى اویك حسنھ مى: "فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

و حلّھ شوند ود مى كند، وھركھ بھ فرزند خود قرآن آموزد پدر ومادرش فرا خوانده شاد كند خداوند در قیامت شادش

 (434."(گرداند بھشتیان را روشن مى شود كھ نور آن دو، چھره بر آن دو پوشانده مى

وھفت سال بنده وھفت سال وزیر، اگر در  كودك، ھفت سال ارباب است: "فرماید ونیز پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

وتو نزدخداوند شود  بیست ویك سالگى دراخالق و رفتار رضایت بخش بود چھ بھتر، واالّ رھا مى

 (435."(معذورى

امیر المؤمنین در . را بھ كودكان خود بیاموزند(فرھنگ وشریعت)دین  دانستھ تا علم اسالم بر والدین ضرورى - 6

من بھ عللى دروصیت بھ تو : "فرماید مى -كھ بھترین الگوى تربیت شایستھ است  -وصیتى براى امام حسن

ھاى دنیا پیش از من بھ تو  و ترسم ھوى وھوس وفتنھ( گوید مى تا این كھ)داد پیشدستى كردم، اگر اجل بھ من مھلت ن

پذیرد، ولذا پیش  رسد،و تو سخت و سركش شوى، قلب نوجوان ھمچون زمین خالى است،آنچھ در آن افكنده شود مى

 (436."(ات مشغول شود، بھ ادب كردن تو اقدام كردم گردد واندیشھ از آن كھ قلبت سخت
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  آغاز زندگى زناشویى - 1

علیھ السالم آغاز آفرینش  است كھ حضرت علیھ السالم آمده در حدیثى منقول از زرارة بن اعین بھ نقل از امام صادق

كند، درضمن این  علیھما السالم وایجاد مودت ورحمت میان آن دو را تشریح مى آدم وچگونگى خلق حواء را براى

  :ث آمده استحدی

بھ او موجب آرامش وأنس من است؟ خداوند  كھ نزدیكى ونگریستن آفریده نیكو چیست پروردگارا این: آدم گفت

سخن شود، وپیرو امر تو  حّواست، آیا دوست دارى با تو باشد وتو را مأنوس گرداند، وباتو ھم این كنیز من: فرمود

: خداوندفرمود. گذرام تو را حمد وسپاس مى - تا من زنده ھستم  -آرى بار خدایا،وبدین سان : باشد؟ آدم عرض كرد

او را از من خواستگارى كن كھ كنیز من است، واو نیزشایستگى ھمسرى تو را دارد، وخداوند در دل حضرت آدم 

تو  بار خدایا من او را از: آدم گفت پس. افكند وپیش از آن آگاھیھاى الزم را نسبت بھ ھمھ چیز بھ آدم داد شھوت

ھا واحكام  نشانھ خشنودى من در این است كھ :كنم، خشنودى تودر چیست؟ خداوند عز وجل فرمود خواستگارى مى

 (437."(دینم را بھ او بیاموزى

 ازدواج، ضرورت گریز ناپذیر - 2

ست اى ھمچون ازدست دادن عزیزى، یا زیانى مالى، یا از د بینیم كھ ھنگام برخورد با فاجعھ گروھى را مى - 1

باشد یك مسؤولیت است،  ھرگز چنین نیست، بلكھ ازدواج پیش از آنكھ شھوت. زنند سرباز مى دادن وطن، از ازدواج

علیھ السالم نقل  در این زمینھ، حدیث ظریفى از امام صادق. را ادا كند وآدمى باید در ھر حال مسؤولیت خویش

 :است كھ فرموده شده

اى برادر چگونھ توانستى پس از من با : برادرش بنیامین را دیدار كردگفتعلیھ السالم  ھنگامى كھ یوسف صدیق"

داشتھ باشى كھ زمین را با تسبیح  توانى نسلى اگر مى: پدرم بھ من دستور داد وگفت: زنى ازدواج كنى؟بنیامین گفت

 (438."(الھى زنده كند چنین كن

دارد از این كھ  چھ چیزمؤمن را باز مى: "ستھمین مفھوم در روایتى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده ا

 (439."(سنگین كند( ال الھ اال هللاَّ )را روزى او كند كھ زمین را با اى بر گیرد تا مگر خداوند نسلى خانواده

 (440."(ترین مردگان شما عزبھا ھستند پست:"در حدیثى از پیامبر آمده. از ھمین رو عزب بودن مكروه است

من دوست ندارم كھ دنیا وما فیھا را " :است علیھ السالم رسیده است كھ فرمود پدرم فرموده صادقدر حدیثى از امام 

 (441."(بدون ھمسر بخوابم داشتھ باشم، ولى درشبى

: خوانیم در آیھ كریمھ مى. انسان نباید از ترس فقر، ازدواج را رھا كند كھ این خود، سوءظنى است بھ خدا - 2

ُ َواِسعٌ  ِمنُكمْ   َمىَوأَنِكُحوا اْألَیَا) ُ ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ  .((442(َعلِیمٌ  َوالصَّ

صالح ودرستكاران را، اگر فقیر وتنگدست  ومردان وزنان بى ھمسر را ھمسر دھید، وھمچنین غالمان وكنیزان"

 ".سازد، وخداوند گشایش دھنده و آگاه است خود بى نیاز مى د آنھا را از فضلباشند خداون

كسى كھ از ترس فقرازدواج نكند بھ مقام خداوند بدگمانى : "علیھ السالم روایت است كھ فرموده از امام صادق

 (443."(ورزیده است

  دوست داشتن ھمسران - 3



خانواده وبھ بار آوردن فرزندانى شایستھ تشویق  ھدف تشكیل بدین ترتیب دین اسالم، دوست داشتن زن را بھ - 1

افزایش یابد، مگر  كنم خیرى در ایمان فردى گمان نمى: "علیھ السالم آمده است كھ در روایتى ازامام صادق. كند مى

