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 مقدمه مترجم

ز االهی یکتای بی همتایی و قیوم توانایی بر همه چیز دانایی و در همه حال بینایی، از عیب مصففففففففففففف ایی، 

 شرک مبّرائی، اصل هر دوایی، جان داروی دلهایی، مسند نشین استغنایی، به تو زیبد ملک خدایی.

مکانی و نه آرزومند زمانی، نه کس ی به تو ماند و الهی در جالل رحمانی و در جمال سبحانی، نه محتاج 

 1، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنینه تو به کس ی مانی

 و سففتا و و سففتاه تنها سففخاوار خداوندی اسففت که تواناسففت و دانا، او را می سففتازیا و تنها از او یاری 

رفتارهای ناپسفففففففففففففند خود به او پناه می بریا و درود و سفففففففففففففالم کمک می طلبیا و از شفففففففففففففر ن  ، شفففففففففففففی ان و 

خداوند بر روان پاک و م ّهر پیامبر اکرم حضففففرم محمد صففففل   علیه و سففففلا آل وانفففف ا  و پیروان او 

 باد.

کسففففففففففففففففانی کففففه تففففرلی ففففام کتففففب، و ک تففففارهففففای پر محتوا و شفففففففففففففیری  حضفففففففففففففرم حکیا ا مففففت اشفففففففففففففرف    

رده و از ای  سفففففففرچشفففففففمه پر فیم دانو، حکمت، م ار  و ت ار  تهانوی)رحمة   علیه( را م ال ه ک

بهره ای برده اند خو  می دانند که هریک از آثار ای  حکیا و دانشفففففففمند بی نلیر مشففففففف ل فروزانی اسفففففففت 

رسففففیدن به م لو  واق   و اصفففف   را بر هر مسففففلمان آسففففان می نماید.  که طی نمودن صففففرات مسففففت یا و 

کتا  حاضر نیز م موعه ای از سخنرانی، پندها و اندرزهای حضرم حکیا ا مت در راستای اخالق زن 

و شفففففففففففففوهر، برنامه و نلا خانه و خانواده، ت اها در زندکی و ح وق هریک از زن و شفففففففففففففوهر بر یکدی ر به 

اسفففتد ل از قرآن و حدیی بیان کردیده اسفففت که توسفففال حضفففرم مو نا م  ی  صفففورم سفففاده و شفففیوا با

محمد زید صففففففففففففاحب جمد و ترتیب داده شففففففففففففده اسففففففففففففت که به توفی  خداوند مت ال ترجمه  فار فففففففففففف ی آن 

                                      

 (هیاز مناجات خواجه عبدهللا انصار )رحمة هللا عل یبعض 1
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توسففففففففففففال ای  ح یر ان ام پویر اسففففففففففففت امیدوارم که خداوند آن را به درکاه خویو شففففففففففففر  قبولیت ع ا  

 فرماید.

نها ای  کار فرهنگی با بنده همکاری داشففته اند کشففکر و قدردانی   مل می آورم و آاز کلیه کسففانیکه در 

 را برای یافتن اشتباهاکی که ممک  است مرتکب شده باشا به مساعدم و همکاری دعوم می نمایا.

ناک ته نماند از آن ایی که ک تار و کتا ، م اب  با محی ی که در آن ا بیان می شففففففففففود. می باشففففففففففد در 

ای  کتا  مسفففاز   مت ل  به فطفففت طالق توسفففال قا ففف ی آن ها در ایالتهای هندوسفففتان که قا ففف ی پایان 

شففففففففرن  وجود ندارد، بود که با مشففففففففورم   نفففففففف ی از اسففففففففاتید چون به محیال ما ارتباطی نداشففففففففت حو  

 کردید.

 و م  ا... توفی 

 افضل دهمردنژاد

۱۳۸۰/۷/۸ 
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 باب اول

 چند حدیث در رابطه با حقوق زن و شوهر

َی   َعنُه( از پدرش روایت می کند: دیث اوّل:ح  حضرم حکیا ب  م اویه)َر  ِ

 ؟ سوال کردم ح وق زنان بر شما چیست  از رسول خدا 

 فرمودند: رسول خدا

 زنان بر شما این است که : حقوق

 هرکاه خودتان غوا می خورید به آنها نیز بدهید . -(1)

 هرکاه برای خودتان لباه می کیرید برای آنها نیز لباه ب یرید . -( 2)

  نی در صورکی که زن م ّصر باشد او را نخنید و درصورکی که م ّصر نیست زدن » زنها را نخنید -(3)

 . «او  سیار بد است 

 بر آنها خشا و غضب نکنید .  –( 4)

 1  «   نی اینکه با قهر کردن از خانه خارج نشوید»با زنها ق د راب ه نکنید م ر در درون خانه -( 5)      

َی ُ  َعنُه( روایت شده که رسول خدا  حدیث دوم :  فرمودند: از حضرم عبد  ب  زم ه )َر  ِ

                                      

 ابی داوود          - 1
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بففاز در پففایففان  روز )شففففففففففففففب( بففا او »هیچ یکی از شفففففففففففففمففا زنو را  نخنففد آن چنففانکففه غالم و نوکرش را می زنففد 

 1 «همبستر شود

َی   َعنُه( روایت شده است که رسول  حدیث سوم:  فرمودند:خدا از حضرم ابو هریره )َر  ِ

م  را بتویرید  م  شففففففففففففما را به خو  بودن با زنها سفففففففففففف ارش و نصففففففففففففیحت می کنا و شففففففففففففما ای  ک ته ی

 آن را خواهیففد 
 
چونکففه زن از پهلوی چففر آفریففده شففففففففففففففده اسففففففففففففففت اکر باواهیففد آن را راسففففففففففففففت کنیففد م  نففا

شکست و شکستن آن طالق دادن او است و اکر آن را به حالت اصلیو ب وارید پ  همان ور کج باق  

 می ماند به هرحال نصیحت مرا که همانا خو  بودن با زنان است ، بتویرید .

