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�M� �� ,%��� <�� �8 :
تقواي خدا پيشه كنيد و فرمان او را ! اي مسلمانان

زرگ بداريد و در حفظ دين و اماناتتان بكوشيد و به اداي ب
تان ايتان بپردازيد، در مورد خود و خانوادههتمسئولي

. پرهيزگاري پيشه كنيد و به اصالح روابط بپردازيد
خواهند و تعداد زيادي از مردم سعادت را مي

خواستار راحتي و طالب آرامش و آسايش روح و روان 
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 از اسباب شقاوت، اضطراب و عوامل باشند همچنانكهمي
.ناآرامي، خصوصاً در خانه و در بين خانواده گريزانند

و بايد دانست كه هيچ كدام از اين موارد تحقق 
يابد جز با ايمان به خداي يگانه و توكل بر او و نمي

تفويض كارها به او، به همراه استفاده درست از وسائل 
. بر اين اسبابمعيشت و پي بردن به قوانين حاكم

-.�� /01 ��        2%+3�� #� �3$�� � )�����
 4
�����

و از مهمترين اسباب تحقيق اين سعادت براي فرد و 
. باشدجامعه، تشكيل خانواده و برپايي آن براساس حق مي

چراكه خداي متعال با حكمت خود خانواده را جايگاه 
ارزشمندي قرار داده كه در اختيار زن و مرد است تا در آن

 به ـ جل جالله ـخداوند . استقرار يابند و به آرامش برسند
�k63 nA �: فرمايدعنوان منتي بر بندگانش مي ?b �8��� ��� � � ��� � � � � � ��� ��

 �~�� ��( k6K�� 5M; � �-�3� �(K6B�3 �;��<� k6B1#� �� � � � ] � � � � � ��� � � � � � � ��� � ��� � ��� ��� � � � � ��� � � ��� �
�� U(P3 )��� D3� =. ?�� � ��� � � � � � ��� � � ] �?�"61� � ] � �$
هاي خدا اين است كه از جنس و يكي از نشانه

خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان 

.21 آيه :سورة روم. 1
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در قرار داد، ت مودت و رحم، و در ميان شما آرامش يابيد
.انديشند كه ميروهيگ است براي ييهااين نشانه

آري، همسر براي آرامش يافتن خلق شده، و آيه 
 تا معني   �-�3���6B�3 بلكه فرموده  �6 �B�3�-Mنفرموده 

آرامش و آسايش را بيشتر و بهتر القاء كند، و راحتي و 
بنابراين . آرامش را در باالترين معني ممكن بيان كرده باشد

هر يك از زوجين به هنگام اضطراب از وجود زوجش 
.گردديابد و به هنگام سختي شاد ميآرامش مي

همنشيني و مصاحبت است : اساس رابطه خانوادگي
اي كه رابطه. باشدكه بر دوستي، انس و الفت استوار مي

ترين چيز ممكن و شبيه. هاي طوالني و استوار داردريشه
و خداوند . باشدبه رابطه انسان با خودش، همسر وي مي

�	� k�#b� k63 g�'3 �: فرمايداين مفهوم را چنين بيان مي ��� � ��� � ¡ � ] ��� �
w g�'3�� ¡ �� .ها و شما لباس آن،زنان لباس شما هستند. � [��

عالوه بر اينكه خانواده و اين رابطه خانوادگي زمينه 
مناسبي براي تربيت فرزندان و ضامن پرورش يك سالله 

اي كه جز در سايه مادري دلسوز و پدري سالله... . است 
اي پاكتر از اين چه جامعه. كندزحمتكش معني پيدا نمي

دگي ارزشمند؟ فضاي خانوا

.187آيه : سوره بقره. 1

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


�

���#$�� %&'# ���(�� )���� **  � %&'�(� ���(#��$$$YYYY

5�"*/01 6�.� 45��-78� ������
 9
مسايل فراواني وجود دارد كه نظام ! خوانندة گرامي

خانواده بر آن استوار بوده و رابطه خانوادگي از آن استحكام 
گيرد و به وسيله آن از باد جدايي و طوفان ويرانگرِ از هم مي

: مانددور شدن و از هم بريدن مصون مي

:;5�  ��-.�" � �+
 *<�6#�%=:
اند هاي خانواده كه پايهـاولين و مهمترين اين مسائل 

ايمان به خدا و .  چنگ زدن به ريسمان محكم ايمان استـ
ها روز آخرت و ترس از خداي آگاهي كه به هر آنچه سينه

و استقامت بر . پوشانند آگاه استدر داخل خود مي
پروايي لم و بيپرهيزگاري و محافظت بر آن و دوري از ظ

