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 حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر 

 

 

 

 

 انطالقحصول موارد 
 

 یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ آلِهِ

 ةسنالو  ةشيعالای که خالف مشهور و یا اجماع و یا ضرورت فقهی بين یک جمله

در باب نکاح دارد، جهت ایجابی نای این جمله که کنيم، بعد بر مبمی است تکرار

 جهات سلبی را که طالق است بر محور این آیاتی که مورد بحث است صحبت

تا  1«النِّساءِ َعلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»کنيم و محور اصلی در این آیات که آیه مادر است، می

  آخر.

طور که عقد بيع و ت. هماناز عقود الزمه اسدر اصل عقد نکاح گویند که می همه

ها از عقود الزمه است و عقد اجاره و عقد مضاربه و عقد مزارعه و از این قبيل، این

توانند عقد را نمی یا دليل بطالنی در کار نباشد احد طرفين و مادامی که حق خياری

بر هم بزنند، در باب نکاح احق و اولی است. هنگامی که در باب خرید و فروش و در 

عقد الزم است و  ،مالی است تناقلکه  ر باب مضاربه و مزارعه و غيرهاب اجاره و دب

به هم بزنند، به طریق اولی در باب توانند نمیاحد طرفين  ضابطه و اصل عنوانبه

معاوضه نفسی است. در باب نکاح مبادله و معامله نفسی است و تجارت نفسی است 

تواند ارتباط جنسی و زنانگی و نمی است واما زن شما  ،که این زن ملک شما نيست

سایر جهاتی که مربوط به جو زناشویی است با دیگران داشته باشد. لزومی ندارد ما 

دليل دیگر بياوریم برای اینکه عقد نکاح عقد الزم است. همگان قبول دارند و از آیات 

 فهميم.می هم ما این مطلب را
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ضرورت بين الفریقين است، ظاهرًا یا  و اشکال بزرگ که بر خالف شهرت یا اجماع

تواند بدون هيچ علتی زنش را طالق می اند که مرداین است که آقایان مفتيان فتوا داده

کند، سازش دارد، با بودن این زن خطر می بدهد. زن راضی نيست، داد و فریاد و فغان

نيست  1«اللَّهِ حُدُودَ یُقيما أاَلَّ یَخافا أَنْ إاِلَّ» ،از بين رفتن حدودی از حدود الهی نيست

نيست. این  3«نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتي وَ»نيست،  2«نُشُوزًا بَعْلِها مِنْ خافَْت امْرَأَةٌ إِنِ وَ»

زن سازش دارد و علتی در کار نيست که جدایی بين این زن و مرد حاصل شود، اگر از 

 است که این مرد این زن را طالق بدهدکنيم که آیا جایز  سؤالفقاهت سنی و شيعه ما 

را از  سؤالکنيم که این تناقض است و این می سؤالما «. علی مرجوحية»گویند می

خيلی پير  شود صحبت کرد چوننمی هااینکه هستند بپرسيد. البته با  فقهای بزرگی

هی فقهای را از کل حوزه سؤالباالخره این  ،هستند. با فقهای دیگر هم صحبت کنيد

 هم نخوردن است. همانطور که زن الزمه لزوم عقد بر ،بکنيد که اگر عقد الزم است

 هم زند. تواند عقد نکاح را برنمی هم زند، همچنين مرد هم تواند عقد نکاح را برنمی

کنيم، این بحث بعدی نمی استثنائاتی وجود دارد. ما که راجع به استثنائات بحث البته

 که در بعضی موارد این عقدی که شده است بالطالق از بيناست. استثنائاتی هست 

 کنيم.می هفت مورد داریم که عرض رود.می

ت و باالتر جایز نيس دکه در اصل جایز نيست طالق بدهي دایعقد شده، زنی را گرفته

طور استثناء چندین مورد است که من شود. و اما بهکه انفصال بدون طالق حاصل 

 یادداشت کردم، چندین مورد است که بالطالق انطالق حاصل هفت مورد را اینجا

شود. این استثناء است. می شود. زن بخواهی و یا نخواهی از شما بدون طالق جدامی

یا در صورتی که شما در باب نکاح خيار داشته باشيد، اگر تخلف شرطی از شروط 

وید به این شرط من زن گمی عليه باشد، چون بعضی شروط مبينه است، مبينه یا مبتنیٰ

 عليه است. کسی که زن مبتنیٰ گاه .گيرممی ، به این شرط من شما راشوممی شما

زنيت و این زن باید زنيت داشته باشد یا نه؟ ولو ذکر نشده، ولی اگر زن گرفت  ،گيردمی

این مبتنی عليه است. آن شرطی که اصيل است چه طرفين یا احد الطرفين ذکر  ،نداشت

کنم نمی خرم شرطمی روم عبامی . بندهعقد بر آن استا ذکر نکنند اما بنای کنند ی
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دارد، این امر درست است؟ این معامله سوراخ نداشته باشد، خریدم آمدم دیدم سوراخ 

روید می درست است؟ نه، چون بنای در خریدن جنس این است که سالم باشد. شما که

این شير بریده به شما داد، یده نباشد، اما اگر خرید بنا بر این است که شير برمی شير

 باطل است.  اصالًمعامله 

یا وحدت مطلوب است و یا تعدد مطلوب. در وحدت مطلوب چه اجاره باشد چه 

کنيم باشد، اگر می بيع باشد چه نکاح باشد، هر عقدی از عقود الزمه که داریم بحث

است. محتاج به این نيست که  تخلف از شرط شد انطالق است، انفصال است، انفساخ

چون بر  ،کند، انفساخ است فسخعمل شده بياید  او آن شخصی که بر خالف شرط

مبنای اینکه این دختر بيست ساله است و چنين است و چنان است ازدواج کرده که اگر 

مرد این این ازدواج باطل است، نه اینکه  ،خواهد ازدواج کند. پس اگر نه درآمدنمی ،نه

گاهی  شود.می منفسخ است، انطالق در اینجا حاصل اصالًخير، ار فسخ دارد، اختي

خواهم بگيرم می گوید من زنمی اوقات نه، تعدد مطلوب است. مطلوب متعدد است.

