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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
   سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ اپريل ١٢

  

   ال ق ــطــ

 

   

  !محترم ۀ خوانند

ر روايتی  از ابن  مقدس اسالم حکمت است نه حکم ،  دكه طـالق دردين عرض برسانم،ه  قبل ازھمه خدمت شما ب

  :صلی هللا عليه وسلم در مورد طالق فرموده است اسالم محمد امبر يپ:  آمده است كه ) رض(عمر

زشت  - ترين مبغوض(»  ه من الطالقيـٱ أبغض اليوما أحل هللا ش. أبغض الحالل  إ لى هللا  الطالق «

راوى (  )ست يمبغوض تر  از طالق ن هللا ز حاللى نزد يچ چيھ.  طالق است ش  پروردگار ي حالل ھا پ-ترين 

  .)ح ياحمد ، ابوداوود ، ابن ماجه وحاكم به سند صح:  ث يحد
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 ۀنوبه ، ذى حكمت  و ذى ثمر وحياتی معرفى داشته است،   بكه  ازدواج را امر مقدس ین اسالم  ھمانطوريد  

روان يپبه  كند  و یسته ومكروه ،  معرفى ميك كلمه امر مبغوض، ناشايبه  و يند آ، ناخوش خويش طالق را  نامقدس

 درعمل  آرند، وه د استفاده  بي با ومشروع ممكن ۀ ليھر وس از آنرى از يت فرموده است  كه براى جلوگيش ھدايخو

     . برخورد بدارند خردمندانه تفکر زمينه با تعقل و

   . ــالق دھدش بخواھد بـه زنش   طكه دل یه ھر وقتکده است  ن مقدس اسالم  بـراى مرد اجازه ندايد

د در زمانى  واقـع يطالق بـارفتنی باشد، گر ضروری باشد و وقوع آن صورت گادر اين ھيچ جای شک نيست ، که 

را مشخص نموده است  وآن عبارت از زمـانى  د كـه شـرع اسالم  آنـري حالل باشد  ودر زمانى صـورت گشود  كه

    . نباشدض ونفاسيحت كه زن در حالت اس

  

  ض  ونفاس زن خويش را طالق دھد؟  يتواند درمدت ح یچرامرد  نم

را  حرام   رد وآنيض ونفاس طالق   صورت گي اسالم كه چرا به  مرد  اجازه داده نشد تا در  مدت حۀحكمت و  فلسف

 زن گرديده است   مريضی که عايد حاللتوقت از  زن  خود به ع ني در امردکه   خاطر اينه ، بنموده  است

ويند که گوعلماء میتر اوقات موجب نا آرامى  اعصاب  شده ، داين  دورى مرد از زنش  در زيكند وھم یدورى م،

   . تواند  شده میطالقسوء تفاھمات و   که موجب ندی ااملوكى از عي ھم حالت ن يا

كه  زن از  یھـر زمان. ردين وقت خـود دارى صورت گيالق در ان  اسالم دستور داده تا  از دادن طين دي بنابر ا

کند که اين   و به آن اصرار دارد پس دين اسالم امر میم طالق را داشته باشديض پاك شد ، اگر مرد   بازھم تصميح

پاك زن   فت  وكه از مريضى بھبود يا ی ولى در صورت. يردگصورت كى  با زنش ينزد مجامعه  وعمل بايد قبل از 

نست كه احتمال دارد كه زن حمل ياعلت  . رد، دادن  طالق براى مرد حـرام است يشد وبا او  مجامعه صورت گ

حمل ، حرام  ت يرد ، واگر  بداند كه زنش  حامله است شرع اسالم  بازھم دادن طالق را در صورت موجوديگ  

     )١. (دانسته  است 

  

   :ال ق ــطــ

جدا شدن : در اصطالح حقوقى  عبارت  است از  بوده و، ى كامل ورھا كردنئزارى وجدايطالق در لغت  به معنى ب

  .زن از مر د، وانحالل عقد  نكاح 

 و فعل طالق  را   )scheidung Die ( را لمانی آناکه در) Divorce ( ډيورس  بهنگليسی طالق درزبان ا

(scheiden) رد که  برای آن يگ صورت مییئ جداقويا طال) يدن ا، شډيورس  (  ۀدرنتيجـ. ويند، ترجمه شدهگ

