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   سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ اپريل ١٨

  ال قــطــ
    ٣بخش 

 

 

  :انيطــالق در اد

ان ، ملل وتمدن ھــاى قبل  از اسالم مورد مطالعه قرار ير ادي در سال مربوط به طالق رايت ومسايخ بشرياگر  تار  

قعبينانه  را انى است كه اساسات وضوابط  محكم  منطقى ، انسانى وويگانه دين اسالم يافت  كه ديم يم در خواھيدھ

  . براى  طالق وضع نموده است 

 یحق مه شد ،  اورا از خانه خود  خواه ب ھر میكه  مرد از  زنش  ق ید زمان يونانى ھا ، معمول  بوبينگويند  می

 . كرد ، زن حق دفاع از خود را  نداشت  یرون ميناحق  ب ايبود و

م  ازدواجى را يكه  قضات  روم  قد یطور ،شد یء اركان  ازدواج محسوب مزھا  طالق جيھمچنان در تمدن روم

   .دانستند وحكم  به بطالن آن صادر  مى كردندن  به شرط  عدم طالق  انجام مى دادند ، باطل  مى يكـه  طرف

ن حـال  قدرت  وتسلط بى حد ياما در ع. دانستند ی، طالق را  حرام منى خوديم  در ازدواج ديالبته رومى ھاى قد

ن اجازه  رامى دادند كه زنش را  يد ؛  حتى گاھى  به او  ايى  به مرد  داده  بودند  كه در حق  زن اعمال  نماوحصر
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ز  ي طالق را داد ودر قانون  مدنى  نۀنى  كرد وبه آنان  اجازيله  عقب نشأن مسي شان  در انيولى بعد  ھا د.  كشد بھم

  .م  داده  شدين حق  به ملت  روم قديا

  

  :ت يھوديطالق در 

بتٱ سالم و ت  نسين ھداين ديافت كه ايم ي، در خواھم يق قرار دھيق مورد مطالعه وتحقيصورت دقه ھود را بين ياگر د 

 ینموده است، تا جائ  عى  مباح  ي  حقوق  زن در نظر  گــرفته است ولى  طالق را  به صورت   شاۀخوبى را در بار

مه  وگناھى  بر زن  ثابت  شود،  مر د مجبور است  او را  طالق دھد  وحتى اگر  شوھر  از گناه  يكه  اگر  جر

ا اگر زنى  ده يطور مثال   ه ب. سازد ی  طالق  ما مجبور  به دادن ز  قانون  اورد،   بايزنش ھم صرف نظر  نما

، طبق  قانون  مرد مجبور است  زن بر عللی از او اوالد نداشته باشدش  زندگى  كرده باشد وبناسال  ھم  با شوھر

   .خويش را طالق دھد

  

   : ت يحيطالق در مس

كند  یت ميسى عليه السالم   روايل  از قول  حضرت  عيانج. ت  مخالف  است يھوديمور طالق  با  ح در اين مسيد

   .كه طالق حرام است  وازدواج  با زن  ومردى  كه با طالق  از ھم جدا شده اند  ، حرام است 

د طالق  نامه يد  كسى  كه زنش را  طالق دھد  بابه شما  گفته  شده  بو«  :   آمده است  ٣٢- ٣١ : ۵ل  متى  يدر انج

،  طالق  دھد ،   زنش  را به  كه زنش را  بدون انجام عمل زنام  كسى ياما  من به شما  مى گو. بدھداش را به  او 

  »د ،  دچار  زنا شده است يصورت  زناكار  در مى آورد ، وكسى  كه با زن  مطلقه اى  ازدواج  نما

رد  با زن  دومى زنا  ي  بگگرىيكسى  كه زنش را  طالق دھد وزن د« :  آمده است ١٢-١١ : ١٠ل  مرقس يدر انج

د  به گناه  زنا يگرى  ازدواج  نمايرد وبا مرد ديكرده است ،  وھر گاه  زن ،   شوھر ش  را قبول نكند  وطالق  بگ