ای  اسففت که مرد بکوشففد تا زن هی گاه حر  و  راسففت کردن در حدیی پیامبر منلور از  یده :فا

 شوهر در ای  کوشو خود موف  نمی شود 
 
و اکر زیاد به کار  »م لبی برخال  میل شوهر ن وید م م نا

سففففففففران ام نو ت مسفففففففف له ی طالق پیو خواهد آمد به همین جهت از موضففففففففوعام کوچک و  «زن بپی د 

م مول  کوشفففت کنید به هرحال از سفففخت کیری زیاد و هم نین از بی توجهی به زن  سفففا اوقام، شفففی ان 

 در دل زن موضوعام خال  دی  را وسوسه می کند .

َی ُ  َعنها( روایحدیث چهارم :  ت شفففده اسفففت که م  و حضفففرم میمونه از حضفففرم ام سفففلمه )َر ففف ِ

َی   َعنُه(  به نخد رسففففففففول خدا    «ا نفففففففف ابی نابین»بودیا در همین اثنا  ، عبد  ب  ام مکتوم )َر فففففففف ِ

 .کشریف آورد

                                      

 بخاری، مسلم، ترمذی -1
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 فرمودند : رسول خدا

 . «ما را نمی بیند و نمی شناسد »هر دوی شما حجاب بگیرید.عرض کردم او نابیناست 

 شما هم او را نمی بینید ؟ آیافرمودند: رسول خدا 

یند و ای  نیز از ح وق زن اسفففففففت که او را در خانه ای با هدا  ن هداری کنید تا او را نامحرمی نب: فایده 

دی  زن ح اظت می شففففود و از م اسففففد بی هدابی در امان می  ،نه او نامحرم را ببیند و با ای  شففففیوه عمل

ر ای  که با ت ر ه ثابت شففففففففففده اسففففففففففت که هر چیز ، به هر ماند و دنیای زن نیز ح اظت می شففففففففففود . به خاط

و ارتبففات بففا آن زیففادتر اسففففففففففففففت و در هدففا  ای   انففدازه خصفففففففففففففونففففففففففففف ی بففاشففففففففففففففد بففه همففان درجففه محبو  تر 

 ظاهر است به همین خاطر است که ارتبات با زن بیشتر می شود و در ای  صورم ح  
 
خصوصیت کامال

 ن فایده دنیوی بیشتری است.زن بیشتر ادا  می شود . پ  در هدا  برای ز 

َی ُ  َعنُه ( روایت شده است که رسول خدا حدیث پنجم :   فرمودند : از ابو هریره )َر  ِ

اگر من دستور می دادم که شخصی ، شخصی دیگر را سجده کند ، مطمئناً به زن دستور می دادم که شوهرش 

 . « ثابت می شوداز ای  حدیی چه ح  بخرکی برای شوهر   » 1را سجده کند 

ا ( فرمودندحدیث ششم : 
ّ
یِه َو َسل

َ
    َعل

َ
 :  از اب  ابی اوف  روایت شده است که رسول خدا )َص 

                                      

 ترمذی - 1
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سم به آن ذاتی که جان محمد  شوهر  را  ق ست ، زن حق خدا را اداء نکرده تا وقتی که حق  ضه او در قب

 1اداء نکند . 

ی ُ  َعنُه (روایت شده است که از رسول حدیث هفتم : 
َ
سوال  خدا  از حضرم ابو هریره )َر  

 شد ، کدام  زن بهتر است ؟ 

ه شوهر به او آن زنی که هر کاه شوهر او را ببیند خوش ال شود و زمانی ک فرمودند: رسول خدا 

وجود خودش مرتکب خال  نشفففففففففود بلکه هر دو را باوبی   عت می کند و در مال و ا دسفففففففففتور می دهد ، اط

 محافلت کند .

 خوش ال بودن شوهر و فرمان برداری از او، و تواف  و ت اها فایده های فراوانی دارد .

که در میان زن و شففوهر  تمام فواید و منافد دنیا و آخرم زمانی بصففورم کامل یافت می شففودفایده : 

شفففففوهر زمانی پیدا می شفففففود که آن دو ، ح وق مر وت به همدی ر را ادا  و محبت بین زن و محبت باشفففففد 

نمایند، رعایت و ادا  ای  ح وق نیز دسفففففففففففتور خداوند اسفففففففففففت و در صفففففففففففورم ادا  نکردن هر یک از آن دو ، 

 برا شان کناه محسو  می شود .

                                      

 ابن ماجه - 1
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 باب دوم

 بعد از ازدواج خانه ی جدا داشتن ضروری است 

اکر امکان داشفففففففففففففته باشفففففففففففففد ، بردن به خانه پدر و زندکی با پدر و مادر در یک منزل هرکخ  :فرمودند (1)

 1مناسب نیست ، چونکه م اسد آن زیاد است و سران ام ، جنگ و نخاع شروع خواهد شد .

بهتری  راه عالج، پیشففففففففففففف یری و مح وگ مفففانفففدن از جنفففگ و اختالففففام خفففانوادکی ای   فرمودنفففد :(2)

 اسفففففففففففففت که در یک خانه با ها زندکی نکنید. چونکه بودن چند زن در یک منزل سفففففففففففففبب اختال  و ناراح ی 

 2می شود . 