وقوع طالق ھم اما قبل از .  طالق استۀدارند که درنتيجــ استعمال می) Separation(اصالح سيپاريش يعنی 

 خراب شدن روابط زن و شوھر درکشور ھا وجوامع مختلف امروزی نيز به ۀی در نتيجــئحالت سيپاريش و جدا

  . داشته باشد ی وجود میئابط رسمی نکاح وزناشوپيوندد که ھنوز رو وقوع می

 و طالق از جانب زن از محکمه  نيز مطرح است که ئی درھمين رابطه اصطالح تفريق يعنی خواستن جدا

 می) قاضی( است،  محکمههوجود آمدن شرايط  مندرج درقانون دردفاع از حقوق حقــه درصورت موجه بودن و ب

اين حالت را درکشور ھای مختلف اسالمی . رد يعنی سيپاريشن و طالق حکم کند زن ومئیتواند به تفريق و جدا
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ذشته به صورت مفصل درج گودرقانون مدنی افغانستان که نيز از ھمان آغاز تدوين اين قانون از سالھای پنجاه قرن 

  . و مدون است

   

  :اقسام  طــالق  

واز روى   واز نظر شرعى به طالق سنى وطالق بدعى ح  ير صريح وغيغه ولفظ  به طالق صريطالق به اعتبار ص  

ن وشوھر  ان دادن زندگى  مشترك زينظر  به وقت وقوع آن  به طالق منجز وطالق معلق وبه اعتبار  اثر آن  در پا

  .شود یم  ميئن  تقسبه طالق رجعى وطالق  با

  

   :طــــالقۀ غــيص 
  از دواجى  برزبان مى راند كه ۀــى داللت  انحالل  رابطباشد  كه شوھر  برا ی  طالق عبارت از لفظى مۀـغيص

  .گردد ی به زبان اداء م وباشد یر اشكار  ميعنى غيه  يطور كناه گاھى ھم ب طور  اشكار وه گاھى ب

  

  :ا طالق آشكاريح ويطالق  صر 

. شود  یآن معلوم  مباشد كه ا ز معنى  كالم در وقت  تلفظ  یا طالق اشكار  عبارت از طالقى  ميح ويطالق صر 

ق  ـگرى كه از طالق  مشتيا ھر لفظ ديا مطلقه ھستى ويطالق ھستى ، : د يمانند آنكه شخصى  بـه زن خــود بگو

  .شده باشد

ن  الفاظ  در قرآن ي كـــه ھر سه اطالق ، فراق وسراح: ح  سه است يالفاظ طالق صر: د يگو ی م)رح(امام شافعى  

  .ندا فته ايد تذكر  يمج

ن سه يكى از ايه شود مگر ب یده اند كه طالق  واقع نمين  عقي از  فقھا  بر این  منطق است كه تعدادياد  ھميبر بن 

   .ن سه لفظ  اداء گردديد به  ھميز  بايو لفظ طالق شرعى ن. ن سه لفظ آمده استيرا طالق در شرع  به ھمي ز،لفظ

  

   :ى  ئاـنــالق كــط

 طالق داللت ۀن لفظ  به اراديفظى را   بر زبان مى آورد كه است كه شخص ليى طورئطالق كنا

  .ديه  بر آن  داللت  بنماينكند ، بلكه  از روى كنا

ھفته راقت  نِ ـفِ  عد ون بُ ـ  بائۀــ، كه  در كلم تو بائن  ھستى: د يكه شخصى به زن خود   بگو ني مثآل ا

ع ام  ھستى ، كه احتمال  حرمت تمتُ تو بر من  حر: د يا مانند آنكه به زن خود  بگوياست ، و

  .رد يگ یت  ھر  دو را در بر ميرمت اذوحُ 

شود ،  یت كه منظور   را آشكار  سازد ، طالق  واقع مياجى  به ني  بدون  احتحيصردر طالق 

  .باشد یدف ومقصود  آن به اساس  ظاھر  بودن داللت  و  وضوح معنى آشكار  مـرا ھيز
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زن من  : دينكه شوھر  بگوي  اه لفظ به سوى زن  مضاف باشد  مثالً  كح  شرط آنستي در طالق صر

  .طالق ھستى : د يكه به زن خود  بگو نيا ايطالق است ،  

شود ، پس اگر  شوھر  به لفظ  ی واقع نم ودليلنهـيــد گفت كه بدون  بيى  بائاما در مورد طالق كنا