.در راه طلب حق و حقيقت
� �� y*(� k63�� ��� � � � �� � ���� �]^�� �d� ?�!� ��� � � ��� ��� U(�3�� � � � �� "�� � � n�� �� ] � ��

 �;"¢ �3 5M£ �]^�� � � � � ��] � � *| ¥�Z � ��<"��� � ��� � ��� � ��� � 5!(�� �� ¦B�§� ] � � ��� ��� �� � � �
�'BZ (-. �]^� =A*� � � � ��� � � � �$

مؤمنان به خدا و روز چيزي است كه ) كاماح(اين 
، و هركس از خدا بپرهيزد دشونقيامت به آن اندرز داده مي

* د دهو ترك گناه كند خداوند براي او راه نجاتي قرار مي

.3-2آيات : سوره طالق. 1
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و هركس . دده او را از جايي كه گمان ندارد روزي ميو
) و كار خود را به او واگذارد خدا(به خداوند توكل كند 

.دكنميش را كفايت امر
تالش براي اطالعت از خدا و عبادت او و حرص بر 
اين كار و سفارش دوطرفه زوجين به اين كار باعث 

�گردد، جا دارد در اين فرمودة پيغمبر تقويت ايمان مي
اي را كه شبانگاه از خدا رحمت كند بنده: تأمل كنيم

خواب برخيزد و نماز بخواند و همسرش را بيدار كند تا 
] و يا كسالت بورزد[ز بخواند و چنانچه خودداري كند نما

آب به صورتش بپاشد، و رحمت خدا بر زني كه شبانگاه 
برخيزد و نماز بخواند و شوهرش را بيدار كند تا نماز 

آب ] و يا كسالت بورزد[بخواند و چنانچه خودداري كند 
.1»به صورتش بپاشد

يواني رابطه بين زوجين، رابطه دنيايي مادي و يا ح
شهواني نيست، بلكه رابطه روحي ارزشمندي است كه 
چنانچه رابطه درستي باشد بعد از فوت به آن دنيا نيز 

� �: كندسرايت پيدا مي tA_ �� �x(A��� ?�* )�K;� � � � � � ��� � ��� � ��� � � � ]��
 و 436، 2/250» المسند«است كه امام احمد در اين حديث، حديث صحيحي . 1

اند و ابن خزيمه روايت كرده) 1336(و ابن ماجه ) 3/205(و نسائي ) 1308(ابوداود 

.اند و ذهبي با ايشان موافق بوده استآنرا صحيح دانسته) 1/309(و حاكم ) 1148(
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b�� k-p¨�� ��� � �k-����� k-;��<b� ] © ��� � ��� � � ��� � �$
ست كه بهشت اجاويدان باغهاي ) اين عاقبت نيكو(

شوند و هم پدران و همسران و هم خودشان وارد آن مي
.فرزندان صالح آنها

>;� ?���@� �+�8" � 95)+:
شود آنچه باعث حفظ اين رابطه و محافظت از آن مي

شود مگر باشد و اين امر محقق نميمعاشرت پسنديده مي
اينكه هر يك از زوجين به حقوق و وظايف خود آشنا 

وجه كرد كه كمال خواهي در خانواده و و بايد ت. باشند
اهل بيت امر دشواري است و آرزوي اينكه همه صفات 
پسنديده در آنها و يا غير آنها نيز، بايد باشد يك 

.بلندپروازي است كه در سرشت بشري وجود دارد

 2%�����
 2%+�� �� �A��B� #� �.�� !,�
+�8" ?���@� �5)+:

كند كه آدمي بايد عقل سالم و انديشه پخته حكم مي
ها و فشارها را به صورت يك امر طبيعي بعضي از سختي

پوشي كند و و از بعضي از امور ناخوشايند چشم. بپذيرد

.23آيه : سورة رعد. 1
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 بايد صبورتر از همسرش – كه آقاي خانه است –مرد 
داند كه همسرش در خَلق و در خُلق ضعيف باشد زيرا مي

محاسبه قرار اي مورد باشد و چنانچه به خاطر هر مسألهمي
گردد، و ماند و عاجز ميگيرد از انجام همه چيز باز مي

روي در راست گردانيدن وي باعث شكستن وي زياده
. باشدشود و همانا شكستن وي، طالق دادنش ميمي

اي كه از روي هوي و هوس سخن پيغمبر برگزيده
زنان را به نيكي سفارش كنيد «: فرمايد مي�گويد نمي

ترين اند و خميدهز استخوان پهلو خلق شدهزيرا آنها ا
قسمت استخوان پهلو، قسمت بااليي آن است، اگر 

شكند و اگر آن را به حال بخواهي آن را راست گرداني مي
ماند بنابراين خود واگذاريد هميشه كج و خميده باقي مي