یک دوسفففففففففت م  با پدر و مادر خود داخل یک منزل زندکی می کرد و همیشفففففففففه در خانه ی  (فرمودند :۳)

نها جنگ و جدال بود. م  به صورم مشورم به او ک تا که اکر جدا شوی بهتر است چونکه در زندکی آ

یک ایی همیشفففه جنگ و نخاع اسفففت، اما نام مرا ن یر. و ا شفففان از ها جدا شفففدند و در خانواده آنها سفففر و 

شان مال صدایی شروع شد اما چون مادرش فهمید که ای  جدایی رأی م  بوده، ساکت شدند   د ا 

و سرمایه ی هر یکی را جدا کردند ها اکنون همه ی آنها راحت هستند و دی ر در خانواده ی آنها جنگ و 

 3.نخاع تکرار نشد

  

                                      

 191تا ص  198ص 20حیات املسلمین روح - 1

 37ملفوظات اشرفیه ص  - 2

 141ملفوظات اشرفیه ص  - 3
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 مناسب این است که پسر و عروس را با خود در یک منزل نگه ندارید 

  با پدر و مادر در یک جا زندکی د ر ای  عصففففففر و زمانه مناسففففففب ای  اسففففففت فرزندانی که ازدواج کرده اند

 نکنند و از ها جدا باشند .

ه زندکی یک خانواده را دیدم که همیشه میان آنها جنگ و نخاع بود از آن خانوادحالت م  در )میرته( 

یک شففففخ  با م  ارتبات داشففففت که نامه اش نخد م  آمد و در آن شففففکای ی نوشففففته بود که مترسفففف انه در 

 گ و نخاع است .خانواده  ما همیشه جن

ه آن شفففخ  به ای  ن م  در جوا  نوشفففتا که شفففما یک منزل اجاره ک  و از آنها جدا زندکی ک  چنا

مشفففففففففففففورم م  عمل کرد و از همان  روز که آنها جدا شفففففففففففففدند جنگ و نخاع خانوادکی پایان یافت و آرامو 

ود جدا زندکی کنند و مناسب برقرار شد. نلریه م  ای  است که فرزندان   د از ازدواج از پدر و مادر خ

 1. ها همین است 

ین است که او را از خود جدا کنید.ذ مطیع و فرمان بردار کردن عروس ایوبهترین تع  

 عت نمی کند.او دعا آمد که زن پسرم از م  اط ک شخ  نخد مو نا برای کرفتن ک ویو ی

  د خود به  یزندکی  خودم جدا کن  را از و پسرم ک ویو او ای  است که او  حضرم مو نا فرمودند :

 خود ، او م ید می کردد .

، همین فکر در آنهاست که از هرکونه ه هستند و   د از نکاح نیزازنان ای  عصر  و زمانه آزادی خو  

تدبیری کار کرفته ، جدا شوند و نخد زن ، یک یا دو ریال شوهر از هخار ریال بهتر و مرغو  تر است و بودن 

                                      

 48حقوق البیت ص - 1
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با شفففففففففففوهر همراه با ف ر و کرسفففففففففففنگی را بر ریاسفففففففففففت خانه ی پدرشفففففففففففوهر ترجی   می دهد ، و به خاطر همین 

 1اند شه هاست که جنگ و نخاع های خانوادکی شروع می شود . 

یز ندر خانه دسففت به کار نمی زند و پسففرم را که  یک هندو نخد مو نا آمد و از زن پسففر خود شففکایت کرد 

 ان دارد .همیشه ناراحت و پریش

باید آنها از شفففففففففما جدا باشفففففففففند و  ی،نها را از خود جدا کنآمو نا فرمودند : راه عالج آن ای  اسفففففففففت که 

 همه خو  می شوند . 
 
 2شما نیز جدا باشید نتی تا

 جدا نشدن از پدر و مادر به خاطر بدنامی 

 از پدر و مادر جدا باش ولی انها را خدمت کن

پدر و مادر به خاطر بدنامی عرف  جدا نمی شفففففففففففوند و با پدر و مادر در یک   نففففففففففف ی از مردم از  رمودند :ف

ت رو ه رو هسففتند اما باید دانسففت 
ّ
خانه زندکی را آغاز نموده و در طول زندکی همیشففه با ناراح ی و مشفف 

 نیک نامی که راحت بودن و نیک نامی هر دو باها جمد نمی شففففففففففففوند اما نیاز انسففففففففففففان به راح ی و آرامو از 

لهوا در ای  عصفففر   د از ازدواج از زندکی پدر و مادر جدا شفففوید و به اندازه توان مال  خود  ر اسفففت .بیشفففت

 3 آن قدر که می توانید پدر و مادر خود را خدمت کنید .
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 اگر پدر و مادر پسرشان را از جدا شدن منع کنند اطاعت از آنها واجب نیست

 خانه جدا دادن به زن حق واجب است

روز شما سخنرانی فرمودید که ای  ح  زن است اکر باواهد از پدر و مادر شوهرش جدا یک  وال؟س

زندکی کند بر شففوهر واجب شففرن  اسففت که به خواسففت او جوا  م بت بدهد .لیک  در قرآن م ید  غیر 

 . عت از پدر و مادر را داده است و ای  فرض استرک ، در ب یه مواقد دستور به اطااز ش

است که پدر و مادر نمی خواهند که زن پسر از آنها جدا شود اما زن پسر دوست دارد حا  سوال ای  

که جدای از خانه پدر شفوهر زندکی نماید در چنین صفورکی چ ونه باید عمل شفود . فرض م دم شفود یا 

 جوا  بدهید . –واجب 
 
 م صال

 السالم علیکا و رحمة   و برکاته :لجواب :  ا

اکر پدر و مادر .واجب اسففففففففت ، زم نیسففففففففت . و ای  ح  زن  ،در ترک نمودن واجب اطاعت از پدر و مادر 