ق  ننموده  يرا تصد شته  باشد ، قضا او  طالق را نداۀد  واراديبگو به آدرس زن خويش ح يصر

ت  طالق را  يد كه نيكار  برده  بگوه ى را بئشود ، اما اگـر  شخصى  كه لفظ كنا یم وطالقش واقع  

را  معنى يق  نموده  وطالقش واقع  نمى گردد، زيداشته  قضا  اورا تصد گرى  يت  دينكرده  ون

 یت  ومقصد مين مى كند  نيي كه ھدف  را  تعزى يگرى  ھردو  را داشته  وچيطالق ومعنى  د

ان يت را  معتبر  دانسته  واساس  بي  مالك ومذھب امام شافعی   فقط ن طوريکه در مذھب امام .باشد

  .دانند ین الفاظ ميمقصود در  ا

 نداشته  ت  طالق رايشود واگر  از آن  ن یت  طالق را داشته  باشد طالق  واقع  مينده  از آن  ني پس  اگر  گو

   .نده  از آن  قصدى  نداشته است يرا گوياعتبارى نخواھد داشت، ز

شان  يعنى  ايشود  ین الفاظ طالق  واقع  ميت  به اين ند كه  توسط  داللت حال  ويپيروان مذھب امام حنبل   مى  گو

   .ت طالق را داشته  باشدينا شوھر  از آن يدش كند ويئأكه  داللت  ت یدانند ، در صورت یرا در حساب  طالق  م آن

شود  یت طالق واقع ميت  نيند كه گفتن الفاظ  کنايه   در صورت  موجودي مى گوپيروان مذھب امام ابوحنيفه 

  .گردديز طالق  واقع  ميات در صورت  داللت  حال  نيوھمچنان  به كنا

، وإذا  رسول هللا  ن واستبلث  الوحى ي لما مضت اربعون من الخمس«: ف آمده است يث شريدر حد 

أ مرك أن تعتزل  إمرأتك يه وسلم  يإن رسول  هللا صلى هللا عل: نى  فقال يأ تيه  وسلم يصلى هللا  عل

 (»فقلت إل مرأتى الحقى  بأ ھلك : بل اعتزلھا  فال تقربھا ، قال : قال : أطلقھا  أم  ما  ذا أفعل : فقلت 

  .)هيمتفق عل

نزد من صلی هللا عليه وسلم امبر يھان آمد  پگگ نمود وحى وناذشت چھل از پنجاه ودر نبگچون «

ر  از ينكار  كناره  گيد  تر ابه  اي امر  مى نماصلی هللا عليه وسلم امبريدرستى  كه په ب: پس فرمود 

ك  ينزد ر از او  ويبلكه  كناره  گ: ا چه كنم  ؟ فرمود  يا  طالق  كنم  اورا   يآ: ھمسرت  ، پس گفتم  

  ).پدرت برو ۀ بــه خانـــ(كجا  شود ، يپس گفتم  به ھمسرم  به خانوداه  خود : به او ،  گفت مشو  

  : د يكند كه اگر شخصى  به زن  خود  بگو ین نقطه داللت  ميف  بر ايث  شرين حدي  حكم ا

 طالق ت يشود واگر  ن ی طالق را داشته  باشد ،  طالق  واقع  مۀ  واراد»پدرت  برو ۀ   به خانـــ«

  .رديرا  نداشته  باشد  طالق  صورت  نمى گ

  

  :طالق به اعتبار وقوع  

   .منجز ، مضاف ،  ومعلق  : گردد  یم ميطالق به اعتبار  وقوع  به سه نوع تقس 
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   : طـالق منجز 

باشد كه لفظ آن  ی  میرا  طالق انجام شده خواند  ،  عبارت از طالق توان  آن یطالق منجز  كه م

ا تو يترا طالق كــردم   :ديكه  شوھر به زن خود بگو نند آنما رى صادر شوديرط  وتأخبدون  ش

ق  به شرطى به وقوع  يا تعلين  الفاظ  در  حال  بدون  اضافت  به وقت  ويا  طالق ھستى،  كه 

مجرد صدورعبارت  طالق   ن است كـه بهيـن نوع  طالق حكم چنيدر مورد ا  .طالق داللت  دارند