1.»آنان را به نيكي سفارش كنيد

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

بنابراين مرد خانه نبايد با هر احساس ناخوشايندي كه 
نسبت به اهل و عيالش به او دست داد، برافروخته شود، 

پوشي بلكه بايد از بعضي از جوانب نقص در آنان چشم
كند و حتماً بايد جوانب خوب آنها را به خاطر بياورد كه 

.اندنقل كرده) 60 و 59 و 1468(لم و امام مس) 5186(اين حديث را امام بخاري . 1
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.قطعاً اين جوانب بسيارند
هيچ مرد : ورد فرموده است در اين م�و پيغمبر 

مؤمني نبايد به خاطر اينكه يك خُلق و خوي ناپسند از 
بيند او را برنجاند و ناراحت كند زيرا اخالق همسرش مي

.1»ديگري نيز دارد كه مورد پسند او باشند
آري، مرد بايد در اين موارد آرام و خونسرد باشد و 

ند كه هيچ پسندد بايد بداچنانچه كاري را ببيند كه نمي
كس اسباب خير و نيكي و موارد صالح خويش را 

[�*��L	� �: فرمايدخداوند در اين باره مي. داندنمي � � ��� � �]̂ � 5M£� �ª�� �(	"68 ?b =BM. �	([�	"! ?«. X�"M`��� � � � � ] � � ��� � � � � � ��� � ��� � � � ��� � ��� � ��� � � ��
��¬! ��� ��.� ��� � ��� � � �$

.نقل كرده است) 1469(اين حديث را مسلم در صحيحش . 1

كند به راست  اين حديث اشاره مي:گويد چنين مي:حافظ ابن حجر : فائده

اي كه در اين كار مبالغه نشود چون نتيجه آن گردانيدن زن به نرمي به گونه

اش  حال خود واگذاريم كه بر كجي او را به نبايداست و) طالق(شكستن زن 

 كه زن به حالت كجي و :و ضابط و معيار اين امر چنين است. مستمر باشد

 باعث تجاوز از حدود طبيعت و سرشت اي كهبه گونهاعوجاج رها نشود 

آلوده كند و يا ترك واجبات كند و بلكه در ضعيف وي گردد و دامن به گناه 

.9/254فتح الباري : نگا. عوجاج باقي بماندمورد امور مباح به حالت كجي و ا
.19آيه : سورة نساء. 2
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اگر به جهاتي از ، نيدو با آنها بطور شايسته معاشرت ك
همسران خود رضايت كامل نداشته باشيد و بر اثر اموري

فوراً تصميم به جدايي  (دآنها در نظر شما ناخوشايند باشن
نگيريد و تا آنجا كه قدرت داريد مدارا كنيد، زيرا ممكن 

 و )است شما در تشخيص خود گرفتار اشتباه شده باشيد
ند در آن خير و بركت و سنديد خداوپمياي بسا آنچه را ن

.سود فراواني قرار داده باشد
نظر خو، بد معاشرت، تنگچنانچه آقاي خانه درشت

و احمق باشد و عجله او را كور نموده، رضايتش به 
سختي فراهم شود و به سرعت خشمگين گردد، وقتي در 
خانه است منت بگذارد و وقتي بيرون است بدگمان باشد 

ي و آرامش و محبت چه معني ديگر راحتي چه جايگاه
.خواهند داشت

پس گفته شد كه حسن معاشرت و اسباب خوشبختي 
هاي جز در پرتو نرمخوئي و بدور از اوهام و بدگماني

شود و غيرتي كه براي بعضي باعث اساس ايجاد نميبي
بدگماني است شخص را به تأويل سخنان و شك در رفتار 

ره شدن زندگي و سازد و باعث تيگرفتار مي] همسرش[
.شودمورد مينگراني بي
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[�|��¨�8	� A* �(P���3�-��: فرمايدخداوند مي � ] � ��� � © �� � �� � ��� ��� � �$
.و بديشان زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد
�ما بايد چگونه باشيم در حالي كه پيغمبر 

اش بهترين شما، بهترينتان براي خانواده«: فرمايدمي
2.»ام از همه بهترم من نسبت به خانواده و،باشدمي

 2%�����
 2%+�� �� �A��B� #� �8-. !,�
+�8" ?���@� �5)+

زن مسلمان نيز بايد در مقابل بداند كه خوشبختي، 
شود مگر با عفت و دينداري، محبت و مهرباني كامل نمي

بايد حقوق خود را بشناسد و از آن تجاوز و تعدي ننمايد، 
و مدبر [خواهد انجام دهد زيرا او قوام  ميآنچه را شوهر

خانواده است، از همسر صيانت و محافظت نموده و ] امور
پردازد، بنابراين اطاعت او و حفظ مال و اش را مينفقه