دوست داشتن زنان از اخالق پیامبران : "فرماید نیزمى) 444."(آن كھ دوستى او نسبت بھ زنان افزایش یابد

 (445."(است

 .افزاید بر دوستى ومحبت زن وشوھر مى كند كھ این محبت نسبت بھ زن اظھار شود كھ اسالم تشویق مى - 2

بگوید تو را دوست دارم ھرگز از قلب  این كھ مردى بھ زنش: "در حدیثى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده است

 (446."(زنش زدوده نخواھد شد

خداوند . او را از پرداختن بھ وظایفش باز دارد اى گردد براى مرد كھ ت بھ زن نباید فتنھولى دوستى شوھر نسب - 3

وا َوتَْغِفُروا فَإِنَّ یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالِدُكْم َعُدّواً لَُّكْم فَاْحَذُروھُْم َوإِن تَْعفُواَوتَْصفَحُ : )فرماید سبحان مى

 َ  .((447( َغفُوٌر َرِحیمٌ هللاَّ

شما ھستند از آنھا برحذر باشید، واگر عفو كنید  اید، بعضى از زنان وفرزندانتان دشمنان اى كسانى كھ ایمان آورده

 .چراكھ خدا آمرزنده ومھربان است( دھد خداوند شما را مشمول عفو ورحمتش قرار مى)وچشم بپوشیدوببخشید 

 (448."(براى مؤمن، ھمسر بد است ترین دشمن چیره: "سالم رسیده است كھعلیھ ال در حدیثى از امام صادق

دنیا : خداوند داشتن یكى از شش خصلت است نخستین عامل عصیان: "نیز از حضرتش رسیده است كھ فرموده

 (449."(طلبى ریاست، دوست داشتن خواب، حب زنان، غذا دوستى وراحت دوستى، حب

اى شرعى خود را ادا كند،وزندگیش او را از پرداختن بھ واجبات شرعى باز اما در صورتى كھ مؤمن مسؤولیتھ

سھ چیز : "خوانیم كھ مى علیھ السالم مؤاخذه نخواھد شد واز ھمین رو در حدیثى از امام صادق ندارد، بر دوستى زن

اى كھ بھ اویارى  پوشد وزن شایستھ اى كھ مى خورد، جامھ خوراكى كھ مى:شود است كھ مؤمن براى آنھا مؤاخذه نمى

 (450."(كند رساند وبھ وسیلھ او عفّت خویش را حفظ مى مى

بھ : "خوانیم علیھ السالم مى در حدیث امام صادق بلكھ زن شایستھ، یاور مرد است در دین واداى واجبات، چنان كھ

خورد آن  ى اوسوگند مىشود، وھرگاه برا بیند شاد مى شایستھ ندادند كھ ھر وقت او را مى كس چیزى بھتر از زن ھیچ

 (451."(دارد آورد، ودر غیاب مرد، مال وناموس او رانگھ مى را بر مى

  تزویج جوان عزب

َوأَنِكُحوا : )فرماید خداوند مى. كند ازدواج دعوت مى كند، و جوانان را بھ بدین سان اسالم بھ ازدواج تشویق مى - 4

الِِحیَن ِمْن ِعبَ  ِمنُكمْ   اْألَیَاَمى ُ َواِسعٌ َوالصَّ ُ ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ  .((452(َعلِیمٌ  اِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ

صالح ودرستكاران را، اگر فقیر وتنگدست  ومردان وزنان بى ھمسر را ھمسر دھید، وھمچنین غالمان وكنیزان"

 ".وخداوند گشایش دھنده و آگاه استسازد،  خود بى نیاز مى باشند خداوند آنھا را از فضل

ازدواج در آورد از كسانى خواھد بود كھ در  كسى كھ عزبى را بھ: "علیھ السالم آمده است در حدیثى از امام صادق

 (453."(كند روز رستاخیز خداوند بھ اونظر مى

 چگونگى گزینش ھمسر - 4



زنى خواندیم كھ شایستھ است بھ عنوان شریك  در فصلھاى گذشتھ این كتاب احادیثى را پیرامون ویژگیھاى - 1

شود، ولى مھمترین این ویژگیھا گزینش زن است بھ سبب دیندارى اوونھ براى مال وجمالش بدون  زندگى بر گزیده

 .در نظر گرفتن دین او

د بھ ھمان جمال یا ماِل زنى با او ازدواج كر ھرگاه مردى بھ سبب: "علیھ السالم آمده است در حدیثى از امام صادق

 (454."(كند خاطر دینش با او ازدواج كرد خداوند مال وجمال را نیز بدو ارمغان شود، وھرگاه بھ واگذار مى

كسى كھ براى خدا وصلھ رحم : "فرماید العابدین مى نماید، امام زین اسالم، ازدواج با خویشاوندان را تشویق مى - 2

 (455"(.ازدواج كندخداوند تاج فرشتگان بر سر او نھد

امام باقرعلیھ السالم . كند زنى زایا گرفتھ شود، نھ زن نازا ولو زیباوخوش سیما ھم باشد اسالم تشویق مى - 3

 (456."(اگر زایا باشد نزد من محبوبتر است از زن زیباى نازا بدانید كھ زن سیاه: "فرماید مى

دختر باكره زایا ازدواج كنید، وبا زن نازاى زیبا با: "كند كھ فرمود ونیز ایشان از جدش پیامبر اكرم روایت مى - 4

 (457."(نكنید كھ من در روز رستاخیز بھ شما امت خود خواھم بالید ونیكو چھره ازدواج

زیبایى انتخاب شود كھ دین دارد وفرزند بسیار  البتھ اسالم از جنبھ زیبایى نیز غافل نمانده، ودستور داده زن

خیررا : پیامبر فرمود: "كند كھ صلى هللا علیھ وآلھ روایت مى از جدش محمد مصطفى امام رضاعلیھ السالم. آورد مى