  ».دچار  شده است 

را  با ھم جمع  زھاى كه خدا آنيچ: ن منطق مرتبط مى سازد  يم  طالق را  به ايل  علت   شدت  عمل در تحريانج

  » را ندارد   ى آنئباشد   انسان حق  جداكرده  

له  أن مسيست كه انجايال  در اؤست  است؛  ولى ســن جمله  دريم كه معنى ايده ھستين عقيما مسلمانھا  ھم بر ھم 

  . م  طالق  دارديا چه ربطى  براى تحريچه منطقى  و

ن ازدواج را  خداوند  پاك  صادر ي اۀجازن معنى است  كه اين بديخداوند كه زن وشوھر  رابا ھم  جمع كرده است ا

  . نموده است 

ار خود به انعقاد عقد موافقه يست است كه خداوند پاك زن وشوھر  را با ھم جمع  نموده ولى  انسان به اختن دري  ا

د، در نست  كه خداوند  آنان را  با ھم جمع  كرده  باشي خد است مثل اۀن  به اجازيكه ا اگر گفته شود. نموده است 

را  ى ، طالق  آنئخواھند  از ھم جدا شوند ، پس اجازه جدا یل وعواملى   ميكه اگر زن ومرد  بنابر دال یصورت

  صدور  ۀعنى اجازي. ز از جانب خداوند صورت  گرفته است يى نئن جدايــا ايو.  ديد خداوند پاك صادر نمايز  باين

  . طالق ھم از جانب خدا ست  

ن كسانى  كه خداوند  آنان را  با ھم جمع  يست  كه در بين انسان نيشود كه ا یم  طورى معلوم ماز ظاھر ومفھوم كال

  .متفرق كننده  ، خداوند پاك است   ى مـى  اندازد  بلكه  ھم  جمع كننده وھم  ئنموده جدا
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اندازد ، پس چرا  نمى ى  مى ئن  جداين زوجيت  معتقد  است كــه خداوند پاك  به سبب ، زنا بيحيگر مسي از طرف د

  !!د يجاد نماين  آنان  افتراق ايگرى  در بيتواند  به سبب  د

كه طالق   را منفور  ومبغوض  معرفى داشته  نين  بادر نظر داشت  اين دين مقدس  اسالم وشارعيبه ھمه حال  د 

خاطر ه چه مانعى دارد كــــه ب  : م نموده اند يز تفھيق آمي تشواً م  ونسبتين  با لحنى مالين شارعياست ولى گاھى ھم

)    طالق(ن گرداب خطرناك يى خـود براى نجات  از غرقابى  خانواده از ائا وانسانى از حق خــدايمصالح عل

      .د ياستفاده  نكن

 ۀخواھد كـه زن  وشوھر از لحاظ اخالقى  ونحو ین اسالم  خواستار  زندگى  سعادتمند  براى  خانواده بوده وميد

 ن امر  بيخواھد  ا ی طالق  ھم  مۀلأ، ودر مس. ند  يدال  زندگى  نمايگر  ، در حد  مطلوب وايد گيشرت  با معا

   . رديمعروف  واحسن  آن  صورت گشكل  

لى  يناپسند است  واگر زندگى  فام ى  ، منكر وئ است  پس  طــالق وجدايدهپسند لى معـروف وي اگر زندگى  فام

ى ئنجا ھــم  بر مرد  وزن  الزم است  تا در جدايدر ا.  ده  باشديد طالق  ، معروف  وپسندي، بامنكر  وناپسند است  

ر متعارف مخالف كرامت انسانى   يت كنند وبه راه ھـاى غلط  وغي رعــااً ار ھاى اسالمى  را جديگر  معيك دياز 

    .گام نگذ ارند 

كه  زن را مكلف   یادات پيامبر اسالم ، به ھمان اندازه ان وارشأد  بدانند تعليمات قرآن عظيم الشيمردھا  با

  خـالف  عدالت خواھد بود  كه  انسان  از زن انتظار اءً ، بنده است يل  گردي،  براى او حق وحقوق  ھم   قادهيگردان