در اين صورت است كه شوهر . ناموسش واجب است
اي براي آن دهد وانگيزهكارش را به درستي انجام مي

در اين صورت . كنداش اعتنا ميانهيابد و به همسر و خمي

.6آيه : سوره طالق. 1
) 1312(ان بو ابن ح) 1977(، ابن ماجه )3892(ث صحيح را ترمذي اين حدي. 2

.اندروايت كرده
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زن، كار خانه را بطور كامل انجام داده و به خود و خانواده 
رسيده، و همسري نيكوكار و مادري مهربان است، نگهبان 
خانه شوهرش بوده و در قبال آن مسئول است، به كار 

كند و بزرگواري و معاشرت خوب شوهرش اعتراف مي
 از اين �پيامبر . يردگپسنديده او را ناديده نمي

توجهي همسر نسبت به شوهر برحذر داشته و بي
كه ] و ديدم[آتش جهنم به من نشان داده شد «: اندفرموده

اكثر جهنميان زنانند كه كفر ورزيده و حقيقت را پوشانده 
: آيا به خدا كفر ورزيده بودند؟ فرمودند: گفته شد. »بودند

ده بودند، زيرا اگر با نه، بلكه به خانواده خود كفر ورزي«
روزگار طوالني نيكي كني سپس ] همسرت[يكي از آنان 

هرگز خيري از تو : از تو سر بزند، گويد] ناپسندي[كار 
1.»امنديده

بنابراين بايد نسبت به اشتباهات گذشت نشان داد، و 
هنگاميكه در كنار ] همسر... [از لغزشها چشم پوشيد، 

ندارد و چون از او دور شوهرش است بدي در حق او روا 
.شد به او خيانت نكند

به اين شيوه رضايت دوطرفه حاصل و زندگي توأم 
و چه «. با الفت و محبت و مهرباني سيادت خواهد يافت

. استرا نقل كرده) 5197(اين حديث :امام بخاري. 1
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ميرد درحالي كه شوهرش از او راضي است بسا زني كه مي
1.»شودوارد بهشت مي] و به همين خاطر[

يد و بدانيد تقواي خدا پيشه كن! پس اي امت اسالم
شود و به عالوه سعادت در پرتو سازگاري فراهم مي

اي فضاي مناسب براي تربيت و رشد فرزندان در خانواده
شايسته و مملو از مودت و آباد به خاطر تفاهم، در دامان 

آيد، فضايي كه از مهربانيِ مادر و تالشگريِ پدر فراهم مي
ز هر يك از ها بدور و از تجاوفرياد اختالفات و كشمكش

طرفين بر ديگري در امان است بنابراين نه جدايي به آن 
.راه دارد، نه كشمكش و نه بدي نسبت به هيچ كسي

� �K��� ] �� �K;��<b � �K3 ¦	� � � � ��� ��� � � � ���� :*b �"� �K���� � ��� � ] ] ©�� � � � �KAM;�� � � ��
��� :P�[A3� � ��� � � ��] ا همسران و فرزنداني به ما عط! پروردگارا$� �

فرما كه باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي 
.پرهيزگاران گردان

 حسن دانسته و نيز ابن ماجه نقل و حديث) 1161(اين حديث را ترمذي . 1

.نقل و صحيح شمرده است) 4/173(نقل كرده و همچنين حاكم ) 1854(
.74آيه : سورة فرقان. 2
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*-1�

?@AB ���"� !?@AB "	�(�صالح خانواده راه امنيت :!

اي اصالح شود در حالي كل جامعه است و بعيد است جامعه
. اش سست باشندخانوادگي] روابط[كه ريسمانهاي 

ر حالي كه خداوند آري، چگونه اين امر ممكن است د
به خاطر نعمت كانون خانواده و الفت و يكپارچگي آن منّت 

� b k6B1#b>��;� �: فرمايدگذارده و مي k63 5M; �]^��� � � � � ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��
 ,)�'��3� � k6�<�� ��1Z� :K� k6;��<b � k63 5M;�� � ��� � � � � � � � � � � ��© � � � ��] � � ��� � ��� � � � � � � ��

(Kd� 5�'3�'.b� � ��� � � � � � � �?�"16� k	 �]^� %[MK�� ?� ��� � � ��� � � � ��� � �� � �$
وند براي شما از جنس خودتان همسراني قرار خدا

ا قرار داد، و ههداد، و از همسرانتان براي شما فرزندان و نو
ا به شما روزي داد، آيا به باطل ايمان ههاز پاكيز) خداوند(
.ندكند و نعمت خدا را انكار ميآورنيم