کند بيست ساله باشد که اگر بيست ساله هم نباشد می الزم دارم و شرط ،اصلدر 

دهد. می ه نيست به من اختيار فسخاما آن شرطی ک ،خواهممی بينابين است. در اصل

 بلکه اختيار الطالق است. ،ق نيستدر اینجا انطال

نکاح اصل که معلوم است، در  اصلشما عقد نکاح که کردید در ها پس بعضی وقت

 صلبه اضابط  عنوانبهو احد الطرفين  -کنيممی حاال در دائم بحث-الزم است 

شود، می که انطالق حاصل استاستثناء مواردی  عنوانبهاما  توانند به هم بزنند.نمی

 داد، طالق ستالزم اکه  استشود، مواردی می لمواردی است که اختيار طالق حاص

 ولی واجب است طالق بدهيد. ،شودمین تا شما طالق ندهيد طالق داده ،الزم است

ا طالق ندهيد این ینکه اگر شماباید شما طالق بدهيد، برای « اللَّهِ حُدُودَ یُقيما أاَلَّ»

انطالق است، ها پس بعضی وقت در این زندگی زناشویی خواهد بود.اهلل  ترک حدود

 وجوب طالق است.ها اختيار طالق است، بعضی وقتها بعضی وقت

این زن  مثالًاما اگر این بعض اول یا دوم یا سوم در کار نباشد، شما به صرف اینکه 

يرید یا چنين و چنان، حق ندارید این زن را طالق خواهيد زن دیگری بگمی پير شده یا

اگر زن راضی است مرد نه، مرد راضی است زن نه، یا  بدهيد، مگر خود او راضی باشد.

 عنوانبهقابل طالق نيست. باید طرفين توافق کنند  ،هر دو راضی نيستند به طریق اولی

 ضابطه آن اسثنائات را عنوانبهشود و توافق طرفين بضابطه تا طالق در اینجا حاصل 

 خواهد، طرفين توافقنمی خواهد، خوف نشوز همنمی «یَخافا أَنْ إاِلَّ»خواهد که نمی
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که شما فروختيد، بعد بایع و  است ایکه شما کردید، خانهاست ای کنند. مثل معاملهمی

 کنند که این معامله برگردد.می مشتری با هم توافق

 اما بر محور قرآن صاف ،است اختالفیها ه اینهم .عد اول در باب انطالقبُ

 ال الزَّاني»استمراری است.  «فی الزنا دون توبة من احدهما»ل: توانيم نظر بدهيم. اومی

 عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ وَ ُمْشرِكٌ أَوْ زانٍ إاِلَّ یَْنكِحُها ال الزَّانِيَةُ وَ مُْشرِكَةً أَوْ زانِيَةً إاِلَّ یَْنكِحُ

. دعد داردو بُ «اْلأُْختَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ» 2.«اْلأُْختَيْنِ  بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ»مثل  1«نينَاْلمُؤْمِ

حاال مسلمان شده است، باید طالق بدهد یا نه؟  ،کسی قبل از اسالم دو خواهر را گرفته

هما، اختيار شود، منتها انطالق احدمی زن او نخواهند بود، انطالق حاصلاختين دیگر 

ابتدائًا  ،است که یکی را در نظر بگيرد. اگر در زمان اسالم بخواهد این کار را بکند با او

 قبالً حالل بوده، با فرض اینکه  قبالً يداین کار را کرده فرض کن قبالًحرام است، اگر 

این استمرار جمع بين االختين در نکاح حرام  ،که مسلمان شده است اآلنحالل بوده 

، یا طور. اگر زن زانيه است و تائبه نيست و مرد عفيف استدر باب زنا هم همين .است

شود. مرد می مرد زانی است و تائب نيست و زن عفيفه است، اینجا انطالق حاصل

 بخواهد طالق بدهد یا نخواهد، زن بخواهد طالق بگيرد یا نخواهد، انطالق حاصل

گانه یا بيشتر است که انطالق از اقسام هفتشود، این اختياری نيست. این قسم اول می

خير، ما حاصل شود؟ باید طالق  حتمًاشود. مگر در جدا شدن زن از مرد می حاصل

ولی بر  ،مواردی داریم. بعضی موارد مسلم است و بعضی موارد نزد آقایان مسلم نيست

 محور قرآن مسلم است.

حرام است زن زانيه « اْلمُؤْمِنينَ عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ وَ مُْشرِكٌ أَوْ زانٍ إاِلَّ یَْنكِحُها ال»این 

هم انتهائًا، چون حرام است. حرام  و غير تائبه تحت نکاح مرد عفيف باشد، هم ابتدائًا

حرام است، چه ابتدائًا چه انتهائًا و بالعکس. این خود بحث مستقل موضوعی است که 

 دند مکروه است اگر زن زانيه باشگویمی البته بر خالف شهرت مطلقه علمای اسالم که

انطالق  که عد اولاین بُ«. اْلمُؤْمِنينَ  عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ وَ»گوید: می نخير، قرآن و غير تائبه.

 «.و کفر الزوجأ» است.

 از کجا کراهت را به دست آوردند؟ اینها  -
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ردند آقایان نظر به بعضی از روایات کردند و جمع بين روایات کردند و خيال ک -

تی هم باشد که کراهت باشد بر خالف نص قرآن اکراهت است و حال اینکه اگر روای

عرض  نکتهشود کاری کرد. این را یک نمی کهرا « ذلِكَ حُرِّمَ»است و قابل قبول نيست. 

توانيد در سوره نور می کنيم، برای اینکه بحث مفصل آن را آقایانمی کردم، عبور

 . مبحث کرد الفرقانند صفحه در مفصل چ ،مراجعه بفرمایيد

یا سنی دوم: شرط است در شوهر زن مسلمان که مسلمان باشد. حاال شيعه باشد 

واج کند، از اما یک مردی بخواهد با زن مسلمان ازد ست، شيعه بهتر است.نيمطلبی 

چه  ،و اگر یک مرد مسلمانی زن مسلمانی گرفت بعد کافر شد اول ازدواج باطل است

الدین الکتابی باشد، از اسالم الی االلحاد باشد یا الی الشرک باشد یا الی  کفر ارتداد

فرمایند که منطلق می منتها آقایان .شودمی همان آن زن بدون طالق منطلق ،مرتد شد

در  خير، عده طالق باید نگه دارد.کنيم می شده عده وفات باید نگه دارد، ما عرض

الق که در جای خودش بحث شده که اگر این مرد بعضی موارد نه عده وفات دارد نه ط

بستر بستر نشدند، این قاعده کلی است، چند ماهی که همبا این زن چند ماهی هم

 مِنَ اْلعِدَّةُ إِنَّمَا»عده ندارد.  اصالًد یا طالق، این زن نشدند و بعد انطالق حاصل ش