  .ن قـــانون را شكستاند يتوان ا یش  از حقوق  او ،   داشته  باشد ، حتى  در طالق ھم  نميفى بيوظــا

در »   ھن با لمعروف يولھن مثل  الذى عل«  :فرمايد  می) ٢٢٨ متبركهتيبقره آ (ۀن در سورأم   الشي قــرآن  عظ

  .شكل  متعارف فطرت  انسانى  بر عھده  زنان است  ، براى  آنھا حقى است ه ى كه بافه يبرابر  ھر وظ

  

  :عوامل طالق 

  ! محترم  ۀخوانند

ل و ذكرھمه يلبندى ، تحع جداگانه  را دارد، جمۀررساليضرورت  به تحر ، اسباب وعوامل طالق وحکمت آن

 گردد ،   که موجب طالق مییخواھم به برخی از عوامل ینجا ميعوامل  كارى است  دشوار  ، ولى  با  آنھم  در ا

  .طور  مؤجز وفشرده  اشاره نمايم ه ب

  

  :عامل دينی 

املى است  كه مـانع  طالق ون عي مھمترۀ صلی هللا عليه وسلم ، از جملپيروی از کتاب هللا وسنت پيامبر اسالم محمد

  .گردد  ى  در جامعه میئدگى زندگى زناشويواز ھم  پاش

ير بنای موفقيت خانوادگی در اجتماع است ، چراکه در دين اسالم خانواده  وتطبيق تعاليم دين مقدس اسالم زشناخت

  .باشد    میمسائل زندگی را داراحق  اولويت بر ساير 

كو وشرافت  ين ، اخـــالق نيار وانتخاب  ھمسر  را متديپيامبر  صلی هللا عليه وسلم در ارشادات گرانبھای خويش مع

  .خانوادگى  معرفى داشته است 

  :د يفر مايامبرصلی هللا عليه وسلم  ميپ 
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كسى كه بازنى  ) هيمتفق عل( » داكيبت ن ترينھا فاظفر بذات الديتنكح المرأة ألربع لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولد« 

ى  وجمالش  ئبايتش   ازدواج  كند ، خداوند  اورا به حال خودش  وامى گذارد وكسى كه فقط  به خاطر  زروبراى ص

مانش  با او ازدواج  كند ، خداوند  ين  وايد وكسى  كه براى  ديند خواھد  ديبا او  ازدواج  كند ،  در وى امور ناخوشا

   .ش  فراھم خواھد كرديازات  را برايھمه امت

زده يزده هللا اال ذالً، و من تزوجھا لمالھا لم يمن تزوج امرأة لعزھا لم «: ھمچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد 

حصن يغض بصره، و يرد بھا اال ان يزده هللا اال دناءة، و من تزوج امرأة لم يهللا اال فقراً، و من تزوجھا لحسبھا لم 

  .یرواه طبران.»هيھا، و بارك لھا فيصل رحمه، بارك هللا له فيفرجه، او 

د، و يافزا یش م ای انتخاب كند، خداوند بر ذلت و خواری و اظھار بزرگیخاطر فخر فروشه  را بیكه زن ی كس

ل ي و اگر به دلكند یشتر مي اش را بی زن باشد، خداوند متعال فقر و درماندگئیاگر انتخابش به علت ثروت و دارا

 را انتخاب كند تا ی زنیرتر خواھد كرد و اگر كسي عزوجل او را خوارتر و حقی باشد، خدایاصل و نسب خانوادگ

 آن ی آورد، خداوند زندگی رحم را به جاۀا صليد ي حفظ نماءش را از عمل فحشايچشمش را از نگاه حرام و اعضا

  .ر و بركت خواھد نموديرا پر از خ

د، امراض روحی وروانی است که يک تعدادی از نشمار ثر میؤء در عوامل طالق م را که علماعامل ديگری-

گويند که امراض اخالقی  از جمله   گردند ، علماء می ھم بعد از  ازدواج با آن مبتال می جفت ھا ، بدان مبتال ويا

 زندگى را  بر زن ۀتواند ساح که میاز جمله عواملی است .. ره يکبر وغرور ، جھالت  ، بخل ، غضب  ، تنبلى  وغ