 (458."(تر است كھ نیكوباشد نزد زنان زیبا روى بجوئید كھ كردار آنھا شایستھ

 شتاب در شوھر دادن دختر - 5

امام . ماھانھ است كند ھمین كھ دختر بھ حد زنانگى رسیدشوھرش دھند، ونشانھ آن قاعدگى اسالم توصیھ مى - 1

 (459."(نشود اش حیض از سعادت شخص آن است كھ دخترش در خانھ: "فرمود علیھ السالم صادق

صلى هللا علیھ  حضرت. داند پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ حكمت این كار را مصونیت در برابر تباھى وفساددختران مى

دختران باكره :ند لطیف وخبیر براى من خبر آورد كھجبرئیل از خداو! مردم اى" :فرماید وآلھ در خطبھ شریفى مى

كند وباد او را  برسد وچیده نشود آفتاب او را فاسد مى ھمچون میوه ھستند بر روى درخت كھ ھرگاه این میوه

دختران باكره نیز ھرگاه بھ حد زنان برسند دارویى ندارند مگر شوھر،ودر غیر این صورت از تباھى .پراكند مى

 ".بود، زیرا آنھا نیزانسانند مصون نخواھند

: مرد عرض كرد( بھ ھمتاھایشان: )هللاَّ دختران خود را بھ كھ بدھیم؟ فرمود یا رسول: مردى برخاست وگفت

 كیانند؟ ھمتاھاى ایشان

 (460."(مؤمنان، كفو وھمتاى یكدیگر ھستند،مؤمنان كفو وھمتاى یكدیگر ھستند: "پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

خداوند با اسالم، كسى راكھ در جاھلیت ارجمند بود پست كرد، : "فرماید صلى هللا علیھ وآلھ در ھمین معنا مىپیامبر

بود، با اسالم ارجمند گرداند، وكسى را كھ در جاھلیت ذلیل بود، بااسالم گرامى  وكسى را كھ در جاھلیت پست

ونسب واال را از بین برد، پس ھمھ مردم امروز  عشیره وقبیلھ داشت، وبا اسالم ھمھ تكبرھاى جاھلى وبالیدن بھ

سفید باشند یا سیاه، قریشى باشند یا عرب یا عجم ھمگى از آدمندوآدم را ھم خداوند از گل بسرشت،  خواه

 (461."(ترین آنھاست ومحبوبترین مردم نزد خداوندفرمانبرترین ومتقى

او دختر زبیر عمویش . نھاده باشد س از خود سنتى بر جاىپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ عمالً بھ ھمین كار پرداخت تا پ



  :علیھ السالم آمده است را بھ ازدواج مقداد بن اسود درآورد ھمانطور كھ در حدیث امام صادق

حضرت رسول . مقداد بن اسود در آورد پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ، ضباعھ دختر زبیر بن عبد المطلب را بھ ازدواج"

تا ازدواج راآسان كند، وتا آن كھ مردم از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ پیروى كنند، وبدانند این كار را كرد 

 (462."(ترین آنھا نزد خداوند پرھیزگارترین آنھاست گرامى كھ

 .اند با پسر غیر ھاشمى را روا دانستھ براساس ھمین روایت وروایات دیگر، فقھا ازدواج دختر ھاشمى

  .اخالق ودینى پسندیده داشتھ باشدومالك در مرد آن است كھ 

اى داشت  اگر كسى بھ خواستگارى دختر شماآمد كھ اخالق ودین پسندیده: "فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى - 2

علیھ السالم در  صادق امام) 463."(دختر خویش را بھ او بدھید،واگر چنین نكنید در زمین فتنھ وتباھى بسیار پدید آید

از نظر )كفو وھمتا آن است كھ پاكدامن باشد و : "فرماید افزایدومى توانگرى مالى را نیز بدان مىروایتى شرط 

 (464".(توانگر(مالى

تردیدى نیست كھ مرد توانگر بھتر از مرد نادار است، ولى اصل،دیانت واخالق است، پس اگر كسى ثروتمند بود 

 .داد ن خوش اخالق را بھ او برترىداشت واخالقى ناپسند، باید فقیر مؤم ولى ایمانى سست

ھاى دیندارى است ترك اعمال و رفتارھاى تباه كننده ومھلك، بویژه میگسارى، وشرع نھى نموده از  از نشانھ - 3

دختر خود را بھ  كسى كھ: "علیھ السالم رسیده است كھ در حدیثى از امام صادق. گسارى داد آن كھ دخترى را بھ باده

 (465."(رحم او كرده است باده گسارى دھد قطع

در حدیثى كھ على بن جعفر از امام صادق . دختر داد(مخنَّث)ونیز اسالم مانع از آن شده كھ بھ منحرف جنسى و - 4

ازدواج بكند كھ انسان نرمى است  كندآمده است كھ از حضرت درباره این پرسیدم كھ آیا دخترم با جوانى روایت مى

 (466."(نیست بھ ازدواج او درآور( مخنث)اگر بد كردار : )علیھ السالم فرمود وپدرش ھم اشكالى ندارد؟حضرت

در . اقوامى در آورد كھ از وفادارى دورند كند از این كھ دختر را بھ ازدواج در بُعد اخالق، شرع نھى مى - 5

ندھیدكھ بى وفا  دختران خود را بھ اقوام زنجى وخزرى: "آمده است كھ فرمود علیھ السالم حدیثى از امام صادق

 (467."(ھستند

ظاھر حدیث داللت بر آن دارد كھ حكمت این نھى، كاستى دروفادارى است واین حكمت ھمھ موارد مشابھ را در بر 

رود، پس اگر اھالى خزربھ وفادارى شناختھ شدند  كھ با از میان رفتن سبب، حكم نیز از میان مى گیرد چنان مى

  .قرار كرد توان با آنان خویشاوندى بر مى

امیر المؤمنین . واحمقى را بھ ھمسرى گرفت از دیانت است خردمندى، پس شرعاً مكروه است زن نادان - 6