 1نیست . به پسرشان ب ویند که ای  واجب را ترک ک  در چنین حال ی اطاعت از پدر و مادر واجب 

 آمده است که : چونکه در حدیی پیامبر 

در آن  مالوقام در آن مواردی کهجایخ نیست اطاعت از «الَ طاعه لِمَخْلُوقٍ فِی معصیه الْخَالِقِ»

نافرمانی خال  می شود و خانه جدا در اختیار کواشتن وقتیکه زن باواهد ، واجب است لهوا اکر پدر و 

 مادر بر ترک ای  واجب دستور دهند حر  آنها پویرفته نمی شود . )و   اعلا ( )از مرتب (.
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یک فتوای ضروری    

ر ، وقتیکه زن مطالبه کند ، بر شوهر واجب دا کردن زن از خانواده پدر شوهج

 است 

 مرشدی و مو ی دامت فیوضها و برکاتها  شخص ی نوشته بود : سؤال ؟

  د از سالم مسنون !   رض می رسانا مدم دو سال است به علت جنگ و نخاع خانوادکی خانه ام 

شد و به سبب آن نتوانستا به را از پدرم جدا کرده ام اما به خاطر جدا شدن ، هخینه های زندکی زیاد 

همین  پدر و مادر خدمت مال  آن نانی بکنا و ای  امر ، سبب ناراح ی و نا رضای ی پدر و مادرم کردیده و به

 علت )عدم توان مال  ( آنها می خواهند که ما با ها زندکی کنیا و امیدوارم که جوا  مرا زودتر مرحمت

 د .فرمازی

 رحمة   و برکاته : السالم علیکا و  لجواب : ا  

چونکه ای  ح  شففرن  زن اسففت که از پدر و مادر شففوهر ، جدا زندکی کند و ح  جایخ خود را از شففوهر 

ز ادا  نمودن ای  ح  واجفب اسفففففففففففففت و ترک نمودن یو می خواهفد ، بنفابرای  بر شفففففففففففففوهر نم فالبفه می کنفد 

عت جایخ نیسففت لوا شففما ااطنافرمانی خداوند از هیچ کسفف ی  واجب م صففیت اسففت و در ترک م صففیت و 

 1. برنامه زندکیتان را عوض نکنید
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 حکم شرعی نگهداشتن زن با خانوادة پدر شوهر یا جدا ماندن او  

 فقه زن واجب استن

باشففف ی از ن  ه زن ، همان مسفففک  برای زندکی او اسفففت و در راب ه با ای  مسففف له بیشفففتر مردم مبتال به 

 یففک اشفففففففففففففتبففاه بخر  عففامیففانففه هسفففففففففففففتنففد و آن اینکففه دادن خففانفف  جففداکففانففه بففه زن را بر خود  زم  و واجففب 

شففففففففرن  آن ای  نمی دانند . ف ال کارشففففففففان ای  اسففففففففت که زن را با یکی از  سففففففففتگان یک ا می کوارند . حکا 

را  ی است که خو  است و اکر زن باواهد که از همه جدا ، است که اکر بر ای  نحوه عملکرد شوهر 

زندکی کند در چنین صورکی فراها نمودن مسک  برای زن بر شوهر واجب و  زم است و منلور از را  ی 

زندکی در کنار سففففایر  سففففتگان  و از ته دل به ای  یک ائی و  بودن در ای  جا ای  اسففففت که زن با طیب خاطر 

م لوم شود که زن می خواهد از  ستگان شوهر جدا زندکی کند اما را  ی باشد تا جایی که اکر از قراز  

ای  خواسفففته را به ز ان نمی آورد در چنین صفففورکی ن ه داشفففتن زن در زندکی با سفففایر  سفففتگان شفففوهر برای 

 1شوهر جایخ نیست . 

الزم نیست بر زن خدمت کردن مادر شوهر   

  نفففففففففف ی انسففففففففففان ها ، ای  را سفففففففففف ادم بخرکی می دانند که زنانشففففففففففان را نوکر و خدمتکار مادر خود قرار  

داده اند و به ای  وسفففففففففیله بر زنان انواع و اقسفففففففففام ظلا را روا می دارند بدانید که بر زن فرض نیسفففففففففت که 
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ی پدر و مادرم را خدمت مادر شففففوهر خود را خدمت کنند شففففما خودتان ، اکر انسففففان سفففف ادتمندی هسفففف 

 1ک  و برای خدمت پدر و مادرم خدمتکار بیاور 

نلریه م  ای  اسففففت که از دیدکاه شففففری ت بر زنان غوا پاتن  زم نیسففففت و اسففففتد ل م  از آیه قرآنی 

 است که خداوند می فرماید :

  یَها لَ اِ َو ِمن اَیاتِه اَن َخلََق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزَواَجاً لَِتسُکنُوا 

سد تا این  ه اابا )   د و از نشاانه اا  خااونا این اتاک  ه اریدیاا از را ا تن اابا یدایتان  اب

 ( نا  او ار ام گیدیا.