م ه شوهر مرتد عن االسالپس اگر چنانچ کنيم استطرادی است.اینکه عرض می 1«اْلمَاءِ

 طالق گرفتن ندارد،، نه خود شوهر و نه حاکم شرع دیگر طالق دادن معنا ندارد؛ ،شد

 شود.می اینجا انطالق حاصلخير، 

 ]سؤال[ -

گویند اگر اميد می یا نه؟ چون آقایان هانطالق حاصل شد اآلنفایده ندارد.  -

اميد برگشتن  گویيممی گذارند.یم غير کتابی فرق بين برگشتن باشد و بين کتابی و

د یا نه؟ این انطالق است. انطالق جدا شچطور است؟  اآلنولی  ،است. برگشتن است

آنجا رجعی است،  2«یَتََربَّْصنَ اْلمُطَلَّقاتُ وَ»چرا رجعی باشد؟ ما در طالق رجعی داریم. 

صاحبة  اصالً کنيم که اگر چنانچهمی تازه با آن قيدی که ما عرض اینجا رجعی نيست.

 ای در کار نيست، آنجا که هيچ. یقين برگشتن باشدده نيست، با هم نبودند و نطفهالع

این را همه «. ةالمالعن»اینجا انطالق حاصل شده و رجوعی در کار نيست. سوم:  هم
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اگر مردی به زنش نسبت زنا داد، البته بالمعاینه نه اینکه شنيده، بالمعاینه  قبول دارند.

 این زن زنا کرده...دید که 

  ]سؤال[ -

 کند،می کند؟ زوجيت را حراممی نه، چرا؟ برای اینکه صرف ارتداد چه کار -

دیگر  ،ها با هم مشابه است. صرف اینکه این مرد مرتد شدکند؟ صرف ارتداد. ایننمی

این شوهرش نيست. چون حرام است  این زن نيست ولو یک دقيقه باشد. مردِ  ،این مرد

یک آن شوهر غير مسلمان باشد، چون زن مسلمان است طبق نصوص آیات  در ولو

 سوره حجرات و سوره بقره و چيزهایی که در جای خود باید مفصالً بحث شود.

 ؟طورچ ،نطفه هم وجود دارد و شودمیحاصل انطالق  در آنجایی که -

عين حال  ولکن در ،اگر نطفه باشد اینجا عده است، بله، این را که حرفی نداریم -

 چرا عده رجعيه باشد؟ عده رجعيه برای طالق است، اینجا انطالق است. ما که

 این مورد دوم. توانيم حمل کنيم.نمی

کنيم که موارد را عرض کنيم، تفاصيل می رضوار عاین را فهرست«. المالعنة»سوم: 

وره نور در آیات مبارکات س ،آن را آقایان بخواهيد مراجعه بفرمایيد. در باب مالعنه

 أَحَدِهِمْ  فَشَهادَةُ أَْنفُسُهُمْ إاِلَّ شُهَداءُ لَهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ أَْزواجَهُمْ یَرْمُونَ الَّذینَ وَ»باب اینکه 

 یَدْرَؤُا وَ»گواهی.  نوعگواهی، مرتبه پنجم یک  نوعچهار مرتبه یک  1«بِاللَّهِ شَهاداتٍ أَرْبَعُ

کند و طبعًا شهودی در کار می دید که کسی با زنش زناوقتی که مرد  2«اْلعَذابَ عَْنهَا

چهار شهادت خودش در یک  ،اینجا به جای چهار شاهد« شُهَداءُ لَهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ »نيست 

 َأنَّ » :اول، دوم 3«اللَّهِ لَعْنَتَ أَنَّ اْلخامِسَةُ وَ» م استعد و یک شهادت که شهادت پنجبُ

این پنج  ،«اللَّهِ غَضَبَ» دزن نسبت به مر برای، «اللَّهِ عْنَتَلَ»مرد  برای. 4«اللَّهِ غَضَبَ

 گيرد.می شهادت به جای چهار شاهد را

شود که این زن زنا داده است و حکم حد در اینجا می ثابت ،اگر زن چيزی نگفت

رطرف از خود بتواند حد را می زن« اْلعَذابَ عَْنهَا یَدْرَؤُا وَ»اجرا خواهد شد. و اما اگر نه 

عذاب حد از زن  ،عکس کرده عکس کند. وقتی شهادات را به کند که شهادات را ب

                                                           

 .6. نور، آیه 1

 .8. همان، آیه 2

 .7. همان، آیه 3

 .9. همان، آیه 4
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کند. انطالق بدون طالق، طالق می شود و این زن بدون طالق انطالق پيدامی برطرف

حاال در اوالدشان مطلبی است الزم نيست. مرد بخواهد نخواهد، زن بخواهد نخواهد، 

 نيست.  طالق است ور خود این زن این انطالق مفصل بحث شود. د یباید در جای که

دختری ازدواج کرد و او را افضاء کرد که مخرج بول  اگر مردی با«. افضاء»چهارم: 

 وقت همهيچ ،و غائط را یکی کرد چه عمدًا چه غير عمدًا، این دیگر زنش نيست

کند، اینجا انطالق حاصل شده است. شوهر دیگری ب تواند با این ازدواج کند،نمی

 .مطلبی نيست

 ]سؤال[ -

نوع افضاء قبل  نه دیگر. افضاء چه قبل از نه سال باشد چه بعد از نه سال، منتها -

بازی از نه سال است، آن هم دختران عرب، دختران فارس که نه سال باید عروسک

 خورند.ها نمیبه درد این حرف اصالًکنند، 

 ]سؤال[ -

کنيم. مواردی که می ئوس مطالب را عرضاین اختالفی است. عرض کردم ما ر -

« نکاح بنت الزوجة»یکی از مواردی هم که باز اختالف است  شود.می انطالق حاصل

امهات نساء کالً حرام است چه با این زن دخول شده باشد چه  1«.نِسائِكُمْ أُمَّهاتُ وَ»

 لَمْ  فَإِنْ بِهِنَّ دَخَْلتُمْ الالَّتي كُمُنِسائِ مِنْ حُجُورِكُمْ في الالَّتي رَبائِبُكُمُ وَ»نشده باشد. 