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

دهند، به همين خاطر شيطان، آينده امت اسالمي را تشكيل مي
چنانچه موفق شود يك خانواده را از هم بپاشد، تنها يك خانه 
را ويران نكرده و باعث شر و فتنه كوچكي نشده، بلكه جميع 

دار گرفتار ساخته، و اي دامنهور و فتنه را در اذيتي شعلهامت

.72سوره نحل، آيه . 1
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.واقعيت امروزي بهترين شاهد اين مسأله است
بنابراين رحمت خدا بر مردي كه سيره پسنديده و 
سرشتي پاك دارد، ساده گير، نرمخو، با نرمش و مهربان 
است، نسبت به اهل و عيالش رئوف و در كارش با اراده 

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

كند، و رحمت خدا بر زني باد كه عمداً اشتباه نمي
شود، نيكوكار، پرهيزگار و در غيبت زياد خشمگين نمي

.كندشوهرش از ناموس او نگهداري مي
تقواي ! پرهيزگار باشيد، و اي مسلمانان! اي زوجها

 كسي تقوي پيشه كند خداوند خدا پيشه سازيد زيرا هر
.گرداندكارهايش را ساده مي

و درود و سالم خدا بر بهترين مخلوقاتش، پيغمبر ما، 
 و بر آل آن حضرت و همسران پاك و �محمد 
بختش و اش و نيز بر اصحاب پربركت و نيكپاكيزه

 بر كساني باد ـ تا روز قيامت ـهمچنين درود و سالم خدا 
.كنند تبعيت ميكه به نيكي از آنان

-� �!F  # 0G/��  �*
 H    �G*:2# I2   4 6"  �*�
"J4�KL�!� )-� H# 2�" M��F�.
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! =#�B! "� � �� Y�c_� � 2� � �� "� %��;� �� �� )(*� �
�M� �� ,�K��� �� ��� ?���0 � �KK! :

يكي از بزرگترين نعمتها و آيات خدا اينكه خانواده را 
محل آرامش و آسايش قرار داده است، در سايه آن جانها به 
محبت، مهرباني، مصونيت و پاكي و زندگي ارزشمند و 

 نوزاد و در دامان آن. رسندمي] در برابر گناهان[پوشيدگي 
كنند، نسبتهاي خويشاوندي يابد، وقايع ترقي ميپرورش مي
. شوندگردند و عهد و پيمان كفالت محكم مياستوار مي

: آميزندروانها با همديگر مرتبط و قلبها در هم مي
��w g�'3 k�#b� k63 g�'3 �	] ¡ � � ¡ � ] ���� � ��� ��� � ��� � �$

.آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد

.187آيه : سوره بقره. 1
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هاي آباد خصال روابط ناگسستني و خانوادهو در اين 
يابند كه براي كنند و مرداني پرورش ميارزشمند رشد مي

اند و زناني تربيت سپردن بزرگترين امانتها به آنان شايسته
.گيرندشوند كه بر استوارترين اصول پا ميمي

< ��	
� D�������� ���
ـالبته همچنانكه واقعيت زندگي بشر و طبيعت او

تر است چنانكه خدا خلق كرده و خود بر مخلوقاتش عالم
شود كه سفارشات  نشان داده، حالتهايي بر او عارض ميـ
تواند در آن شوند و محبت و آرامش نميتأثير ميبي

اي كه چنگ زدن به ريسمان زوجيت رسوخ كند، به گونه
يابد باعث اذيت و مشقت شده، مقصود ازدواج تحقق نمي

اين حاالت . گيرد صالح فرزندان شكل نميو خير و
تواند علتها و اسباب داخلي و يا اضطراب و ناسازگاري مي

.خارجي داشته باشد
اين اختالفات گاهي از دخالت غيرحكيمانه اوليا و 
نزديكان زوجين، و يا از دخالت در همه امور كوچك و 

شود و گاهي كار به جايي كشيده بزرگشان ناشي مي
خواهند مهرباني آن ه اوليا و بزرگان زوجين ميشود كمي

دو با يكديگر را با سيطره يافتن بر آنان از بين ببرند، كه 
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شود و در نتيجه اسرارشان فاش كار به دادگاهها كشيده مي
شوند و اين همه به كنار زده مي] شانپوشاننده[هاي و پرده

ارزشي بوده كه دخالتخاطر مسأله كوچك و يا چيز بي
نامناسب و دوري از حكمت، عجله و شتاب، تصديق 

.پردازان آن را به اينجا كشانده استها و شايعهشايعه
و گاهي اختالف از كمي بصيرت در دين و جهل به 

هاي نادرست و احكام باگذشت شريعت، فزوني رسم
.گيردهاي رايج نشأت ميپيروي از افكار و ايده