 (468."(است بپرھیزید ازازدواج با زن احمق كھ ھمراھى با او بال وفرزندش موجب تباھى: "فرماید مى

  .نھد او در كودكان اثر مى بیشتر از زن احمق، ازدواج با زن دیوانھ كراھت دارد، زیرا جنون

  آداب ازدواج - 6

شامل حمد وثناى خداوند وتوصیھ بھ تقوا باشد، وشایستھ  خواندن خطبھ، پیش از عقد مستحب است، وبھتر است - 1

است ھرآنچھ را زن وشوھر وحّضار نیاز دارند در خطبھ یادآورى شود، ماننداصول ایمان ومحاسن اخالق وآداب 

 .خطبھ مناسب ببیند خواننده وآنچھ را دانشمند



در خطبھ امیرالمؤمنین آمده است كھ ایشان پس از حمد خدا چنین . خطبھ امامان معصوم براى ما نمونھ خوبى است

 :خطبھ كردند

المخرج مّما یكرھون، والرزق من حیث ال یحتسبون،  اُوصیكم بتقوى هللاَّ العظیم، فإّن هللاَّ عّز وجّل قد جعل للمتّقین"

موعوده، واطلبوا ما عنده بطاعتھ، والعمل بمحابھ، فإنّھ ال یدرك الخیرإّال بھ، وال ینال ما عنده إّال  زوا من هللاَّ فتنجّ 

 َّ䐀بطاعتھ، وال تكالن فیما ھو كائن إّال علیھ،والحول وال قوة إّال با. 

مجاریھا دون بلوغ غایاتھا، فیما قدر أّما بعد، فإن هللاَّ أبرم االُمور وأمضاھا على مقادیرھا، فھي غیرمتناھیة عن 

األخالف، وجرت بھ  وقضى من ذلك، وقدكان فیما قدر وقضى من أمره المحتوم وقضایاه المبرمة، ما قد تشعبت بھ

حضور ھذا المجلس الذي خصنا هللاَّ وإیّاكم للذي كان من تذكرنا  األسباب، وقضى من تناھي القضایا بنا وبكم إلى

علیھ، وساقنا وإیّاكم إلیھ، ثّم اّن فالن بن  وتظاھر نعمائھ، فنسأل هللاَّ لنا ولكم بركة ما جمعنا وإیّاكمآالئھ،وحسن بالئھ، 

فالن ذكر فالنة بنت فالن وھوفي الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من ال تجھلونھ، وقد بذل لھامن الصداق ما قد 

 (469."(هللاَّ على محّمد وآلھ وسلم وصلّى عرفتموه، فردوا خیراً تحمدوا علیھ وتنسبوا إلیھ

وچھ بسا حكمت این مسألھ شامل ھمھ . اثبات گردد مستحب است گواھانى را بر ازدواج گرفت تا نسب و ارث - 2

در . برد ؛ مثل ثبت درمحضر ونظایر آن كند واختالفھا را از میان مى نسب وارث را حفظ مى مواردى گردد كھ

 (470."(ھابراى اثبات نسب وارث مقّرر شده است بیّنھ: "الم آمده استعلیھ الس حدیثى از امام صادق

مستحب است در ازدواج، آن ھم بدور از زیاده روى وریا،ولیمھ داده شود، وباید از این طعام بھ فقرا نیز داده  - 3

برترى جویى بھ قرار داد براى  اى ونباید جشن ازدواج را بھانھ. توانگران وشخصیتھا محدود نشود شود وتنھا بھ

از . افكند مردم، وآنچھ قشرھاى آسیب پذیرومیانى را بھ سبب عدم توانایى در ھمراھى با توانگران بھ دشوارى

 (471."(اطعام ھنگام ازدواج ازسنتھاى پیامبران است" :پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ روایت است كھ فرمود

روز نخست، حق است، ودرروز دوم نیكى، وافزون برآن ریا ولیمھ : "فرماید ونیز پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

 (472."(طلبى وشھرت

دخول در شب بھتر از روز است، وروز براى  پس. از آداب ازدواج است گزینش وقت مناسب براى زفاف - 4

ولیمھ زفاف كنید، و عروسھایتان را شب: "علیھ السالم رسیده است كھ درروایتى از امام صادق. ولیمھ بھتر از شب

 (473."(را در روز دھید

از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده . است زفاف اسالم شب زنده دارى را جز در سھ مورد نھى كرده كھ از آن جملھ

كھ بھ خانھ  تھّجد با قرآن، یا در طلب دانش، یا عروسى: نیست جز در سھ مورد شب زنده دارى: "است كھ فرمود

 (474."(رود بخت مى

بھ امام باقرعلیھ السالم خبر رسید كھ مردى در .دارد ساعت گرمى براى زفاف برگزیده شود م خوش نمىاسال - 5

پس از ھم "بینم كھ بھ توافق برسند آنھا را نمى: "علیھ السالم فرمود كرده، پس حضرت ساعت گرم نیمروز ازدواج

 (475.(جدا شدند

علیھ  امام صادق. قمر در برج عقرب است رد كھدارد عروسى در روزى صورت پذی نیز اسالم خوش نمى - 6

 (476."(ھنگامى كھ قمر در برج عقرب است ازدواج كند روى خوبى رانخواھد دید ھركھ بھ: "فرماید السالم مى



كسى كھ بھ : "فرماید امام حسن عسكرى مى( قمرى روزھاى پایانى ماھھاى)ھمچنین است ھنگام محاق ماه  - 7

 (477."(كند باید تسلیم سقط جنین شودازدواج  ھنگام محاق ماه

علیھ السالم  مأثورى را بخواند كھ از امام صادق مستحب است ھنگام دخول، مرد وضو داشتھ باشد ودعاى - 8