  .شود یت  شروط ، طالق  واقع ميدر صورت موجود

  

  :طالق مضاف  
  طـالق باشد  ھر  وقوعآن به زمانى  مربوط  باشد وھدف از آنۀ ـــغي است كه صیطالق مضاف  عبارت از طالق 

ا در اول  يا  طالق ھستى ،   تو فرد«:د يكه   شوھر به زن خود  بگو ی  زمانقتى كـه زمان  مذكور  برسد ، مثالً و

  .رهي  وغ»ماه  طالق  ھستى 

 وامام احمد ) رح (اما امام  شافعى .  شود  ی طالق در حال واقع  م : گفته اند ) رح ( وامام مالك )رح(فه يامام ابو حن 

   .نه  آن  فرا رسديكه وقت مع   واقع  نمى  شود ،  مگر آنیطالق تا زمان:    گفته اند )رح(

گررا يا وقت  وزمان  ديد  كه چون  اول ماه  فرا رسد طالق  ھستى ياگر كسى  بگو: د يگو یم)  رح (حزم  ابن 

  .  نه در حال ونه در  اول ماه ،ب  طالق  نمى شودين  ترتـــيذكركند ، زنش بد

طالق  ۀ ــغير صن  آنست  كه طالق  واقع  نمى شود  مگر  آنكه وقتى را كه  ديك وقت  معيه حكم طالق  مضاف  ب 

  .ن  نموده  فرا  رسدييتع

  

  :قـلـعـالق مــط  

ا ينده  مربوط  سازد، يى  آھاداد يكى از  رويرا به    است كه شوھروقوع آنیطالق معلق  عبارت  از آن طالق

  :د مانند ين نمايكى  از آنھا  باشد قـريزى كه به معنى  يا چيكى از ادوات شرط ويه طالق رابۀ ــغيص
 در ». اگر  به فالن  جاى رفتى طالق ھستى « :د ي مثآلاگر شوھر  به زن خودبگو»..رهيچون ، وقتى  وغاگر «

را  شوھر  ي، ز استعمال گرددن شدهيى  كـه در عبارت  معئجاه كه  ب نصورت  طالق  واقع  نمى شود  مگر آنيا

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

  .دانند یرا  طالق  م  احناف  وشوافع آنولی  ،وع  طالق  معلق آراى مختلف دارندرد  وقفقھا در مو

  

  :ر يم طالق به اعتبار  تأثيتقس

  :گردد یم مي تقس)طالق بائن -٢طالق رجعى  و -١ ( :ھريک دو نوع ه ر  بيطالق به اعتبار تأث 

  

    :  طالق  رجـعى -١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

عقد، به زن    مــى تواند  بدون )هعد(آمدن مدت سرعد از طالق  وقبل از  است  كه طى آن ، مرد بیعبارت از  طالق

  .خود رجوع كند 

ا يقابل بازگشت  ورجوع است  ، دوبار است  طالق كــه «»   فا مساک بمعروف او تسريح با حسان الطالق مرتان «

 تي بقره آۀ سور(»ھا نمود كو كارى  ريا اورا  به احسان ونيد زن را به شكل معروف ومتعارف  حفظ كرد ويبا

   ) ٢٢٩: متبركه 

باشد وشوھر  حق دارد كه بعد از طالق  اول  به وجه  یگر ميكى بعد دي نموده عنى  طالقى را كه خداوند  مشروع ي 

ن  اورا  براى  باردوم  طالق  دھد ، البته  يز  است  كه بعد از ايده زن  را براى  خود  نگھدارد وھمچنان   جايپسند

  .باشد ین حق او در  صورت  طالق رجعى ميا

  : فـرموده  است ار باعظمت گپرورد 

ؤمن با   يكتمن ما خلق  هللا فى ارحا مھن إن كن يحل  لھن أن يتربصن با نفسھن ثالثة قروء، واليوالمطلقات  «

  )  ٢٢ت يسوره بقره آ(» وم  ا الخر وبعو لتھن احق بردھن فى ذلك إن أردو اصالحٱيوال

ست  براى يز  نيشتن را  وجاي كنند  خو)ا سه طھري(ض يشان  را انتظار  سه حيزنانى كه طالق  داد شده اند او«