كنند كه تهديد به مثالً بعضي از شوهران گمان مي
حل صحيحي براي رفع اختالفات طالق و يا تلفظ آن راه

خانوادگي و مشكالت زن و شوهر است و براي گفتگو با 
دانند، درآمد و همسرش جز الفاظ طالق چيز ديگري نمي

شد، در امر و نهي و بلكه در همه امورش جز اين الفاظ 
ار آيات خدا غافل از اينكه با اين ك. دانندچيز ديگري نمي

اشان نابود و اهلشان را به سخره گرفته، كارشان گناه، خانه
.دهندرا از دست مي

آيا اين فهم دين است؟! اي مسلمانان
و ] اي كه شارع اجازه دادهبه شيوه[طالق سنّت 

شريعت آن را جايز شمرده، براي بريدن ريسمان زوجيت 
جدايي نيست و بلكه تشريع آن براي به تأخير انداختن 
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اي براي آرامش يافتن، تدبر در مسأله و است و دوره
.معالجه و حل مشكل موجود

� �7Z�1� :8�� ?b |� �;"¯|� �°(�� � �	(;"±|� � � ��� � � � ��� � � � ��� � ] � ��� � � � ] � � ] � ��� � � � �
B1# kAN �P. �]^� ���Z �M�� �� �]^� ���Z DA8� �K�'� � � � © ��� � � � ��� � � ] � � ��� �� � � � � � � � � ��� � ��

 �"� D3� �M� ��§ �]^� 5M3 E��8|� � ��� � � ��� ] ��� � ��� � ��� � � � * �-A;� �{A� ?«.] � � ��� � ��� ��� � �
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هايشان از خانه) بعد از طالق، در مدت عده(زنان را 
) تا پايان عده از منازل شوهرانشان(و زنان هم . بيرون نكنيد

آشكاري انجام ..... بيرون نروند، مگر اينكه زنان كار زشت و 
اينها قوانين و مقررات الهي است و هر كسي از قوانين . دهند

و مقررات الهي پافراتر نهد و تجاوز كند به خويشتن ستم 
داني چه بسا خداوند بعد از اين حادثه، وضع تو نمي. كندمي
ت عده آنان به پايان و هنگامي كه مد* اي پيش آورد تازه

اي نگاه داريد و يا به طرز رسيد يا ايشان را به طرز شايسته
. اي از ايشان جدا شويدشايسته

اين طالقي است كه از طرف شارع وضع شده و بلكه 
] سنّتي[مسأله به همين محدود نشده بلكه در طالق سنّت 

اين راه آخر براي حل مشكل بوده و قبل از آن انواع 
.ي بايد مراعات شوندپيشگير
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!خواهر مسلمان! برادر مسلمان
هاي اختالف و عاليم ناسازگاري و چنانه نشانه

نافرماني آشكار شد طالق و يا تهديد به طالق راه حل 
: ترين چيزي كه براي حل مشكل الزم استمهم. نيست

ت و صبر و تحمل، شناخت اختالف در احساسات و نظرا
باشد به همراه ضرورت تسامح تفاوت در خلق و خوي مي

پوشي از تعداد زيادي از مسايل، چرا كه خير و و چشم
مصلحت هميشه در آن چيزي نيست كه دوست داريم و 

كنيم، بلكه چه بسا خير و صالح در چيزي باشد آرزو مي
��*��L	� ��X�"M` �: خواهيم و دوست نداريمكه نمي ��� � ] � ���� � � .� ��� ��. �]^� 5M£� �ª�� �(	"68 ?b =BM. �	([�	"! ?«� � � � ��� � � � ��� � ��� �� � � � � � ] � ��� � � � ��� � � �
��¬!� � � �$

و با زنان خود بطور شايسته معاشرت كنيد و اگر هم 
شتاب نكنيد و زود تصميم به (از آنان كراهت داشتيد 

زيرا كه چه بسا از چيزي بدتان بيايد و ) جدايي نگيريد
. آن خير و خوبي فراواني قرار بدهدخداوند در

آشكار شود و روابط ] در روابط[و زماني كه خللي 
فرسايش يابد و نافراني زن و تجاوز از حد و حدود خود 

.19آيه : سورة نساء. 1
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و ميل به عدم انجام وظيفه از جانب زن مشاهده گردد به 
اي كه الفباي نفرت، كوتاهي در اداي حقوق شوهر و گونه
حل اين مشكل در  شود راهتوجهي به فضايل وي ديدهبي

. باشد طالق نميـ صراحت و چه به كنايه ـاسالم چه به 
[��|<(7# ?(.�± =8	� QM.)	� �:فرمايدخداوند متعال مي � ] � ��� � ��� ��� � �� � � � ]