از  و حرفی که اینجا ما داریمفهميم؟ این می چه 2«عَلَيْكُمْ جُناحَ فاَل بِهِنَّ دَخَْلتُمْ تَكُونُوا

. مادر زن کالً حرام است، هم بر خالف تقریبًا اجماع آقایان استکنيم آیه استفاده می

آن حرام است، ابتداء آن حرام است، مثل جمع بين یک دقيقه هم حرام است، استمرار 

 این حرام است.اختين است، 

دختر زن هم « بِهِنَّ دَخَْلتُمْ الالَّتي نِسائِكُمُ  مِنْ حُجُورِكُمْ في الالَّتي رَبائِبُكُمُ وَ»اما 

 لَمْ فَإِنْ»حرام است ازدواج کنيد، در صورتی که به مادرش عمل جنسی انجام شده، اما 

اگر چنانچه به مادر دختر زن عمل جنسی نشده « عَلَيْكُمْ جُناحَ  فاَل بِهِنَّ دَخَْلتُمْ كُونُواتَ

 طورچيست؟ مگر نفی جنس نيست؟ مگر استغراق نيست؟ به« جُناحَ فاَل«. »جُناحَ فاَل»

سنتًا. در سنت هم نيست. ما در روایت هم  نهنه کتابًا  ،شرطی اطالقًاهيچ کلی بدون 

 لَمْ فَإِنْ» است.« جُناحَ فاَل»چون برخالف  ،کردیمنمی داشتيم قبولهم اگر  ،اریمند اصالً

                                                           

 .23. نساء، آیه 1

 .همان. 2
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مادر این دختر را  -1عد دارد؛ دو بُ« جُناحَ فاَل»این « عَلَيْكُمْ جُناحَ فاَل بِهِنَّ دَخَْلتُمْ تَكُونُوا

با  تواندنمی دارد، دختر زن موجود است. با مادر این دختر کاری انجام داده است،

نه، اگر مادر را طالق  نی؟ حاال؟ حاال که مادرش را دارد!دختر این ازدواج کند، چه زما

بها  مدخولٌتواند ازدواج کند، چرا؟ چون دختر زن نمی داد یا مادر مرد با این دختر

 «.جُناحَ فاَل»است. این یک قسم 

 کند؟نمی باشد فرقی ًاباشد حرام حالالً -

 حالل و حرام چيست؟ -

 با مادرش زنا کرده است.  -

کردیم. بحث سر نکاح است، زنا  ما که زنا را عرض نکردیم، ما نکاح را عرض -

اما  ،گویندمی است؟ آقایان« نِسائِكُمْ »با زنی که زنا کرده « نِسائِكُمْ  أُمَّهاتُ وَ»نخير.  کرده

 أُمَّهاتُ  وَ » ،«أمّهات نساء  »نفرمود گوید. می «نِسائِكُمْ»ما قبول نداریم، چون قرآن 

 «.نِسائِكُمْ 

با او همخواب نشده است،  ،این است که این زن را که دارد« جُناحَ فاَل»شق دوم 

بعد با دختر  ،خواهد با این دختر ازدواج کند، آیا باید این مادر را طالق بدهدمی حاال

ر را بدون هيچ یعنی دخت« عَلَيْكُمْ جُناحَ فاَل»اینجا  ،خيرگویيم چرا؟ می ازدواج کند؟

ه جمع ک گویندمی کسانی که توانيد شما به عقد خود در بياورید. مادر چه؟می شرطی

 است،« اْلأُْختَيْنَ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ»نسبت به اختين  [...] بين دختر و مادر حرام است

نسبت به مادر و دختر جمعش که حرام نيست، مادرزن حرام است. مادامی که این 

، و با این زن عمل زن نيستمادراین زن که  ،اید، این ربيبه را شما نگرفتهدختر را

ولکن با اینکه این زن هنوز زن شما است و عمل جنسی  ،جنسی هم انجام ندادید

که این زن شما « تحقّقاالزدواج  تمّلما »انجام ندادید، اگر با دختر ازدواج کردید 

 شود، طالق ندارد.می الق حاصلشود؟ انطمی د چهمادرزن شد. تا مادرزن ش

  ]سؤال[ -

 چرا نشود؟ -

 ]سؤال[ -

هنوز نشده. مادامی که این دختر را نگرفته که زنش مادرزن نيست. این زن با زن  -

 ،زن شما است و با او عمل جنسی انجام ندادید اآلنغریبه چه فرقی دارد؟ این زنی که 

عمل جنسی انجام ندادید، چه زن شما دختری هم از غير دارد، چه این زن شما باشد و 

دختر را  ،نباشد، دختر این برای شما حالل است یا نه؟ بله. اینکه این زن شما است
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شود. حاال مادرزن می وقت دختر حرامآن ،کند؟ نه. این زن اگر مادرزن شدمی حرام

 ، هنوز دختر را نگرفتيد.نيستکه است؟ حاال مادرزن 

 ر عقد شده است.منظورم این است که ماد -

 شما گرفتيد زن است یا مادرزن است؟کنم. این زنی که می نه، دختر را عرض -

 زن است. -

 مادرزن که نيست؟ -

 نه. -

که این زن را طالق ندادید چه اشکالی  پس بنابراین گرفتن این دخترش مادامی -

زدواج که تمام تواند با این دختر ازدواج کند، امی ندارد. پس این شخص اشکالی دارد؟

شود مادرزن، انطالق می شود چه؟می این زن ،شد، آن آنِ آخر که ازدواج تمام شد

کنيد. من با آقای خمينی  سؤالشود. آقایان قبول ندارند، چرا؟ از خودشان می حاصل

یک مقدار هم سر و صدا کردیم، بعد ایشان فرمودند شهرت  ،در نجف صحبت کردم

! این هم ؟گوید، نص قرآن است، شهرت چيستمی بيجا گوید، گفتم شهرتمی چنين

 شود.می یک مورد که انطالق حاصل

 ،امه کسی است کسیسابق است. مادر  مربوط بهاین « اء امک االمةاو اشتر»ششم: 

 ،شودمی فوری انطالق حاصل ،خرد. وقتی که خرید آنًا تا مالک شدمی مادرش را

 لبی است برای گذشته.شود. این مطنمی چون مادر ملک انسان

 انعتاق باید باشد. -

چه جدایی انطالق  ،جدایی انطالق زوجيت باشدانعتاق بله. جدایی. جدایی چه  -

 غير زوجيت باشد.