 :ھرگاه برھمسرت وارد شدى دست بر پیشانى او بگذار وروى بھ قبلھ آوروبگو: "روایت شده است

ھا؛ فإن قضیت منھا ولداًفاجعلھ مباركاً تقیّاً من شیعة آل محّمد، وال تجعل اللّھّم بأمانتك أخذتھا، وبكلماتك استحللت"

 (478."(للشیطان فیھ شركاًوالنصیباً 

 :رسیده است وھرگاه آھنگ نزدیكى كند دعایى را بخواند كھ از امام باقرعلیھ السالم

 (479."(جعل عاقبتھ إلى خیراللّھّم ارزقني ولداً واجعلھ تقیّاً زكیّاً لیس في خلقھ زیادة وال نقصان،وا"

. وھنگام نزدیكى شایستھ نیست زن را بھ شتاب اندازد، ونبایدتا وقتى كھ نیاز زن بر آورده نشده او را رھا سازد - 9

ھرگاه فردى از شماآھنگ ھمسر خود كرد : "دھد علیھ السالم این چنین بھ ما تعلیم مى حضرت على اسالم از زبان

حكمت این كار آن است كھ اگر زنى كامیاب ) 480."(ند، زیرا زنان نیزنیازھایى دارندنباید او را بھ شتاب افك

بسا كسى از شما با ھمسرش  چھ: "فرماید علیھ السالم مى امام صادق. نشودچھ بسا در اندیشھ مرد دیگرى افتد

پس ھر كسى  .ھمبستر شود وزنش از او چنان جدا شودكھ اگر حتى مرد زنگى را ھم ببیند بھ او در آویزد

 (481."(اى صورت پذیرد كھ این بھتراست ھمسر خود كرد باید میان آن دو مالعبھ آھنگ

. ھیجان آید سراغ ھمسر خویش آید واز او كام بگیرد اش بھ مستحب است اگر مردى با دیدن زنى دیگر غریزه - 10

آمد، كام از زن خود گیرد،  ھ از او خوششھرگاه كسى از شما زنى را دید ك" :دھد كھ علیھ السالم بھ ماتعلیم مى على

زیرا زن او ھمان دارد كھ آن زن، پس نبایددر قلبش براى شیطان راھى قرار دھد كھ نگاه او را از زنش متوجھ 

 (482."(دیگرى كند آن

كند وسپس بھ شھوت آن زن با ھمسر خویش در  ولى شایستھ نیست آدمى با شھوت زن دیگرى خود را تحریك

چھ، پیامبرصلى هللا علیھ . ن عمل برحسب روایت رسیده از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مكروه استآمیزد، ای

مكن، زیرا در این صورت من از آن بیم دارم كھ  با شھوت زن دیگرى با ھمسرت نزدیكى! اى على: "فرماید مى وآلھ

 (483."(اگر نطفھ فرزندى منعقدگردد، كودك شما نامرد وبى عقل باشد

دانند، وحدیث پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ را  رخى از فقھا، ھنگام میل و رغبت زن، آمیزش با او رامستحب مىب - 11

 ".خیر: آیا با روزه وارد صبح شدى؟ عرض كرد: "فرمود آورند كھ بھ مردى مى

 ".خیر: پس تھیدستى را اطعام كردى؟ عرض كرد: "فرمود

ھمسرت برو وبا او آمیزش كن، كھ اوبراى تو بھ منزلھ صدقھ پس نزد : "پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

 (484."(است

شرعاً اشكالى ندارد كھ مرد با ھر وسیلھ ممكنى ھمسرش رااز نظر جنسى كامیاب نماید، ولى نباید در كامیابى  - 12

كالى ندارد اش: "فرماید مى علیھ السالم امام صادق. بھره گیرد( اعضاى مرد)جز اعضاى خودش  ھمسرش از چیزى

قسمتھاى بدن خود كمك بگیرد، ولى نباید با ابزارى غیر از پیكر خودبھ  كھ مرد در كامیابى با ھمسرش از ھمھ

 (485."(كامگیرى بپردازد



آمیزش كراھت دارد، چنان كھ سخن گفتن در آن  اگر چھ نگاه كردن بھ شرمگاه ھمسر جایز است، ولى ھنگام - 13

 .است حال نیز مكروه

مكروه است زیرا كورى بھ بار  دیثى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده است كھ نگاه كردن بھ فرج زناندر احا

مكروه  بھ ھنگام جماع كھ اللى در پى دارد، ونیز آمیزش جنسى زیر آسمان آورد، ونیز مكروه است سخن گفتن مى

 (486.(است

كردن موضع، از دستمالى جداگانھ استفاده كنند  مستحب است ھر یك از زن وشوھر پس از جماع براى پاك - 14

مگر آن  با ھمسرت نزدیكى مكن: "فرماید علیھ السالم مى پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ على. ویك دستمال بھ كارنبندند

ھ دستمال تمیز نكنید تا مبادا شھوت بر شھوت قرار گیرد، ك كھ تو دستمالى داشتھ باشى واو دستمالى، وخود را با یك

 (487."(این كاردشمنى میان شما دو را در پى دارد

. جماع كراھت دارد -آدمى را بھ شتاب اندازد  یعنى نیازى كھ -از حدیثى چنین پیداست كھ بھ ھنگام حصر  - 15

گردم چرا انساِن  فدایت: راوى عرض كرد" كند انسانى كھ خضاب كرده جماع نمى:"علیھ السالم فرمود امام صادق

  (488."(زیرا در حصراست: "كند؟ فرمود جماع نمى خضاب كرده

علیھ السالم روایت است كھ  از امام صادق.نیز بالفاصلھ پس از خوردن غذا با شكم پر نباید ھمبستر شد - 16

با شكم پر بھ حمام رفتن، با شكم پربا ھمسر آمیزش : كند وچھ بسا آدمى را بكشد مى سھ چیز بدن را ویران: "فرمود