امت  يمان  مى آرند به خداوند  وروز قي اگر ا،ده  است  در  رحم  ھاى شان يشان  كه پنھان  كنند  آنچه  كه خدا آفريا

وخداوند  متعال  به سبب حكمت    »  اگر خواھند  نكو كارى،انشيشان  سزاوار  تر اند به باز آوردن ايو شوھران ا

ال تدرى لعل  «. ان نموده است ين  بيرا  خود  خداوند متعال  چن را  وضع  نموده  كه حكمت آن ار  بزرگى  آنيبس

»   طالق«از د اكند  بعد يد  كه هللا  پيچ كس  نمى داند  شايھ  «)  ١٨ت ي طالق آۀ سور(» حدث بعد ذلك امرٱيهللا 

 زن هعت  ھم آنست  كه در مدت  عديك طالق  رجعى  بدھد  وحكم شريرا چون  شوھر  زن خود را  يكارى را   ز

 د  نظر  كرده  ويم  خود تجديب  ممكن  است  كه شوھر  تفكر  نموده  ودر تصمين  تر تي  شوھر بماند ، بدۀدر خان

  .به زن  خود  دوباره رجوع كند

اد است  كه سنت  شوھر را  مكلف  نموده  كه زن  را  در طھرى  كه با او جماع  ننموده  ي زیخاطر هن احتمال بيا 

  .دي  حتمٱ  به او رجوع  مى نما،ى  بدان زن  داشته  باشدان  عالقه ياگر كوچكترطالق  دھد، لذا  

  :ت است  كه يث  متبركه روايكى از احاديدر  

حضرت ض  طالق داد ،  ي   زنش را  در حالت ح)رض(عبد هللا پسر  عمر(لم  پيامبر صلی هللا عليه وس  در زمان

  :  فرمود صلی هللا عليه وسلم غمبر يسؤال كرد ، پپيامبر صلی هللا عليه وسلم ن  مورد  ازيعمر در ا

 به  به او دستور  ده زنش را ( »مس فذلك الطالق للعدةيراجعھا ثم إن شا ء طلقھا وھى طاھر قبل أن يمرة فل «

ن طالق  براى ينكاحش  بر گرداند ، سپس  اگر  خواست  اورا در حالت  طھر  وقبل از  مجامعت  طالق  دھد ، وا

  ). استةدـــع

ى   ئ جداوقوع طالق و که باشد ازای وسيله  دھد تا به ھر ترتيب و خرچ میه مقدس اسالم ھمه جدوجھدش  را بن يد  

مشوره باز  و د  تـا به تفكرينما یشگى ميدات  ھميكأش  تيروان خويد  وبه پعمل اره رى  بي از اشكال جلوكیبه شكل

  .زنندھم نه سانى  بآش را به يمشترك خو  گردند  وزندگى  

اگر طالق  به علت  مده وآوجود ه به تفكر در مرد  ب  شوھر   باقى بماند  مراجعه  ۀن اساس اگر زن در خانيبد

  .اد استيت  زي  دوباره بى نھاۀورت گرفته  با شد ، امكان  مراجع صدنيوی ر انفعاالت يا سايغضب  و
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ش مراجعه  ھم  يرى بر او  ننمود وبه زن خويثچ  تأي  شوھر بماند  وھۀكه  زن حدود سه   ماه در خان یولى زمان 

ن  ي  ضرورت  زندگى مشترك از باءً ى است  بنئم  شان  نھاين صورت مطلب واضح  گشت  كه تصمينكرد ،  در ا

  .رديگ یخود مه وصف طالق  بائن  را ب ابد ، ويان  مى ي وصف  طالق رجعى ھم پاه، كه به گذشت عدرود یم

  

   :تبصره  
عنى ي»  . ره يفإ ن طلقھا فال تحل  له بعد  حتى تنكح  زوجٱ غ«:  ديمافر یم) ٢٣ت ي بقره آۀسور(خداوند  متعال  در 

ش  ين زن  براينصورت  ايمرتبه  براى  بار سوم  طالق  نمود  در اش  را   بعد از دو يكه  شوھر زن خو یوقت

ن شوھر ياگر زن  با  ا و. ت ازدواج  كند يگرى با رضايح  با مرد  ديصورت  صحه كه  ب شود  مگر آن یحالل نم