تخلف در  که اول عرض کردیم.« او تخلف عن شرط فی وحدة المطلوب»هفتم: 

اگر شرطی در باب ازدواج از طرف زوج یا زوجه  شرطی که وحدت مطلوب است که

این عقد دیگر خيار در کار نيست،  ،شده یا هر دو، و این وحدت مطلوب و تخلفاتی شد

د تخلف شرطی یک خياراتی است که این خيارات عن بعضًا شود.می انطالق حاصل

و  که در اینجا تعدد مطلوب است. هفت مورد راجع به احد الزوجين ذکر شده است

چهار، پنج مورد هم راجع به احد الزوجين ذکر شده که تفاصيل آن مربوط به جای 

 است که اینجا خيار است. شخود

که عرض کردیم. انطالق یا  مواردی است ،پس بنابراین آنجایی که انطالق است

شرط اصلی در کار  مثالًاست. انفساخ عقد نکاح اگر  انطالقهم همان  انفساخ انفساخ؟
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 ،یا فرض کنيد از اول با یک زنی به خيال اینکه این زن زانيه نيست ازدواج کردنباشد. 

 انطالق اینجا عقد واقع نشده، اصالًبعد معلوم شد این زن زانيه غير تائبه است، اینجا 

 و با یک زنی ازدواج کرد ؛عقد واقع نشده است. یا مثل موارد دیگر اصالً، گویندنمی

. افتاده است، معلوم شد مادرش است، اتفاق افتاده است اقاتف ،خواهر اوستشد معلوم 

 در اینجا از اول است.در اینجا انطالق هم نيست، انفساخ هم نيست، 

در باب نکاح، نکاح یا واجب است یا راجح  بحث دیگر که مربوط به همين است،

طالق  طالق یا حرام است و یا واجب. ؛اما طالق دوتا بيشتر نداریم ،است یا حرام است

ضابطی حرام است، چرا؟ برای اینکه چون ضابطه در باب نکاح این است که  عنوانبه

خورد، نمی ضابطی به هم عنوانبهعقد الزم است و عقد الزم به هيچ وجهی از وجوه 

در باب طالق هم کسی حق ندارد طالق بدهد، زن فقط یا مرد فقط حق ندارند طالق 

 نکه یک ملزِمی در کار باشد.مگر ای ،بخواهند یا طالق بدهند

عد اول: در بُ مثالً ،ملزماتی که در باب طالق است در آیاتی که مورد بحث است

 19. در سوره نساء، آیه 19با زن معاشرت داشته باشد؟ سوره نساء، آیه باید مرد چطور 

 اأَیُّهَ یا»این مطلب برای ما روشن است که معاشرت بالمعروف با زنان از واجبات است. 

 ما بِبَعْضِ لِتَْذهَبُوا تَعُْضلُوهُنَّ ال وَ كَرْهًا النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ  لَكُمْ یَحِلُّ ال آمَنُوا الَّذینَ

انسان  هکهایی گوید؟ آن زنمی چه کسانی را« مُبَيِّنَةٍ  بِفاحِشَةٍ یَْأتينَ أَنْ إاِلَّ آتَيْتُمُوهُنَّ

خواهد بعض مالشان را بگيرد، می ا اذیت کند،ها رخواهد اینمی را دوست ندارد، هاآن

 وَ »به زنی که انسان با او اختالفی ندارد. بعد  تا چه رسدگوید، می ها را دارداین

 وَ»؛ «اعشروا بالمعروف»نفرمود « تعاشروا بالمعروف»نفرمود که « بِاْلمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ

جواب داد،  بعدًایعنی زید شروع کرد و عمرو  «عمرًا ضارب زیدٌ«. »بِاْلمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ

فرمود که می اگرهم یعنی با هم شروع کردند. در اینجا « تضارب زید و عمرو»اما 

 ،یعنی هر دو یکسان با هم همسان بالمعروف باید معاشرت کنيد« تعاشروا بالمعروف»

آغاز عشرت به « رُوفِبِاْلمَعْ عاشِرُوهُنَّ وَ»ولکن  .مادامی که جریان زوجيت در کار است

به معروف با زن است، چرا؟ معلوم  تروی در عشرمعروف از مرد است و تبعيت و دنباله

است دیگر، قدرت مرد بيشتر است، عقل او بيشتر است، فکر او زیادتر است، صمود او، 

استقامت او بيشتر است، دارایی مال و غير مال در او نوعًا بيشتر است، بنابراین باید 

زن هم تبعيت کند. و لذلک در  ،از مرد شروع شود. وقتی که از مرد شروع شد عطف

ها ریحان هستند، قهرمان این«. لست بقهرمانة هن ریحانة و»بعضی روایات دارد که 

نيست. ها ها بوکس بازی کنيد، داد و قال و لگد و کتک و این حرفنيستند که با این
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نيد خيلی آرام، خيلی مالیم، یک مقدار تکان شما اگر بخواهيد بوته ریحان را صاف ک

اینطور نيست که با « هن ریحانة و لست بقهرمانة»رود. می از بين و شکندمی بدهيد

 برخورد کنيد.ها خشونت و صعوبت با زن

پایان از زن است. پس چه کسی باید بيشتر معروف  ،آغاز از مرد است« عاشِرُوهُنَّ»

اهلل رسولبعد زن. چرا شما برعکس کردید؟ چرا روایت از ؟ مرد، آقایان! را رعایت کند

کنيد که حضرت با آن جریان مفصل به آن زن فرموده شده باشند که می نقل )ص(

چون شوهر  ،عيادت نرفت ته بود، خبر دادند پدرت مریض شدهمسافرت رفبه شوهرش 

 ،که شوهر آمدتشييع نرفت، بعد  ،خبر دادند خيلی سخت است عيادت نرفت، مردنبوده، 

 حضرتشوهر خيلی خوشحال بود که نرفته است و بعد به پيغمبر اکرم عرض کرد، 

زن چقدر نسبت به مرد حق  که کرد سؤالبعد  -اهلل معاذ– مثالًفرمود: کار خوبی کردی 

یک صدم مرد هم حق ندارد. خالف « و ال واحد بالمائة» فرمود:قدر، قدر، ایندارد؟ این

بالمعروف، زندگی شایسته، زندگی مالیم، زندگی « بِاْلمَعْرُوفِ رُوهُنَّعاشِ» ،نص آیه است

عدی از ابعاد درونی و برونی بااخالق، با برخورد صحيح، با برخورد مؤدبانه در هر بُ

گویيد که حق مرد می رو جریان زن است. چطور شمامرد است و دنباله آن آغازگر

گویيد که زن در کل غير می وقت بر این مبنابيشتر از صد برابر نسبت به زن است؟ آن

 واجبات و محرمات باید تحت امر مرد باشد که دیروز عرض کردیم این درست نيست.