 �({'8V. k6KMeb ?«. �	(�³�� ´;��`� =. �	�"}	��� � ��� ��� � ] � � � ] � � � ��� ��� � ��� � � � � � � � � �� �
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و زناني كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد، 
از همبستري ) اگر مؤثر واقع نشد(پند و اندرزشان دهيد و 
آنان را ) اگر باز هم مؤثر واقع نشد(با آنان خودداري كنيد 

) تبيه(بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند راهي براي 
و بيگمان خداوند بلند مرتبه ) و بدانيد كه(ايشان مجوييد 
. بزرگ است
حل پند و توجيه كردن و بيان اشتباه وي و راه

و ترساندن از خشم و غضب ] طرفين[يادآوري حقوق 
الهي است با طي طريق فرزانگي و تحمل و وقار در 

.ترغيب و ترهيب
و دوري از همسر در بستر و تنبيه او، در مقابل تجاور 

ه كرد بايد توج. باشداش ميوي از حدود خود و نافرماني
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در بستر از آنان دوري كنيد » في المضجع«كه خدا فرموده 
به معني پرهيز از همبستر شدن » عن المضجع«و نه فرموده 

.با آنان
آري، اين دوري، دوري در بستر است و نه ترك منزل 
و نه دوري در جلوي چشمان خانواده و فرزندان و نه در 

.برابر بيگانگان
ت و نه شهرت يافتن هدف از اين كار حل مشكل اس

. 1و نه كشف اسرار و استار) طرف مقابل(و يا خوار كردن 
كه در برابر نافرماني و تجاوز، دوري و تنبيه ضمانت حفظ 

.و برابري هستند
گاهي راه حل مشكل به مقداري قساوت و خشنونت 
نياز دارد زيرا گروهي از مردم وجود دارند كه براي 

صيحت مهربانانه كفايت اصالحشان معاشرت به نيكي و ن
كند، اينان گروهي هستند كه به خاطر مهرباني و نمي

چنانچه . اندبردباري زياد با ايشان دچار طغيان شده
شان رام و جوش و خروششان قساوت را ببينند سركشي

.شودآرام مي
آري، گاهي پناه بردن به مقداري خشونت دواي 

در حاليكه سودمندي است، و چرا از آن استفاده نشود 

.دري و آبروريزيپرده. 1
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توجه بوده و از سرشتش اش بيطرف مقابل به اداي وظيفه
تجاوز كرده است؟

نزد هر عاقلي يك امر بديهي است كه قساوت، 
چنانچه باعث بازگرداندن نظام خانواده و روابطش باشد و 
الفت و محبت را به آن بازگرداند از طالق و جدايي بدون 

ابي و معنوي و پس اين يك راه حل ايج. نزاع بهتر است
براي تأديب است، نه براي سختگيري و انتقام، و استفاده 

.از آن فقط براي اصالح نافرماني و رفع نگراني است
در مقابل چنانچه زن از ستم و رويگرداني شوهرش 

� �: حل برايش قرار داده شدهترسيد، در قرآن راهb"� ?��¡ ��� � �� � �
 �b �<(7# �-AM� � %.��� � � ��� � ��� �� � � �� � �� �cAµ� ?� b @-�A* ¶�K;V. �+�"*�� � � � � ��� � � ��� � ��� � � � � �� �
�� tAµ3� � �cA_ @-K��¡ ��� ��� ���  � � ��� ��� � �$

نسبت به او بدي (هر گاه همسري ديد كه شوهرش 
رويگردان است، ) از او(دهد و يا او را آزار مي) كند ومي

بر هيچيك از آن دو گناهي نيست ميان خويشتن مصالحه 
.استكنند و صلح بهتر 

حل صلح و آشتي است و نه طالق و جدايي و راه
] مادي[اين، البته مقتضي گذشت از بعضي از حقوق مالي 

.و شخصي است براي حفظ نكاح
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��� tAµ3��¡ � � �   صلح بهتر است از جدايي، ستم،  ���
.نافرماني و طالق

آنچه گذشت بيان ! خواهر مسلمان! برادر مسلمان
اي از جوانب فهم دين خدا بهسريع و يادآوري اجمالي جن
ولي مسلمانان چقدر از اين . و حركت بر آن منهج است

حقيقت دورند؟
حكَم قرار دادن دو نفر در اختالفات بين زوجين كجا 

رفته است؟
اند؟ آيا چرا اصالح گران از اين راه حل منصرف شده

به خاطر زهد در اصالح درون است و يا رغبت در از هم 
ده و پراكندگي فرزندان؟گسيختن خانوا

جز ستم، سفاهت و ناداني، دوري از خوف الهي و 
مراقبت از آن، ترك بسياري از احكام و به بازيچه گرفتن 