خالصففه اینکه خداوند زنان را با ای  هد  برای شففما آفریده اسففت تا که شففما در کنار او سففکون قلبی 

 2 پاتن غواو آرامو بدست آورید  . پ  زنان وسیله آرامو هستند نه 

 مطلب دادن خانه جدا به زن و صورتهای آسان آن 

ی  قدر امکان دارد و جایخ اسففففت که اکر شففففما نمی توانید برای زن منزل جداکانه ای فراها کنید پ  ا

در منزل بخرکی یک اتاق جداکانه به او بدهید تا برای ضفففففففففففففروریام زندکی او کاف  باشفففففففففففففد و او بتواند در آن 

خود را ب وارد و در  را ق ل نموده و احساه امنیت و آرامو کند و با آزادی کامل با  اتاق مال و وسایل

 3 . شوهر خود نشست و برخاست و محبت کند ای  قدر برای ادا   واجب کاف  است

                                      

 2ج  ۱۸۸اصالح ان ال  ص  - 1

                                ۱55ح وق الخوجین ص  - 2

 ۱۸۸و  ۱۸۷ص  2اصالح ان ال  ج  - 3



 آئین زناشویی 

 

 
27 
 

 جدا نکردن پسر و همسرش ظلم است 

ن داری دارند به آک ظلا دی ری که بر زن می شففففود و مترسفففف انه بیشففففتر انسففففانها که اّدعا  تّدی  و دینی

نه مبتال هستند اینکه زن می خواهد جدا زندکی کند اما به او اجازه زندکی جدا داده نمی شود با ای  بها

شفففففففففففففتر در م کور  پیر زنها که با جدایی، کرمی و محبت خانواده و خانه از بین می رود . ای  تصفففففففففففففورام بی

جایخ نیسففففففففففت در آن جایی که نافرمانی از یاد داشففففففففففته باشففففففففففید که اطاعت و پیروی از هیچ ک  اسففففففففففت. به 

 خداوند باشد .

اکر زن ، زندکی جداکانه ای باواهد ح  اوسففففففففففففت و ای  ح  واجب زن اسففففففففففففت بلکه مصفففففففففففف  ت در ای  

زمانه همین اسففففففت که جدا باشففففففند و در زندکی یک ایی م اسففففففد و مشففففففکالم زیادی پیدا می شففففففود . ای  پیر 

 در  سفففففففففیاری از اوقام زن پسففففففففف
 
ر ها  را خی   شفففففففففکن ه می دهند . کادب ای  جا اسفففففففففت که اکر زنها م مو 

فرزند نسففبت به زن خودش عالقه ای نشففان دهد از ای  عملکرد پسففر می لرزند و اکر فرزند به طر  زن 

و خودش توجه نکند و عالقه ای نشفففففففففان ندهد ، آنها نیز انواع و اقسفففففففففام حیله ها را به کار می برند و ک وی

 دن پسر در زندکی جداکانه ای تمام ای  مشکالم خود به خود از بین می روند .می کنند . اما با بو 

زن پسر ها ، انسانهای بدی هستند چونکه با خانواده پدر شوهر در جن ند  اکر ک ته شود که امروز 

ول  م  می ویا راه حففل ای  مشفففففففففففففکففل و  .و بففا آنهففا کینففه می ورزنففد و آنهففا را پریشففففففففففففففان و نففاراحففت می کننففد

و  زن پسفففففففففففر ) ت اضفففففففففففای آن ای  اسفففففففففففت که آنها را جدا کنید و خالصفففففففففففه اینکه در جدا بودن ، هر دو طر  

 1راحت می شوند و آرامو برقرار می کردد .  (خانواده پدر شوهر
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زیاده روی بعضی از همسران پسرها   

محم اینکه به خانه شوهر می آیند می خواهند  ن ی از زن ها ای  کار را ان ام می دهند که به  

پدر  که آنها را از خانه پدر شوهر جدا کنند کرچه مناسب نیز همین است که   د از ازدواج ، فرزندان از 

و مادر جدا زندکی کنند ، اما جداشدن از خودش راه و رسمی دارد . جدا شدن بدون قاعده و روش ، به 

 1هیچ وجه ح  زن نیست . 

بازم هم او را باید از خود جدا  »مصلحت این است که اگر همسر به زندگی یکجا راضی باشد    

« نگهداشت  

خالق های امروزی ، واق ّیت ها و ت ار  ت اضا می کنند که اکر زن پسر به  زندکی با خانواده ا

 به ای  کار را  ی شوهر را  ی باشد باز ها او را باید جدا داشت کرچه  ستگان نخدیک ، پدر و مادر شوهر 

 نباشند . چونکه جدا ن هداشتن زن پسر از خانواده شوهر ، سبب انسداد  سیاری از م اسد 

می کردد و جلوی  سیاری از مشکالم زندکی را می کیرد و در ای  کار ، کر چه چند روزی  ستگان شوهر 

مانی که مص  ت ها و روی شان را خواهد کرداند و حالت اخا و ترش رویی نشان خواهند داد اما ز 

 خوبی های آن را ببینند همه خوش ال  می شوند .

اند مجبور کند تا با فرزندانی که از زن دیگر دارد زندگی کند شوهر زنش را نمی تو  

 ها  و دانشفففمندان تا ای  حد بیان داشفففته اند که اکر شفففوهر از  زن قب   فرزندانی داشفففته باشفففد زن ف

پیو آمفده ثفابفت   ا دقفو امروزه ای  امر بفا ت ر فه از و  تفا بفا آنهفا زنفدکی کنفد . دوم را نمی توانفد م بور کنفد

کردیده اسفففت ع   اوخصفففوص ، زندکی زن  ، با فرزندان شفففوهر که از همسفففر دی ر هسفففتند عامل و سفففبب 
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 سیاری از م اسد و اختالفام خانوادکی می کردد که در زندکی با ب یه  ستگان شاید به ای  اندازه یافت 

 1ود .نش

 یک نمونه جالب ،داستان حضرت تهانوی ) رحمه هللا علیه (

 رمودند :ف

 جدا کرد و در جای ما اکثر و بیشففففففففففتر مردم به همین شففففففففففیوه عمل می کنند که
 
 پدرم مرا پ  از ازدواج فورا

وق ی پسفففففر بخر  شفففففد و ازدواج کرد او را جدا کرده و مسفففففک  و ماارج زندکی او را از خودشفففففان می دهند ، 