« كَرِهْتُمُوهُنَّ»شود. نمی خواهيد،نمی اگر« كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِاْلمَعْرُوفِ  عاشِرُوهُنَّ وَ»

است که خوف ترک « كَرِهْتُمُوُهنَّ»یک  ارد؛بُعد ددو « كَرِهْتُمُوهُنَّ»در چه حد؟ این 

 کند، تخلفینمی شما بدی ، ولی این زن بهآیدمی اهلل در کار نيست، بدتان حدود

 ، شما این را دوست ندارید،استکند، نشوز مخيف ندارد که در بحث آیه نساء نمی

 تَْكرَهُوا أَنْ فَعَسى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَِإنْ»توانيد طالق دهيد؟ نخير. اینجا موعظه است. می

 زَوْج   اسْتِبْدالَ أَرَدْتُمُ إِنْ وَ»خواهيد عوض کنيد می .«كَثيرًا خَيْرًا فيهِ اللَّهُ یَجْعَلَ  وَ  شَيْئًا

را کجا است؟ اگر مرد اراده کرد این زنی « أَرَدْتُمُ» 1«قِْنطارًا إِحْداهُنَّ آتَيْتُمْ وَ زَوْج  مَكانَ

زن دیگر که دارد اکتفا کند، این  بدهد و زن دیگری بگيرد یا بهطالق که دوست ندارد 

چون اینکه شود؛ یک بعد می عد مهاردر چند بُ« أَرَدْتُمُ»مطلق است؟ نخير، این « أَرَدْتُمُ»

 ءات. آیا این هم جزئازدواج عقد دائم است این از بين رفتنی نيست مگر به استثنا

ای از شما خریدم بعد من یک خانهپس  ات است که دوست نداری؟ نخير.ستثنائا
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خيار فسخ که نيست. دوست ندارم عقد دائم و  ایندوستش ندارم پس بدهم، یعنی چه؟! 

 برد.نمی الزم را از بين

که طالق دادن دارد مراحلی که این دوست ندارم  این دوست ندارم مراحلی دارد.

رام است. طالق حرام طالق فقط بين واجب و ح آنکه.... چونآن واجب است و نه 

است طبق ضابطه کليه که عرض کردیم و واجب است در بعضی موارد که بودن و 

 یُقيما أاَلَّ یَخافا أَنْ إاِلَّ»استمرار زندگی با این زن یک محرمات باالتری دارد، از جمله 

 است.  229که در سوره بقره، آیه « اللَّهِ حُدُودَ

 ]سؤال[ -

 زن دیگر بياورید، او را طالق بدهيد. ،زن را عوض کنيدخواهيد که این می اگر -

رسد به اینجا می تا« َمرَّتانِ الطَّالقُ»، سوره بقره: 229آیه معنی استبدال زوج این است. 

ید اهنار از آنچه به زن دادحق ندارید ص« شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَْأخُذُوا أَنْ لَكُمْ  یَحِلُّ ال وَ»

عدی است. یکی نفقه است که هيچ، یکی مهر است که هيچ، یکی هم بُ ین سهبگيرید و ا

ه مسلم است که این دنباله مهر است. آنچ ی است که به زن دادید، نفقه نيست،هدایای

در هيچ حال نباید بگيرید، فاحشه مبينه باشد، هر چه باشد، آن نفقات طالق بدهيد 

که مهر باشد و هدایایی « شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا»ولکن  ،است. نفقات سر جای خود است

 حُدُودَ  یُقيما أاَلَّ یَخافا أَنْ إاِلَّ»که به او دادید، طالیی دادید و هر چه حق ندارید بگيرید 

شود و اگر بخواهد باهلل پایمال  ترسند که در این استمرار زوجيت حدودمی هر دو« اللَّهِ

 شود. چيزی که حلباهلل پایمال  د، باز حدودطالق بدهد و زن پول خود را بخواه

داده شود. در  -که دیروز داشتيم-این است که طالق خلع یا طالق مبارات  ،کندمی

 طورتواند بگيرد و در طالق مبارات بعض مهر را که این را بهمی کل مهر را ،طالق خلع

 .229سوره بقره، آیه  کنم.می ای عرضاشاره

مشروط به  اگر استمرار این زوجيت یا طالقِ« اللَّهِ حُدُودَ یُقيما أاَلَّ یَخافا أَنْ إاِلَّ»

است. اگر  زوجيتاینکه مهر را بدهد و اگر مهر ندهد طالق ندهيد، هر دو استمرار 

استمرار زوجيت به همان وضعی که بوده یا اگر طالق مقيد به این است که اگر زن مهر 

بدهد و در هر صورت، در این زمينه که سلب  خواهد مهر رانمی خواهد و مردمی را

 أَنْ إاِلَّ »که پول را بگيرد یا نه، در اینجا در اینزوجيت است و معارکه و اختالف است 

 اْفتَدَْت فيمَا عَلَيْهِما جُناحَ فاَل اللَّهِ حُدُودَ یُقيما أاَلَّ خِْفتُمْ فَِإنْ اللَّهِ حُدُودَ یُقيما أاَلَّ یَخافا

یا خوف اصلی « یَخافا أَنْ إاِلَّ»کنيم.  بحثنجا تفصيل دارد در باب طالق باید که ای« بِهِ

الً. این ترسد مستقمی شود، هم زنباهلل پایمال  ترسد که حدودمی هر دو است، هم مرد
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 فقط زن است کهخير، یک مرتبه است که  طالق چيست؟ طالق مبارات است.