  .سازد  ی را متزلزل میرين زن وشوھريسازد ، وفضای شبوشوھر  تنگ 

 خواه مرد باشد ويا زن اگر قوانين زندگی زن وشوھری را مراعت نکند وعفت ينقابل تذکر است ھريکی از طرف

  .گردد  ع كانون  گرم  خانوادگى میگران  قرار دھند ، به يقين کامل موجب قطيار  ديوناموس خود را  در اخت

  

  : ولحاد  به مودا  مخدره والكياعت

  .باشد به امراض فساد اخالقی می) زن وشوھر(گردد آغشته شدن، فاميل   موجب طالق میھمچنان عامل ديگری که

ل  ھا را  عوامل مھمی است که کانون خانوادگی بسياری از فاميۀول از جملحخصوص الکه اد به مواد مخدره وبياعت

  .به تباھی مواجه ساخته است 

   

   :مراه ـگدوستان  

  .نمايد   است که دروقوع طالق نقش عمده ای را بازی مییاملو عۀمراه از جملگداشتن دوستان 

خواه (ت   حساس ، عمده  واساسى بوده  ،  وھريک از زوج ي  انتخاب دوست   براى سعادتمندى  انسان  بى نھااءً بن

اط  وتعقل  قدم بر دارد ، با تمام ي، با احتن کردن وانتخاب  نمودن دوست بايديد در  گرفتن ، تعييبا) نمرد باشد يا ز

  .گردد ه وجاھل موجب بسياری از مصيبت ھا وبال ھا میيى  فروماحت بايد گفت ، دوستى با انسانھاصرا

  :گردد که  پيشھاد میءً ابن

 مفسد در ھمه حاالت مضر وه ا ، تداوم دوستی با انسانھای گمرد مسامحه ومساھله صورت گيردين مودر  نبايدر ا

اگر به آتش   ، ھوشياری قدم بر داشته نشود ، يقين داشته باشيد باشد ، که اگر در مورد با دقت و وخطرناک می

  .ثر و اشك  آلود  خواھد ساخت دود  آنان چشمان  شما را متأاءً رد ،  حتمي ما  آتش نگۀم  وخانواديشان  نسوزيا
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  :دخالت ھاى  بى جا وبى مورد  خانواده

 مداخله ومشوره اءً ن  در  زندگى شخصی   زن وشوھر   ومخصوصيريخصوص  خسرو خوشو  ، ننو ، و ساه  ب

 یھم مه است كه زندگى  زن وشوھر را بديگری ھای بيجا در حل شکر رنجی ھا زن وشوھر عامل  عمده واساسى 

  .زند

ان زن وشوھر ، سايرين از مداخله ومشوره ھای بی مورد يتجر به نشان داده است  كه اگر ھنگام  بروز اختالفات م 

ا آن  ،  نپردازند ، وبه ين  ويدفاع وجانبدارى  از اه دست بر دارند ، وزن وشوھر را به  حال  خود بگذارند ، وب

سانی آن آتش   خاموش شود واختالف وشگر رنجی شان به يد  اار زويد  بسيند  ،  شانآتش  اختالفات شان  دامن  نز

  .حل گردد 

 با تعصب ومحبت  ھاى دلسوزانه وغير حکيمانه   ھمراه اً   اقارب  دو طرف است كه اكثرین دخالت ھاي ولى  ھم

  .است  ، كار را بين زن وشوھر مشكلتر  مى سازد

ت که ، در افزايش طالق  در بين خانواده  نقش بزرگی را امل مھمی اسو عۀھمچنان  ازدواجھاى  اجبارى از جمل  

  .نمايد  بازی  می

  .ثير دارد أ که در وقوع طالق تستاز جمله عواملی ا   پدر ومادردر انتخاب ھمسر  براى  فرزندان،ۀل  ارادي تحم

الت عالى ، يا تحصيل ،  يكارى ، نداشتن  تحصيكى ديگر  از عواملی که دروقوع طالق رول عمده دارد ، عامل ، بي