ما از اینکه آنها خرج ما را می دهند ننگ مان آمد و در فکر شففففغل و کاری شففففدم و خدا را سففففتاه می کویا 

ه روپیفه م رر کردیفد . م  در اول بفا خود فکر میکردم ک 25کفه ای  را نیز فراها کرد ، و ح وق مفاهیفانفه  

سففففففففت چند روزی آن ا تنها روپیه کاف  ا ۱۰روپیه را چکار کنا م  تصففففففففور می کردم که ح وق ماهیانه  25

ه آن کخواندند که از ای  برایا به ت ر ه ثابت شففففففففد  ماندم  و   د مرا به خانه از همان جا  ) کانتور ( فرا

روپیففه زیفاد نبود بلکففه همففه خرج شففففففففففففففدنفد و در خفانفه همیشففففففففففففففه بفه م  می ک تنففد کفه منزل  برای زنفدکی  25

 جداکانه  سازید .

 م با خود می ک تا چرا برای چند روز زندکی خانه ای  سففففففازم وقتیکهلیک  م  ک ته آنها را رد می کرد

 م  از سففففففففففففف ر هخ برکشفففففففففففففتا اهل خانه شفففففففففففففکایت مرا به حا   صفففففففففففففاحب  )رحمة   علیه ( کردند که ما 

 می کوزیا منزل   ساز و او نمی سازد حا   صاحب  )رحمة   علیه ( به م  فرمودند :
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شففففففما خانه ای  سففففففازید و ای  کار مشففففففک   نیسففففففت .  سففففففیار چیز  اهل خانواده ی شففففففما ت اضففففففا دارند که

خوبی اسففت و انسففان در خانه ماصففوص خودش آرامو پیدا  می کند . م  ک تا بله ، سففاختن خانه کار 

 سففیار خوبی اسففت . م  عرض کردم  سففیار خو  ، منزل می سففازم  .وقتیکه از سفف ر هخ برکشففتا منزل را 

حمة   علیه ( نوشفففففتا و حضفففففرم در جوا  نوشفففففتند که )منزل سفففففاختا و به حضفففففرم حا   صفففففاحب  )ر 

 حضرم تهانوی )رحمة   علیه ( می فرمایند : مبارک (

پ  از سففففاختن منزل برایا م لوم شففففد که بدون  منزل آرامو فراها نمی شففففود و اکر کسفففف ی از نلر مال  

 1. توانایی نداشته باشد ای  م لب جداکانه ای است
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 باب سوم

شوهر و زن وسایل جدایی ضرورت  

، هر چیزی کففه بین زن و «اثففاا البیففت»عر  بر ای  بود کففه از وسففففففففففففففایففل خففانففه عففادم اهففل :عرب وشر

شفففففففففففففوهر در خففانففه بکففار می رفففت، مففال زن و مففال شفففففففففففففوهر جففدا بود. چنففان ففه امروزه در اروپففا رواج دارد کففه 

وسایل هر یک از زن و شوهر جداست. ای  روش جدا بودن وسایل زن و شوهر، فرهنگ ما است که ها 

 1رواج دارد اکر ای  صورم عمل در هندوستان نیز پیاده شود،خی   خو  است.اکنون در اروپا 

باشد جدا باید شوهر و زن امالک  

مروزه طرز زندکی ما مردم به کونه ای خرا  شففففففففففده اسففففففففففت که نسففففففففففبت به هیچ چیز توجه نمی کنیا و ا

در بین وسفففففففایل و  ای  جهالت به اندازه ای اسفففففففت که رعایت ای  ح وق به هه  ما ها نمی آید که جدایی

امالک زن و شوهر فرهنگ ما بوده که ها اکنون در اروپا است. مص  ت ت اضا می کند که مالکیت هر 

یک از زن و شفففففففففففوهر جدا باشفففففففففففد ول  متاسففففففففففف انه این ا در خانواده های ما م لوم نمی شفففففففففففود که هر یک از 

 زهایی نیست؟وسایل مال کیست؟و شخ  در خانواده مالک چه چیزهایی است و مالک چه چی

یک را از خانه پدر  نخد زن زیور آ م اسفففففففففففت اما م لوم نیسفففففففففففت که کدام یک را از خانه شفففففففففففوهر و کدام

آورده اسففففففففففففت؟ و آیا شففففففففففففوهر ای  زیورآ م را در مالکیت زن درآورده اسففففففففففففت و یا اینکه آنها را به صففففففففففففورم 

 عاریت و امانت به او داده است؟
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ماید که فالن وسفایل مال م  اسفت و فالن وسفایل مال زن اکر مردی در خانه ای  چیزها را مشفخ  ن

اسفففففففففففففت مردم بر ای  عملکرد ایراد می کیرند و در تمام فامیل نام او را بد می کنند که بله! فالنی هره هره 

وسففففففففففففایل زندکی خود را جدا کرده اسففففففففففففت و کن  بودن و بای   او به ای  حد رسففففففففففففیده که اجازه نمی دهد 

ند. منلور اینکه نخد مردم، سخ  آن کس ی است که به هیچ وجه در خانواده کس ی به وسایل او دست بخ 

 1 او نلا نباشد و همه چیز نام لوم و م هول باشد.

 سرانجام بی نظمی

نتی ه ای  سخاوم وق ی م لوم می شود که صاحب مال بمیرد و میراا او ت سیا شود در آن وقت  و 

و دی ری می کوید که فالن چیز را به م  داده اسفت. زن یکی می کوید که شفخ  مرده ای  را به م  داده 

 ادعا می کند که م  تمام ای  وسایل را از خانه پدرم آورده ام.