 اهلل در اینجا از بين برود، اگر زن که حدودترسد می خواهد با این مرد باشد و زننمی

ولی مرد ميل ندارد طالق بدهد، در اینجا ترس زن  ،اهلل از بين برود ترسد که حدودمی

 کند.می پيدا ءانتشااهلل از بين برود، این به مرد  که حدود

اینجا این  پس برای مرد هم در ،ه تخلف شوداللّ حدود در ترسدمی وقتی که زن

؟ برای اینکه اگر بقاء زوجيت این مرد با این زن موجب شود شود، چرامی لترس حاص

منتها خوف برای مرد دو نوع  .آیدمی که حدود اهلل ترک شود پس خوف برای مرد هم

اهلل را زیر پا  زوجيت این حدود یآید که زن در اثر بقامی خوف برای مرد یا ؛است

اهلل مبتال شود در  م به ترک بعضی از حدودیا نه، خود مرد ه مرد خوف دارد، بگذارد،

، اصالً یک نوع این است که هر دو خائف هستند ضمن خوف زن که سه نوع است.

و ضمنًا مرد، در اینجا خلع است.  اصالًاینجا مبارات است. یکی اینکه زن خائف است 

این زن  خواهد. این مرد کهنمی یکی اینکه نخير، فقط مرد. فقط مرد است که این زن را

که برای زن هم  اصالًکند می اگر دوام زوجيت برای مرد خوف ایجاد ،خواهدنمی را

 کند که در بقاء با زوجيت این زن حدودمی ، اصالتًا خوف ایجاداصالً، برای مرد فرعًا

خالف های از بين برود، نفقه از بين برود و... بعضی قال و جنجال قَسماهلل ترک شود، 

ولو اسم آن را طالق  ،هم واجب است که این مرد این زن را طالق بدهد شرع، در اینجا

وجود دارد. این یک  باز اما در رجوع شرایطی است که در سوره بقره ،رجعی بگذارند

 مورد.

اول سوره مبارکه  ،ای که دیروز مورد بحث بودشویم به آیهمی . منتقلسؤالحاال 

 اصالً کنيم، اگر زن برا  سؤالاینجا باید این  «النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ» :34نساء، آیه 

ترسند که می و زن فرعًا، مرد و زن اصالً در بقاء این زوجيت اصالًو مرد فرعًا، مرد 

اهلل زیر پا برود، یعنی چه؟ یعنی یا نشوز مخيف از زن است یا نشوز مخيف از  حدود

ق بدهد؟ نخير، عالج دارد. عالج آن هم در این صورت طال یا از هر دو است، مرد است

 امْرَأَةٌ  إِنِ وَ»آیه دیگر:  یه و هم نسبت به مرد در آیه دیگر است.نسبت به زن در این آ

 الصُّْلحُ وَ  صُْلحًا بَيْنَهُما یُْصلِحا أَنْ عَلَيْهِما جُناحَ  فاَل إِعْراضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِها مِنْ خافَْت

زن است، منتها نشوز مرد است. در این آیه هم نشوز  1«الشُّحَّ اْلأَْنفُسُ أُحْضِرَتِ وَ خَيْرٌ
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مقرر فرموده  از بين بردن آنرا خداوند از برای دقيقی و  عميقيب چقدر ادیبانه و ترت

 است.

 عاشِرُوهُنَّ  وَ«. »بِاْلمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ»مرحله اوالیی که مرحله ضابطی است 

 ایا از طرف زن یا از طرف مرد ی سازگار نيستند، شود،نمی اما نشد، ،بواج« بِاْلمَعْرُوفِ

شود می :سؤال. زوجيتدر استمرار این « یخافان اال یقيما حدود اهلل»از طرف هر دو، 

باز طالق؟  ،اهلل برطرف شود حدودترک این خوف برطرف شود یا نه؟ اگر بشود خوف 

، اگر خوف از مرد است زن برطرف کند، اهلل برطرف شود نه. اگر بشود که خوف حدود

 عَنْ  یَتَناهَوْنَ ال كانُوا»هر دو با هم.  ،اگر از زن است مرد برطرف کند، اگر از هر دو است

همدیگر  ،ترسندمی دهند یامی اگر هر دو منکر انجام 1«یَْفعَلُونَ كانُوا ما لَبِْئسَ فَعَلُوهُ مُنكَر 

همدیگر را امر کنند. در اینجا هم  ،کنندمی ترکرا نهی کنند. اگر هر دو معروف را 

 کنيم.می بحث یک به یکطور است. شقوق زیاد دارد حاال ما همين

پله دوم خوف در کار «. بِاْلمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ»پس پله اول که پله ضابطی است 

اجب اهلل است. مگر بقای این ازدواج و ترک حدود است. در استمرار این زوجيت خوفِ

اصل واجب برای  ،است؟ نه. مگر اصل آن واجب بود؟ نه. حتی اگر اصل واجب بود

و  را جنسی و مزاجی واجب، اما اگر انجام جنسی و مزاجی و تشکيل خانواده احکامی

حدودی را از حدود الهی ترک کند، در دوران امر بين اهم و مهم چيست؟ حدود الهی 

کراهت باال رفته  ،استاهلل که پله دوم  حدود باید محفوظ بماند. در اینجا این خوف

اعم است. زن مرد را، مرد زن را، هر دو همدیگر « كَرِهْتُمُوهُنَّ»اینکه «. كَرِهْتُمُوهُنَّ»است 

 تَْكرَهُوا أَنْ فَعَسى كَِرهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ»خوفی در کار نيست. در اینجا ولی  ،را دوست ندارند

 عد دوم است.این بُ« كَثيرًا خَيْرًا فيهِ هُاللَّ یَجْعَلَ وَ شَيْئًا

: اگر کراهت به حد خوف رسيد، به حد خوف رسيد یا از هر دو یا از یکی از سوم

. در اینجا هم اگر نشوز از طرف مرد نجا طالق؟ نخير، اینجا هم طالق نيستای ،این دو

 خِْفتُمْ إِنْ وَ» تازه ،از طرف زن است عالج دارد، اگر عالج نشدنشوز است عالج دارد، 

 اصالً وجه درونی و برونی و حکمين اگر خوف شقاق است که به هيچ 2«بَيْنِهِما شِقاقَ

 در اینجا طالق است. ،اهلل هست و شقاق است نشد که خوف ترک حدود

                                                           

 .79. مائده، آیه 1

 .35. نساء، آیه 2



15 

 