  .شغل ومنصب دولتی  است 

ل  مراسم  يخصوص  مصارف گزاف وكمر شكن  عروسى  و ھم چشمى  در تجله مشكالت مالى واقتصادى  وب

تر اوقات  در زندگی بعدی دايده ، ودر زيھم  زدن اقتصاد خانوادگى  گرده ر  مصارف  موجب  بيعروسى  وسا

   .گردد ین  عامل  موجب  طالق  ميھم

، ماند شود وزن  می گويند ، قرض بگير وازدواج کن ، قرض خالص می در کشور عزيز ما افغانستان  مردم می

  از موارد قرض می ماند وزن مییتردسف بايد گفت که اوضاع واحوال  امرزی چنين است که در زيامگر به تأ

  .رود 

كى از يتوان   ین زن وشوھر  را مي طبقاتى  در  باختالف  ھمچنان علماء بدين باورند که  نا ھماھنگى طبقاتى ، 

  . عوامل  اجتماعى طالق  دانست

بـه امراض  )  زن ومرد(كی از جوانب يخصوص نداشتن بچه، يامبتال بودن ھر ه ھمچنان نداشتن  طفل ، ب

د كور ي وتقلسوادىيت امر بيه خانه ودر نھايراکت  سر پناه، عدم  امكانات  پرداخت  يعدم موجود ند،  يناخوشا

خصوص ه  مروج در جامعه  وھم چشمى ھا   وتعقيب پروگرام ھای تلويزيونی بیرواج ھاو كورانه از  رسم 

پرگرام  ھای زن وخانواده که توسط  برخی از افراد غير مسلکی توسط برخی از تلويزيون ھای متعصب تحت نام 

                          .گردد یوجب افزايش طالق  در خانواده ھا مگردد ، م زادی وحقوق زن در وسايل اطالعات جمعی  ترتيب میآ

ايط فعلی در زان طالق  درشريش  مين  عاملى  كه باعث  افزايد  مھمتريـن باور اند كه شاي  بر اءبرخی از علما

ه شمردن کشور ھای اسالمی واز جمله در کشور عزيز ما افغانستان گرديده است ، عدم اھميت به فھم طالق وساد

  .باشد   زندگی زناشوھری می
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خواند ،  ولى با  ، وناپسند میرا غير مطلوب كه طالق در دين اسالم حکمت است نه حکم ، وآن نيبادر نظرداشت ا

ر  قابل  بخشش  ين  مردم  عار  وننگ  وگناھى  غيسفانه امروز   طالق ديگر در بأنھم  ديده شده است ، که متآ

  .ق را يک  امر ساده وبی اھميت مى پندارندو طال شود  یشمرده  نم

  پايان                                                                                                               

  

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

  

  :پاورقی ھا 

    :  شود  ین مي است ، ومعنى آن چن) ضيحاضت  المراة تح( مصدر ) ضيمح(كلمه ) ١(

 یكه دارائى  صحت است ، خـارج م یان خون  است كه از شرمگاه زن بدون  والدت وپاركى  در حاليض جريح «

ند  زن يگو یمذ كر   ھم  مى آورند ،  وم ن مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را ي  وچون ا» گردد 

  ».ضيائح

   :ض يسن آغاز  حـــ

ح   يان آن در پنجاه  سالگى  وجود  ندارد ،  وقول  صحي  وپا) انهيعادت  ماھ(ض  ي شروع حیدن بنلى براى زمايدل

 : شود یض شمرده ميند آن خون ، خون حيآنست كه ھر وقت  زن آن خون معروف  نزد زنان را بب

ض  يض  از تو  مــــــــى پرسند ، بگو  حي  حۀودر بار  ) ٢٢٢ : البقره(»  ض  قل ھو أذىيسأ لونك  عن  المحيو«

ض  ناشى  ي از وجود  حکه را ی حالل  وحــرام(ت  داشته  وخداوند حكم ي عمومتيحكم  آ ن جا  يدرا. (دى است يپل