 (489."(دواج با پیر زنانكردن واز

ظاھراً آنچھ ھمھ اینھا . از مباشرت خوددارى كرد شایستھ است در این اوقات كھ در حدیث امام باقر ذكر شده - 17

: علیھ السالم پرسیدند از امام. نھد آوردحالت اضطراب وخوف است كھ بر كودك حتى زن وشوھر اثرمى را گرد مى

آفتاب،  آرى، بین طلوع فجر وطلوع: "علیھ السالم فرمود مكروه باشد؟ حضرت نآیا وقتى ھست كھ جماع حالل در آ

،ودر شب وروز خسوف وكسوف، ودر شب وروزى كھ باد (یعنى سرخى آسمان)واز غروب آفتاب تا غروب شفق 

 ".سیاه یاسرخ یا زرد بوزد، وشب وروزى كھ در آن زمین لرزه پیش آید

پیامبر جماع در آن را نھى كرده وخبر این  ا سوگند ھیچ كس در این اوقات كھبھ خد: "علیھ السالم سپس فرمود امام

بیند وى را خوش  روایت بھ او رسیده،ھمبسترى نكرد مگر آن كھ خداوند كودكى بدو دھد كھ آنچھ دركودكش مى

 (490."(آید

س از سلطان باشد، ھمچون آمیزش ھنگام تر وممكن است ھر گونھ حالت اضطراب زایى ھمین حكم را داشتھ

 .جنگى ونظایر آن ستمگر یا در وضعیتھاى

علیھ السالم  ھمبسترى كنند، وبھ على پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ نھى فرموده از این كھ در شب اول ماھھاى قمرى

رود  مى ونیمھ ماه وآخر ماه ھمبسترى مكن، كھ ھر كس چنین كند بیم آن در شب اول ماه! اى على: "فرماید مى

 (491."(دن از كار در آیدكودكش كو

اش وارد شود، وبھتر است تا  از نظر اسالم كراھت دارد مردى پس از بازگشت از سفرشبانگاه بر خانواده - 18

كراھت داردمردى كھ شبانگاه از : "علیھ السالم روایت است كھ فرمود در حدیثى از امام صادق.صبح شكیبایى كند

 (492."(بلكھ باید تاصبح صبر كنداش وارد شود،  سفر رسیده بر خانواده



رود، با  ھمراه است واحتمال ضعف مى نیز كراھت دارد مردى در شب مسافرت كھ غالباً با اضطراب - 19

صلى هللا علیھ وآلھ كراھت داشت مرد  ازپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ رسیده است كھ حضرت. ھمسرش ھمبستر شود

 (493.(مباشرت كند كھ آھنگ سفر دارد در شبى

 :است كھ فرمود در حدیثى از پیامبر رسیده. چنین است ھنگام سفرھاى كوتاه

شوى با ھمسرت در نیامیز كھ  ھنگامى كھ براى سفرھاى كوتاه بھ مدت سھ شبانھ روزاز خانھ خارج مى! اى على"

 (494."(اگر فرزندى از شماپدید آید یار ستمگر خواھد شد

در پنھان صورت پذیردنھ در حضور ھوو ویا فرزندى كھ صداى آنھا را  دھد ھمبستر شدن اسالم دستور مى - 20

پیامبرصلى هللا علیھ : علیھ السالم روایت شده است كھ فرمود از امام صادق. بیند شنود وپیكرشان رامى مى

سوگند بھ خدایى كھ جان من در ید قدرت اوست،اگر مردى با زنش در آمیزد در حالى كھ " :فرموده است وآلھ

رسد این كودك  شنود وصداى نفسھاى زن وشوھر بھ گوش اومى بیندوصدایشان را مى دكى بیدار آن دو را مىكو

 ".روى رستگارى را نخواھد دید، اگر پسر باشد زناكار خواھد شد، واگر دختر باشد زانیھ خواھد شد

انداخت  ھا را مى بست وپرده مى داشت، در را علیھ السالم آھنگ ھمسر شدن ھرگاه على بن الحسین: "افزاید حدیث مى

 (495."(كرد مى وخدمتگزاران را بیرون

یا زیر ) 498(یادر برابر خورشید) 497(یا روى بام ساختمان) 496(اسالم كراھت دارد كسى زیر آسمان - 21

 .جماع كند) 499(درختان میوه دار

ل برھنگى كامل، یا در كشتى یا بر سر احادیث حاكى از كراھت ھمبستر شدن رو و یا پشت بھ قبلھ،یا در حا - 22

كرد از این كھ مردى روبھ قبلھ، یا بر  پیامبر نھى مى: "نقل از پدرانش فرموده است علیھ السالم بھ امام صادق. راه

 (500."(خدا وفرشتگان وھمھ مردم بر او باد سر راھى آباد با زنش در آمیزد وھركھ چنین كند لعنت

: در حدیثى نبوى آمده است. داند مردى ایستاده مباشرت كند وآن را كاردراز گوشھا مىاسالم كراھت دارد كھ  - 23

 (501."(با زنت جماع نكن كھ این كار دراز گوشھاست ایستاده! اى على"

كراھت دارد مردى پس از : "فرماید مى پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ. نیز مباشرت پس از احتالم كراھت دارد - 24

در آمیخت  در آمیزد، مگرآن كھ از احتالم غسل كند، پس اگر بعد از احتالم وبدون غسل با زنشاحتالم با زنش 

 (502."(وفرزندى دیوانھ از او پدید آمد ھیچ كس جز خود رانكوھش نكند

علیھ السالم  امیر المؤمنین. دھد ھنگام مباشرت بھ خداى توجھ كرد وازشر شیطان بدو پناه برد اسالم دستور مى - 25

َوَجنِِّب الشیطان ما  بسم هللاَّ وبا䐀َّ اللھم َجنِّْبنِي الشیطانَ : ھرگاه كسى ازشما مباشرت كرد باید بگوید: "فرماید ىم