 ای که الزم بود عرض کنم و ظاهرًا فرصت نيست اشارتًا عرضدر اینجا تتمه

ولی نشوز مخيف است  ،عرض کردیم نشوز هست« نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ  الالَّتي وَ»کنم. می

ترسيد نشوز می نيست. کسانی که «نُشُوزَهُنَّ»آید که می بعدًاآید، می بعدًانه نشوزی که 

را،  هاآنترسيد نشوز می زنانی که .متعدی بنفس است دیگر« خاف»را، چون  هاآن

ز منکر است. اگر شوهر یا زن یعنی نشوز مخيف است. در نشوز غير مخيف نهی ا

 اینجاخالف شرعی کردند که مخيف نيست، تخلف از واجباتی کردند که مخيف نيست، 

صرف نهی از منکر است، مراحل نيست. مراحل در نشوز مخيف است. اگر چنانچه 

مراحل دارد و اما ، در آنجا بردار نيستو دست دهدمی کسی یک منکر بزرگی را انجام

 آنجا این مراحل را ندارد. ،داردمیوعظه کردن و نهی کردن دست براگر کسی با م

 آیا فقط اخالق اسالمی را یا...؟ ]...[ - 

 بوجهٍ است ما این را دو بخش کردیم، یکی نشوز و تخلف از واجبات اسالمی  -

کند. یعنی زن وظایف کوچک و بزرگی می عد زوجيت که آیه بحثعام، یکی نه، در بُ

بعضی وظایف که بزرگ است تخلف کرد و این تخلف از دارد، اگر در بعد زوجيت 

آور است که شيرازه زندگی زناشویی بپاشد، در اینجا باید جلوگيری کند، چه کار خوف

 یهيچ چيز که است یدهاتی نفهم تواند خودش، اگر مردمی خودش«. فَعِظُوهُنَّ»کند؟ 

اید سری باشد، جهار نباید باشد، چون ولی ب ، کسی را بياورد او را موعظه کند.داندنمی

این در خانه « اْضرِبُوهُنَّ وَ اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوُهنَّ»مرحله اولی سر است. 

است که نباید دیگران بفهمند. مرحله اوالی نهی از منکر چست؟ این  جریانیاست، این 

ؤثر بود در حضور ر جمع ماو نشد، در حضواست که به خود او نهی کند. اگر خود 

 باید پله پله جلو رفت. کند.می جمع، فرق

دو بعد سلبی. از بين بردن نشوز مخيف و عد ایجابی دارد یک بُ« فَعِظُوهُنَّ »در اینجا 

 :سه پله دارد، پله اول پله ایجابی است، دو پله دیگر دو پله سلبی. پله ایجابی

 إِلَى یَدْعُونَ» 1«اْلحَسَنَةِ اْلمَوْعِظَةِ وَ بِاْلحِْكمَةِ رَبِّكَ سَبيلِ إِلى ادْعُ» برای اینکه« فَعِظُوهُنَّ»

عد ایجابی است، سازماندهی اول بُ 2.«اْلمُْنكَرِ عَنِ یَْنهَوْنَ وَ بِاْلمَعْرُوفِ یَْأمُرُونَ وَ اْلخَيْرِ

است. سازماندهی کنيد در اخالق و عقيده و فکر و عمل این زن که از نشوز مخيف 
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ار برود، یا کل نشوز از بين برود یا این نشوزی که خوف و ترس این است که سازمان کن

 زندگی زناشویی از بين برود.

قدر این زن مصر است بر این نشوز مخيف خود ولی اثر نکرد، این این مرحله اولی،

که رها نکرد، چه کار کنيم؟ در اینجا شخصيت زناشویی و شخصيت زن شدن او را 

 ،در یک بستر بخوابيد که رد کردن شخصيت زن بودن این استچطور؟ خ ،يدخرد کن

يد. پشت هم به هم بچسباننيست که این « اهْجُرُوهُنَّ وَ»اما فاصله بگيرید و پشت کنيد. 

 عدی است، هجر مکانی است و هجر مکانتی. هجر مکانیبُ دوجر خير، پشت کنيد، هَ

هجر مکانتی این است که به این زن پشت  فاصله بگيرید.« اهْجُرُوهُنَّ»که  این است

وقت چون بهترین مرکز فرماندهی زن مخصوصًا جوان، زنی که جوان است کنيد. آن

گوید در می قضيه مضجع است، ،شودمی که بر شوهر مسلط بهترین مرکز فرماندهی او

ظر اینجا از ن سلب اول. فایده نکرد؟ اینجا به جریان زناشویی در بستر شکست بدهيد.

، عد اول که موعظه است اثر نکردبُ ،زناشویی بود. زنی که انسان است و مسلمان است

خود  ر سر زوجهب، یکی شکست بدهيدبه او « اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ» «عد دومبُ

 وَ » «.اْضرِبُوهُنَّ وَ». اینجا باید اصالح شود، نشد کنمنمی حساب اصالًمن تو را  بزنيد که

 عد سوم است. بعد سوم که بعد دوم سلبی است یعنی من تو را انسان همبُ« وهُنَّاْضِربُ

 کنم، موعظه اثر نکرد انسان هستی.می تو را موعظه ،دانم. اول زن مسلمان هستینمی

 ،عد زوجيت در این مرکز فرماندهی خودش که بستر استاین انسان در بُ ،انسان هستی

ه انسانيت او نيستی ک انسان اصالً« اْضرِبُوهُنَّ وَ»اینجا شکست خورد. این هم نيستی 

« اْلمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّوَ »خورد در می پس اول زن بودن او ضربهخورد. می ضربه

 خورد.می بعد انسانيت ضربه

زنند. نمی زنند، انسان را که کتکمی کتک زدن در اسالم غير انسان را کتک اصالً

این انسان  ،شد و اثر نکرد یهمه کار دعوت و توجيه و غيره وارد. اگر مراحل مراحل د

. این االغ است، االغ را زنيدمی این آجر است. شما به آجر چوبدهد می نشاننيست، 

 گونهاینرود، اینجا هم می يدچوب بزن ، باال و پایين... یککنيد ، کيشش کنيدچه هُ هر

 .«أَطَعْنَكُمْ َفإِنْ» مرحله اخير است.« اْضرِبُوهُنَّ وَ»است. پس 

 تُحِبُّهُ لِمَا وَفِّْقنَا وَ  مِياْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَُّهمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