 است كه به ن  نفرموده  است، پس  واجب يي را  تعیض  وابسته  نموده ، وبراى آن  سني  را به  وجود  ح) مى شود

  ض  وجود داشتهي  باشد  رجوع  شود،  پس ھر وقت ح)ضيح(آنچه حكم  بدان  وابسته  است  كه  ھمان  وجود  

ند  يض را  ببين ھروقت زن حيگاه  وجود نداشته باشد  حكم  ثابت نمى شود ، بنابر اباشد  حكم   ثابت  مى شود  وھر

دى  نب را  زمانيشتر از پنجاه سال   باشد ،  زي  از نه سال  وب است  گرچه در سنى كمتر)در حال  عادت(حائض  

           . دى   وجود نداردنب   براى زمانیليكه  دل ل  وحال  آنياج به دلياحت

ض  ين امر معتقد اند  كه حيض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند وبر اي كرام وفقھا   سن آغاز  حیت  علماياما اكثر 

 یض  شمرده ميند  حير  ھم  خون  ببيان  آن نمى باشد  واگر زنى پيلى براى  پايدل و. ابد ي مى تا آخر عمر  دوام 

     .شود

ض  يند  در حكم حينظر به قول مختار  اگر  دختر نه ساله خون بب « :د يمافر یم) هيرحمة هللا عل( فهيحنامام  ابو

س  دوام  مى كند  وقول مختار   أين امر  تا سن  يد  وايك  گونماز را تر ن  حالتى  روزه ويد  در چنيمــــــى باشد  وبا

. شود یض  شمرده نميند  حيباشد  واگر زنى   بعد از آن  سن خونى بب یأس  پنجاوپنج  سالكى  ميآنست  كه سن  

  » .شود یض شمرده ميز  باشد در آن صورت حيا  سرخ  تياه  ياد  وبه رنگ سيكه مقدار خون ز یمگر در صورت

  

  :ضيصفات ومـدت ح
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 یك  بوده  وداراى بوى  بدى مياھى  نزديشود  ، رنگش   به س یض  آن خون است  كه با سوزش   برون ميخون ح

     .باشد 

 ین مورد  به عادت زنان  مراجعه ميچ  حدى  براى  حداقل  وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعموآل در ايدرشرع ھ

روز   ده  شبانهرا ، وسط آن پنچ واحد اكثر  آن ض  را   سه   روزي كم حن مدت ين ديولى فقھا  وشارع.  ندينما

ت  مى كند  ين مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون  در اول  موعد  كفايالبته  آمدن خون  در تمام  ا.  معرفى داشته اند 

     .شود یپنداشته  مض  يحده  حيصورت  عله ك  بيند  ھري واقع   شده  وباز خون  بب ان  طھارت  يواگر  در م

   :گفت  ید كه مي شن) رض(ت شده كه از انس ي  روا) رض(ح يع بن صبياز رب

ن امر معتقد ي واحناف بر ا» شتر از ده روز يض بيست حي ن« ) دار قطنى( » ض  اكثر من عشرةيــكون  الحيال «

قبل  جماع قبل از بند شدن  خون  وض  كه ده روز  است  بگذرد  ي ھر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  ح«  :اند كه 

  ».ز است اما غسل  قبل از جماع  مستحب استياز غسل  جأ

ست  يز  نيض قطع گردد قبل  از غسل  جماع  جأياگر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  وقبل از حد اعظم  مدت ح  

 نكردن با حائض  قبل   از غسل  اط  جماع ياحت  .مم  نموده وبه آن نماز بگذارديت   آب  تيودر صورت  عدم موجود

     .ده  باشديض قطع  گرديح است  ھر چند  خون بعد از حد اعظم  مدت  

   :ــــضيسبب ح

    :ض   فرمود يامبر اسالم  در مورد حيت نموده   كه پي  روا) رض( هن  بى بى عائشيام المؤمن

ست كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  يض امري ح(»ه يمتفق عل(» إن ھذا  امــر كتبه  هللا  تعالى  على بنات آدم« 