 ا ن هیچ راه  وجود نففدارد کففه ای  قضفففففففففففففیففه فیصفففففففففففففلففه کردد و آن جر و بحففی کففه بین وارثففان صفففففففففففففورم 

ی فرهنگ باشففففد ممک  اسففففت در بین دارا می کیرد هر کسفففف ی آن را ببیند م م نا خواهد خندید. و اکر خانواده

 آنهففا ای  جر و بحففی علنی صفففففففففففورم ن یرد چونکففه آنهففا ای  عمففل را بففد می داننففد ول  ق  ففا در دلهففا کینففه و عففداوم پیففدا 

نوع خرابی در زندکی می شود و نو ت شکایت نیز می رسد و نتی ه اش ای  است که خانه تبدیل به زندان می شود و ای  

 2.  دنیوی است
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ی دنیا و نقصان آخرتخراب  

از است اده و دست زدن به وسایل دی ران کنهکار می شود و اکر مال کس ی به دست  انسانرابی دینی ای  است که خ

روپیه باق  بماند  ۳انسان هالک شود باید خسارم بپردازد و مس له قیامت  سیار نازک و ظریف است. اکر بر همه کس ی 

که   1ستناکی اسر تله ب ح  خواهندداد.ای  چ در م امنماز م بول او را خواهند کرفت و به صاح ۷۰۰در قیامت 

ب یرند ای  است نتی ه مشخ  نبودن ملکیت وسای   که  وی  انسان طول عمر نماز باواند و روز قیامت همه را از 

 دنیای انسان از آن خرا  می شود چونکه از آن کینه و عداوم پیدا می شود و از آن زندکی تمام خانواده ت ت 

 .بادتها را از او می کیرند و به صاحب ح  می دهندزیرا تمام ع می کردد و آخرم نیز خرا ،

    پریشانی و مصیبت سبب نظمی بی

زن م  وفام نموده اسفففففففففففففت و شفففففففففففففما میراا آن را م اب  قانون  خصففففففففففففف ی پیو م  آمد و ک ت:شففففففففففففف

شفففری ت ت سفففیا کنید.م  عرض کردم شفففما صفففورم وسفففای   که زن مالک آن اسفففت بیاورید وقتیکه م  

 صفففففففففففففورم را خواسفففففففففففففتا، آوردن صفففففففففففففورم آن در بر آن شفففففففففففففخ  سفففففففففففففن ین بود که پریشفففففففففففففان کردید چونکه 

سفففففففففففففت و م  با وجود اینکه او ناراحت بود ک تا نمی دانسفففففففففففففت که کدام چیز مال او و کدام چیز مال زن ا

جریمه ندانستن تو ای  است هر چیزیکه در مالکیت آن شک داشته باش ی که مال توست یا مال زن، آن 

نیز جخ  اموال زن شفففففمرده می شفففففود و عرض کردم که تمام وارثان جمد شفففففوند و هر یک اموال مت ل  به 

ک باشد آن، جخ  اموال مرده محسو  میشود و در آن ه خودشان را جدا کنند و هر چیزی که در آن ش

که باق  بماند میراا جاری می کردد. چنان ه آنها به همین نحو عمل کردند و ا مشفففففففففففففکالم زیادی میراا 

آنها ت سففففیا شففففد و ای  از دیانت و دینداری آن شففففخ  بود که ای  مشففففکل حل شففففد. آن چیزی که به نلر 

تمام وسففففایل مالوت و بی نلا باشففففند و کواشففففتن نام شففففخ  بر مردم خو  م لوم می شففففود آنسففففت که 
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و ناپسند م لوم میشود و متاس انه پ  از وفام مصازب و مشکالم بخرکی پیو می   روی وسایل ناکوار 

 آید و علتو آن است که طرز زندکی ما خرا  شده است و ای  موضوع مبها و پوشیده می ماند. 

دو آن وسایل ننبود جدا علت به شوهر و زن اختالف  

ر اع ا  هخینه زندکی به زن نیز، ای  خرابی یافت می شففففففففود که شففففففففوهر درآمد خودش را در اختیار د

زن قرار می دهد و زن با ای  تصور که آن ه بدست او داده شده است مال او، و در ملکیت اوست به هر 

 ده و مشففففففکالکشففففففان را حل صففففففورکی که می خواهد خرج می کند، و از همان پولها صففففففدقه و به  سففففففتگان دا

می کند. چون فکر می کند که ای  مال، مال م  اسففففففففففففت. وقتیکه شففففففففففففوهر می بیند درآمد و سففففففففففففرمایه اش 

این ونه بدون احساه و درد خرج می شود از زن سوال می کند که ک ا خرج کردی و چ ونه و برای کی؟ 

ی، م  هر جا که دوسفففففففت داشفففففففتا زن در جوا  می کوید که ای  پول را شفففففففما در اختیار م  کواشفففففففته بود

خرج کردم. شفففوهر می کوید که م  کی ای  پول و مال را به تو دادم؟ بلکه م  آن را بصفففورم امانت به تو 

سفففففپرده بودم منلور اینکه ای  ک ت و و بحی بین زن و شفففففوهر طو نی شفففففده و در نهایت تبدیل به جنگ و 

د و هر چه به زن می دهید آن را مشفففخ  کنید نخاع می کردد و باید ای  مسففف له مالوت را مشفففخ  کنی

بصورم امانت،هدیه یا هخینه و خرج خانه یا پول توجیبی، )که به چه عنوانی در اختیار زن قرار داده اید

 1(مشخ  نمودن ای  چیزها  زمی است.