.شودحدود الهي چيز ديگري ديده نمي
 نقل �ابن ماجه و ابن حبان و غيره از رسول خدا 

حال كسي كه با حدود خدا بازي كند : اند كه فرمودكرده
تو را : بگويد) مكرّراً به همسرش: (اهد بودچگونه خو
مراجعه نمودم؟ آيا حدود خدا به بازي ... طالق دادم، 
.1»شود در حالي كه من بين شما هستمگرفته مي

).4265(و صحيح ابن حبان ) 2017(سنن ابن ماجه . 1
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هرگاه همه راههاي حل اختالفات با شكست مواجه 
شد و ماندن در آن زندگي سخت و ناخوشايند شد 

كه باعث تحقق اهداف و حكمتهاي ارزشمندي اي بگونه
خداوند از باب . كه خدا در ازدواج قرار داده، نشد

گريزگاهي را گيري در قانونگذاري و جامعيت احكام ساده
براي اين تنگنا قرار داده، ولي متأسفانه اكثر مسلمانان از 

كه شريعت اجازه داده ] و سنّتي[طالق به شيوه درست 
د بدون راننميشه الفاظ طالق را بر زبان ميخبرند و لذا هبي

.مراعات حدود خدا و شريعت او
طالق در حال حيض حرام است، سه طالق با هم 

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

باشند كه صاحب آن مرتكب طالقهاي بدعتي و حرام مي
ترين رأي از  است، با اين وجود بنابر صحيحگناه شده

.شودعلماء طالق واقع مي
كه بر مسلمانان واجب ] و سنّي[ولي طالق مباح 

گونه است كه در طهري كه است آن را بدانند بدين
نزديكي روي نداده و يا به هنگام حامله بودن، همسرش را 

.يك طالق واحد بدهد
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ا مدت زمان حل است، زيرطالق به اين شيوه راه
كند محدودي را در حالت بريدگي زوجين از هم فراهم مي

.شودكه در آن آرامش و مراجعه مجدد فراهم مي
اي كه گذشت بايد مدت مرد طالق دهنده به شيوه
كشد منتظر بماند، چه كسي زماني را كه طهر طول مي

شوند و خدا كنند و قلبها بيدار ميدرونها تغيير مي: داندمي
.سازداري را كه اراده كند واقع ميهر ك

 عدة زن حائضه يا عده به حساب ـو مدت زمان عده 
 فرصتي است براي ـماهانه و يا عده وضع حمل زن حامله 

بازگشت دوباره و حساب و كتاب، در اين مدت ريسمان 
محبتي كه پاره شده و رابطه زوجيتي كه از هم پاشيده 

.تواند اصالح گرددمي
زني كه طالق : دانند اينكهمسلمانان نميو آنچه كه 

 بايد در خانه شوهرش بماند، نه ـ طالق رجعي ـداده شده 
بلكه . اجازه خروج دارد و نه كسي اجازه اخراج او را دارد

ـ يعني زن طالق داده شده ـخداوند آن خانه را خانه او 
� ��)°��|�: به حساب آورده �	(;"±] � � ] � ��� ��� � � � ا از  آنها ر �

.هاي خودشان بيرون نكنيدخانه
و اين اسلوب براي تأكيد حق اقامت آنها در آن منزل 
است، زيرا اقامت آنها در منزل شوهرشان راهي است براي 
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مراجعه دوباره، و گشايش اميدي است براي برانگيخته 
همسر . شدن عواطف دوستي و يادآوري زندگي مشترك

ه گرفته دور به نظر در اين حالت به خاطر حكم طالقي ك
.رسد ولي نزديك و جلوي چشمان شوهر استمي

و آيا اين قانون جز آرام كردن طوفان و برانگيختن 
درون و بازگشت به جايگاه اصلي و آرامش در بررسي 
احوال خانه و فرزندان و شئون خانواده هدف ديگري 

�8��§ �]^� 5M3 E�� �M� �D3 �|�: دارد � ��� ] ��� � ��� � ��� � � ��"b� � � �$
داني، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه، وضع تو نمي

.اي پيش آوردتازه
تقواي خدا پيشه كنيد و از اهل ! پس اي مسلمانان

بيتتان محافظت نمائيد و احكام دينتان را بياموزيد، حدود 
فيمابين را ] روابط[خدا را اقامه، و از آن تجاوز نكنيد و 

.اصالح نماييد
هم دين و بصيرت در شريعت به ما ارزاني ف! خداوندا

دار و ما را از هدايت كتابت سودمند گردان و به ما توفيق 
. را عطا بفرما�حركت بر مسير پيغمبرت 

� �[O =A* ^� =A_�kA,� �'c_� �3�²
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