 (503."(بھ آن دو داد ھرگز شیطان زیانى بدو نرساند پس اگر خداوند كودكى: "وسپس فرمود." رزقتني

اى : "فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى .شود وضو گرفتھ كند پیش از مباشرت با زن حاملھ اسالم توصیھ مى - 26

 (504."(ھرگاه زنت باردار شد، با اونزدیكى مكن مگر آن كھ وضو داشتھ باشى! على

نداشتھ باشد، نھى كرده است، چھ بسا این كار موجب  اسالم از اینكھ مرد براى مدتى با ھمسرش آمیزش جنسى - 27

 .زن گردد فساد وتباھى

ھركھ چند زن داشتھ باشد، وبا آنھانزدیكى نكند، ویكى از آنھا زنا كند گناھش بھ "فرماید  علیھ السالم مى صادق امام



 (505."(گردن او خواھد بود

پشت : "فرماید پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى.اسالم نھى كرده از این كھ از پشت زنان با ایشان نزدیكى كرد - 28

 (506."(است من حرام زنان امت من بر مردان امت

دارد، وبھ شكیبایى  نسبت بھ مردان خود باز مى دھد، وزنان را از غیرت اسالم مردان را بھ غیرت دستور مى - 29

خداوند غیور است وھر :"فرماید علیھ السالم مى امام صادق. دھد مردان دستورشان مى( پرستى وناموس)بر غیرت 

 (507."(حرام كرده است -چھ پیدا وچھ پنھان  - بدكاریھا را  غیورى را دوست دارد واز غیرت اوست كھ

جھاد مرد آن است كھ . وزنان واجب كرد خداوند جھاد را بر مردان: "فرماید علیھ السالم در حدیث دیگرى مى امام

 (508."(خدا كشتھ شود، وجھاد زن آن است كھ بر آزار ھمسرش وغیرت اوصبر كند مال وخونش را بدھد ودر راه

 (509"(غیرت زن كفر است وغیرت مردایمان: "فرماید علیھ السالم مى یر المؤمنینام

طلبى در جاى دیگر  شرع براى مرد حقوق بسیارى را بر عھده زن نھاده است، تااو را از كامجویى ولذت - 30

  .مصون بدارد

یا :  علیھ وآلھ آمد وعرض كردزنى نزدپیامبرصلى هللا: "علیھ السالم آمده است كھ فرمود در حدیثى از امام صادق

 .كنید بیش از آن است كھ تصور مى :حق شوھر بر ھمسرچیست؟ فرمود! رسول هللاَّ 

  .بخشى از آن را بھ من بگویید: آن زن عرض كرد

. مستحبى بگیرد، یا از خانھ بیرون رود زن حق ندارد جز با اجازه شوھرش روزه: پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

كار برد وبام  بھترین عطر خود رابزند، وبھترین جامھ خویش را بر تن كند وزیباترین آرایش خود را بھزن باید 

 (510."(وشام، خویش را بھ شوھرش عرضھ كند وحقوق مرد برزن بیش از اینھاست

شوھرش حالل نیست زنى بخوابدپیش از آن كھ خود را بر : "در حدیثى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ آمده است كھ

برگیرد، وزیر روانداز مرد رود، وپوست خود را بھ پوست او بچسباندواگر چنین  عرضھ كند، جامھ خود را از تن

 (511."(كند خود را بھ شوھرش عرضھ داشتھ است

حقوق ووظایف زن وشوھر طرفینى است، وھر كدام از آنھادیگرى را بھ خشم آورد عذاب خداوندى از آن او  - 31

اگر زنى : "است رحدیثى از پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بتفصیل، آداب رفتار زن وشوھر بیان شدهد. خواھد بود

اش پذیرفتھ نیست،مگر آن كھ شوھر خود را راضى كند، واگر چنین نكند حتى در  شوھرش را بیازارد نماز وحسنھ

را در راه خدا انفاق كند باز  ھا آزاد نمایدواموالش كھ عمرش را روزه بگیرد وشب زنده دارى كند وبرده صورتى

مرد نیز ھمین : صلى هللا علیھ وآلھ فرمود سپس حضرت رسول. آید آتش در مى نخستین كسى خواھد بود كھ بھ

كیفررا خواھد داشت اگر زنش را بیازارد وبدو ستم كند، وھر كس بر بداخالقى زنش شكیبایى كند وآن را بھ روز 

 (512."(دھد صبر پاداشى بدو دھد كھ بھ ھنگام سربلندى در آزمون بدومىھر بار  جزا واگذارد، خداوند براى

حتى شایستھ نیست طوالنى شدن نماز زن، توجیھ كننده خوددارى زن از اھمیت دادن بھ شوھر وپاسخ بھ تمایالت 

  .او باشد

ا شوھرانتان را نماز خود راطوالنى نكنید ت: "دھد پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ زنان مؤمن چنین تعلیم مى

 (513."(بازدارید



بیشتر اھل بھشت زنان مستضعف :"كرد ومى فرمود پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بسیار مردان را بھ زنان توصیھ مى

 (514."(ھستند كھ خداوند ضعف آنھا رادانستھ وبر آنھا رحم گرفتھ است

اش، ومن بھترین شما ھستم  خانواده ست براىبھترین شما بھترین شما: "فرماید نیز پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ مى

 :فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى دیگرى پیامبر اكرم در جاى) 515."(ام نسبت بھ خانواده

 (516."(نفرین باد ونفرین بر كسى كھ نانخور خود را تباه سازد"

كارى را بھ زن نھ سپار كھ از ":فرماید علیھ السالم مى اى بھ پسرش امام حسن علیھ السالم در نامھ امیر المؤمنین

تر، وبراى زیبایى  براى وضع او بھتر، وبراى خیال او خشنود كننده مسائل شخصى او فزون باشد، كھ این