  ).الزم  كرده است 

  :ستينــفــاس چ

مگا ه زن   از  شر) ولو سقط ھم باشد(ت حصه طفل  يا بعد از خروج  اكثرينفاس خونى  است كه بعد  از والدت  

     .شود یخارج م

. ست ير از  والدت  محتاج   نيگرى غيدۀ ننشاثبوت  آن به  حد  اعظم  مدت  نفاس  چھل روز  ، حد اقل  ندارد و

 حد اعظم  مدت نفاس را شصت روز وحــــد اكثر آنرا چھل  روز   معرفى داشته است  در ) رح(امـام شافعى (

: ت است  ي  روا)رض(  از أم سلمه . نموده است كه امام مالك  حد اعظم  نفاس را شصت  روز  معرفى یحال

 زنانى كه وضع حمل  مى (» ءنفسا»« وما ين  يه وسلم أربعيى عھد رسول هللا صلى هللا  علكانت النفسا ء تجلس عل«

ح يصح( )دا  نمى  كردنداعنى  نماز وروزه  را ي(ه وسلم  چھل روز  مى نشستند  يامبر صلى هللا علي  زمانى  پ) كنند

 )١ /٩٢/ ١٣٩) سنن الترمذى( ،  ) ١ / ۵٠١  / ٣٠٧ : )عون المعبود(د  وسنن ابو داو)   ،۵٣٠(سنن ابن ماجه  ،  

  ) ١ / ٢١٣ / ۶۴٨سنن ابن ماجه  (

  :استحــاضـــــه  

ض  ونفاس پس  ھر خونى  كه ير وقت  حين رحم   در غئياستحاضه  عبارت از جارى شدن  خون  از قسمت  پا

د   ياينه سالگى است ، بض كه يقبل  از سن  ح ايا كمتر  از حد اقل  آن ،  يا نفاس ويض  يشتر  از مدت  حيب

   .باشد  یاستحاضه  م

     :باشد  یاستحاضه  بر شش  نوع  م 
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شتر از عادت وحد  اكثر  يشتر  از حد اعظم  نفاس ، بيض ،  بيشتر  از حد  اعظم حيض ، بي كمتر از حداقل  ح

  .ض و نفاس  يح

  :موده است امبر اسالم  فريت است كه پي   روا) رض( هن  عائشيمنث از ام الؤيدر حد

  چون  در استحاضه  ) كه  در استحاضه  است  جماع نكند با  او شوھرش یزن(» غشا ھا زوجھايالمستحاضة ال « 

ت  يرا  حق  تعالى  علت  منع  جماع   با حائض    را اذيباشد ز یض   حرام  ميت است  پس جماع مانند حالت حياذ

  .  پس حرمت  آن ثابت است ز  موجود استيت در استحاضه  نياذ قرار داده و

به تستحاض وكان زوجھا  يكانت أم  حب«: كـــــه گفت است) رض(ث اكرمه ي  مستند  به حدءولى مذھب جمھور  علما

  ).كرد یبود وشوھرش با او جماع  م یاستحاضه  م به يام حب(» غشا ھا ي

  : الن الـــرحم يس

  :  است كه یالن  الرحم  عبارت از حـالتيس

الن  الرحم  مانند  ياحكام س. شود  یھم  خارج ميطور مرتب وپه ا زرد  بيد  ي زن   رطوبتى به رنگ  سفج از فر

   . باشد یاحكام  استحاضه  م

البته  براى ھر نماز  وضوى  . رد وقرآن  را تالوت  كنديد  نماز بخواند ، روزه  بگيالن  الرحم  بايزن مبتال  به س

     .دينجا ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشوجداگانه  گرفته  ھنگام  است

  

  :منــابـع عمده 

  :ف يط واحكام نكاح تأ لياركان ، شرا ن  ياض الصالحيح بخارى و ريصح ح مسلم ،يصح

  ١٣۶٣متوفى ھفت حوت سال »   د افغانىي  سع«د يمولوى داكتر  محمد  سع

  

 :معرفی ومشخصات  نوشته                      

  الق ــــــط:  نام رساله  

  :تتبع ونگارش     
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