   .ديج نماتواند  با  وى ازدوا یشوھر  اولى  اگر خواسته باشد  م ،ردي طالق  بگویش بازھم خوش  نباشد  واز  يخو

  

  :حكم طالق  رجعى

باشد ،  یرا عقد ازدواج  تا ھنوز  باقى  ميد ، زيش  استمتع  نمايتواند از  زن خو یدر مدت طالق رجعى  مرد م  

تب  نشده  بلكه  پس از سپرى    است  مترهباشد  اما  آثار  آن  تا  زن در عد یاگر چه  طالق رجعى  سبب  تفرقه  م

رد ، يا شوھر  بمين  زن ويكى از طرفياگر در مدت  طالق رجعى    .گردد یدن آشكار  م  ورجوع نكرهشدن  عد

  .  زن  بر شوھر واجب استۀ  سپرى  نشده  نفقهكه  مدت  عد یرا  تا زمانيز .تواند  از او  ارث ببرد یگرى  ميد

  

  : طالق بـــــائن-٢

جدائى  حق رجوع به زن  خود را بدون  عقد مجدد  است كه طى آن ، مرد  بعد از یطالق بائن  عبارت از طالق  

  .. )گردد یم  ميطالق بائن صغرى وطالق  بائن  كبرى  تقس:  (ن طالق  ھم  بدو نوع  طالق يوا.  ندارد 

  

   :طالق بائن صغرى 

   اشهوعد  ك طالق  بدھد  ياگر شوھر  زن خود را  براى  بــار اول  .  است كه كمتر از سه است یعبارت از طالق

نام طالق بائن  ه ب   هن طالق  بعد از  انتھاى عدي  به  او  رجوع نكند  اهكه  قبل  از سپرى  شدن عد یبگذرد  طور

كه   یشود ، طور یست  كه اورا  طالق  داده  لذا  طالق  بائن  صغرى  گفته  ميرن  بايشود  اما چون  اول یــاد مي

   .ديد  با او ازدواج  نمايمھر جد د وي  با  نكاح  جدتواند یرا  طالق  داده  م ش   كه اوشوھر

  

  :طالق بائن كبرى

ى  از ئصورت  نھاه ،  بش را طالق دھدياگر شوھر براى بار سوم زن خو.  عبارت از  سه طالق مكمل  مى باشد   

در صورت  دادن انشان ممكن بود ولى يرا طالق  اول و دوم  امتحانى  بود  كه امكان  اصالح ميگردد ز یآن جدا م

ان  بر يى از مئصورت نھاه تباطات  ازدواجى  بگردد،   ار یـاد مينام طالق  بائن  كبرى  ه طالق سومى كـه ب

  . شود یداشته م
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  :طـالق ثـالثــه   

فقھا  گفته اند  سه طالق   . ك لفظ اجرا گردديك دفعه وبا ي است كه ھر سه طالق در ی عبارت از طالقطالق ثالثه   

  .ك لفظ  حكم سه  طالق را دارد ي به

  .ك طالق را دارديك  لفظ  حكم يند  كه سه  طالق  به يگو ی اما بعضى ازفقھابدين نظر مخالفت نموده م

 ك لفظ  منع  نموده  وآنيا با يك بار  ويدر )  طالق ثالثه(ش را  از دادن سه طالق يروان خويس  اسالم  پن مقدي د 

  . م  اسالم  دانسته است يلھى ومنحرف شدن  از  صراط المستقرا  خالف دستور وشرع   ا

ـك دفـــعه  سه يبه پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، خبر دادند  كه شخصى  زنش را  : ح  آمده است يث  صحي در حـد

  . طـــالق  داده است 

ا رسول ي أظھر كم  ؟ حتى قام رجل فقال ن يلعب بكتاب هللا وأنا بيأ«  : ت  بلند شد  وفرمود  يامبر اسالم  با عصبانيپ  

ك يحتى ! چه  گرفته  مى شود ؟ ي باز به ن  شما ھستم  كتاب  خدايا در حالى  كه من  تاھنوز  در بيآ(» هللا أال أقتله

 . )ف نسائى يث شريرواى حد(  )  اورا بكشمنفر  بلند شد وگفت اى رسول خدا

  ادامه دارد

  

  :نگارشتتبع و

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ــن الـديــنــيامـداکترالحاج 

  و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مرکز کلتوری دحــق الرهمسؤول 