 (517."(تر است، وزن گل است نھ پیشكار اوماندنى

علیھ السالم  على پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ كارھا را میان صدیقھ كبرى فاطمة زھرا سالم هللاَّ علیھاوھمسرش امام

 (518.(سپرد وكارھاى بیرون خانھ را بھ على فاطمھ مى كرد وكارھاى داخل خانھ را بھ تقسیم مى

 ھا? پاورق

 پاورقي ھا

 .1 ، حدیث1 ، ابواب مقدمات النكاح وآدابھ، باب2 ، ص14 الشیعھ، ج وسائل (437

 .9، حدیث 1، باب 5 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (438

 . 3، حدیث 1باب  ،3 ھمان، ص (439

 . 3، حدیث 2، باب 7 ھمان، ص (440

 . 4، حدیث 2، باب 7 ھمان، ص (441

 .32سوره نور، آیھ  (442

 . 1، حدیث 10، باب 24 ھمان، ص (443

  . 1، حدیث 3، باب 9 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (444

 .2ھمان، حدیث  (445

 .9، حدیث 3، باب 10 ، ص14 ھمان، ج (446

 .14ن، آیھ سوره تغاب (447

 .4، حدیث 4، باب 12 ھمان، ص (448

 .6ھمان، حدیث  (449

 .1، حدیث 9، باب 21 ، ص14 ھمان، ج (450

 .4، حدیث 9، باب 22 ھمان، ص (451

 .32سوره نور، آیھ  (452

 . 1، حدیث 12، باب 26 ھمان، ص (453

 . 1، حدیث 14، باب 30 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (454

 . 6 ، ح14 ، باب31 ، ص14 ھمان، ج (455



 . 3، حدیث 15، باب 33 ھمان، ص (456

 . 1، حدیث 16، باب 33 ھمان، ص (457

 .4، حدیث 21، باب 37 ھمان، ص (458

 .1، حدیث 23، باب 39 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (459

 .2، حدیث 23، باب 39 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (460

 . 1، حدیث 25، باب 44 ھمان، ص (461

 . 1، حدیث 26، باب 45 ، ص14 ، جھمان (462

 . 1، حدیث 28، باب 51 ھمان، ص (463

 . 5، حدیث 28، باب 52 ھمان، ص (464

 . 1، حدیث 29، باب 53 ھمان، ص (465

 .2، حدیث 30، باب 54 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (466

 . 2، حدیث 31، باب 55 ھمان، ص (467

 .1، حدیث 33، باب 56 ھمان، ص (468

 .370 ، ص5 وع من الكافى، جالفر (469

 . 1، حدیث 43، باب 67 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (470

 . 1، حدیث 40، باب 64 ، ص14 ھمان، ج (471

 .4، حدیث 40، باب 65 ھمان، ص (472

 . 2، حدیث 37، باب 62 ھمان، ص (473

 . 5، حدیث 37، باب 63 ھمان، ص (474

 .1، حدیث 38، باب 63 ، ص14 ھمان، ج (475

 .1، حدیث 54، باب 80 ، ص14 ھمان، ج (476

 .3، حدیث 54، باب 80 ھمان، ص (477

 .2، حدیث 55، باب 81 ھمان، ص (478

 . 5، حدیث 55، باب 82 ھمان، ص (479

 .4، حدیث 56، باب 83 ھمان، ص (480

 .3، حدیث 56، باب 82 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (481

 . 3، حدیث 47، باب 73 ھمان، ص (482

 .1، حدیث 150، باب 188 ھمان، ص (483

 .1، حدیث 49، باب 75 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (484

 .2، حدیث 51، باب 77 ھمان، ص (485

  .6، حدیث 59، باب 85 ھمان، ص (486



 .1، حدیث 150، باب 188 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (487

 .1، حدیث 61، باب 87 ھمان، ص (488

 .1ث ، حدی152، باب 191 ھمان، ص (489

 .1، حدیث 62، باب 89 ، ص14 وسائل الشیعھ، ج (490

 . 1، حدیث 64، باب 90 ھمان، ص (491

 .1، حدیث 65، باب 93 ھمان، ص (492

 .2، حدیث 150، باب 189 ھمان، ص (493

 .1، حدیث 150، باب 189 ، ص14 ھمان، ج (494

 .2، حدیث 67، باب 94 ھمان، ص (495

 . 2دیث ، ح149، باب 188 ھمان، ص (496

 .1، حدیث 150، باب 189 ھمان، ص (497

 .1، حدیث 149، باب 187 ھمان، ص (498

 . ھمان (499

 .3، حدیث 69، باب 98 ، ص14 ھمان، ج (500

 . 1، حدیث 150، باب 189 ھمان، ص (501

 .1، حدیث 70، باب 99 ھمان، ص (502

 .3، حدیث 68، باب 96 ھمان، ص (503

 . 1، حدیث 150اب ، ب189 ، ص14 ھمان، ج (504

 .2، حدیث 71، باب 100 ھمان، ص (505

 . 5، حدیث 72، باب 101 ص ھمان (506

 .2، حدیث 77، باب 107 ھمان، ص (507

 .6، حدیث 78، باب 111 ھمان، ص (508

 .8، حدیث 78، باب 111 ، ص14 ھمان، ج (509

 .2، حدیث 79، باب 112 ھمان، ص (510

 . 5ث ، حدی91، باب 126 ھمان، ص (511

 .ایم ، حدیث مفصل است وما تنھاقسمتى از آن را آورده1، حدیث 82، باب 116 ، ص14 ھمان، ج (512

 . 1، حدیث 83، باب 117 ھمان، ص (513

 .4، حدیث 86، باب 119 ھمان، ص (514

 . 8، حدیث 88، باب 122 ، ص14 ھمان، ج (515

 .6ھمان، حدیث  (516



 .حدیث مفصلتر از این است ،1، حدیث 87، باب 120 ھمان، ص (517

 . 1، حدیث 89، باب 123 ھمان، ص (518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