شوهر و زن وسایل نبودن جدا بعلت زکات مسئله در مشکل  

نیز کوتاه  میشود چونکه شوهر «طال»تاس انه در آن ح وق شرن  که مت ل  به زکام مانند زکام م

نسبت به ای  امر بی توجه هست و تصور می کند که آن ه نخد اوست کا است و بر م  چ ونه زکام آن 
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نتی ه  زم است؟و زن نیز بی توجه است و تصور میکند آن ه نخد اوست کا است و زکام فرض نیست و 

اش ای  می شود که هیچ کدام زکام را ادا  نمی کنند.اما وقتیکه شوهر بمیرد این است که زن ادعا می 

کند همه اینها مال م  اسفففففففففففففت و شفففففففففففففوهر اینها را به م  داده اسفففففففففففففت. جای  سففففففففففففف ی کادب اسفففففففففففففت که ای  

ی دانسفففففففففت و بر زیورآ م در تمام عمر برای پوشفففففففففیدن بوده و به همین جهت زکام را بر همه خود فرض نم

همه شفففففوهر فرض می دانسفففففت همینکه شفففففوهر وفام یافت، ا ن خانا برای مالکیت آماده اسفففففت و ادعا 

می کند که همه، مال اوسفففففت منلور اینکه هنگام خرج کردن شفففففوهر مالک و هنگام درآمد و سفففففرمایه زن 

شفففففففففففففوهر از ها جدا  مالک؟ چرا؟ ای  خرابی به چه عل ی پیو می آید. ف ال به خاطر اینکه ملکیت زن و 

نبود و اموالشفففففان مالوت بوده اکر   د از دادن مال به زن بیان می شفففففد که ای  مال با چه عنوانی داده 

شفففده اسفففت ق  ا ای  مشفففکل نمی بود و در وقت دادن زکام ای  حیله در هه  نمی آمد که هر یکی تصفففور 

  کند که مال م  کا است و زکام ندارد.

 روشففف  کردد چون اکر به زن طال دادید و زن را مالک آن کردانیدید  بنابرای  باید ای  مسففف له
 
کامال

پ  زکام آن بر زن فرض اسفففففففففففففت و اکر شفففففففففففففما طال را به عنوان عاریت ف ال به عنوان اینکه زن بتوشفففففففففففففد 

ومالکو نیسففت داده اید زکام آن طال بر شففما فرض اسففت ای  مسفف له جداکانه ا سففت که از جانب زن و 

  1زکام را ادا  نماید. با اجازه او شوهر 

آالت زیور مسئله در دیگر خرابی یک  

ه یک مشفففکل دی ر توجه کنید و آن اینکه شفففوهر به زن زیورآ م داده که قیمت آنها از هخاران روپیه ب

ت اوز می کند ول  بیان نکرده اسففففففففففففت که ای  زیورآ م جخ  مهریه حسففففففففففففا  هسففففففففففففتند و او   نوان مهریه 
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ای  همه مال به زن داده اسفففففففففت و مترسففففففففف انه از مهر هی   ادا  نشفففففففففده اسفففففففففت داده اسفففففففففت که در نتی ه، 

چندی  هخار روپیه خرج کردید و شففففففوهر هم نان بدهکار اسففففففت چون مهریه را ادا  نکرده اسففففففت و مهریه 

 شفففففففففففففنیدید که در عوض 
 
نماز  ۷۰۰ثوا   1روپیه ۳زن ح  بنده اسفففففففففففففت و در راب ه با ح  بنده شفففففففففففففما قبال

آن ه را که انسان  .قیامت از شخ  کرفته می شود و ای  برخال  انصا  و ع ل است  روز  ر دم بول 

بیشتر باشد ول  بده  اش هم نان باق  بماند و هی   از آن ادا  نشود  «فرض مهریه»ی  داده است از دَ 

م البه  زن را از شفففففففوهر  وارثان مهر   طلب نماید یا اینکه زن بمیرد و  و چون زن در دنیا مهرش را از شفففففففوهر

کنند یا اینکه مسففف له طالق پیو آید و زن مهریه اش را درخواسفففت نماید این اسفففت که شفففوهر می کوید 

تمففام زیورآ م را بففه تو در م ففابففل مهریففه ام داده بودم اکر کسففففففففففففف ی از تو سففففففففففففف ال کنففد کففه ای بنففده خففدا ، 

قت و در ک ا ک  ی که ای  خداوند از نیت تو آکاه اسففففففففت اما بندکان از نیت تو چه خبر دارند؟ شففففففففما چه و 

ا هسففففففت که اکر شففففففما به کسفففففف ی هخاران روپیه بدهید در 
ّ
زیور آ م جخ  مهریه اسففففففت؟ و ای  یک امر مسففففففل

حالیکه او از شففففما یک روپیه طلبکار اسففففت آن یک روپیه هم نان بر همه شففففما بصففففورم دی  و فرض باق  

هنگام ادا  کردن ب وزید که ای  خواهد ماند و سففففففففاقال نمی شففففففففود. قرض زمانی ادا  می شففففففففود که شففففففففما 

مبلغ داده شفففففففده در م ابل قرض شفففففففماسفففففففت اکر شفففففففما زیورآ م را در م ابل مهریه می دهید هنگام دادن 

مشففففففففففخ  کنید که ای  زیورآ م را در م ابل مهریه به شففففففففففما دادم حسففففففففففا  آن را بنویسففففففففففید و یا در هه  

پوشیده رها می کنید؟ و ای  مس له ح وق  خودتان ح ظ کنید. منلور اینکه چرا ای  مس له را مبها و 
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آن بصففففورم دی  و قرض بر شففففما باق  خواهد ماند و در نهایت  ،بندکان اسففففت که اکر یک روپیه باق  ماند

 1 عرض می کنا که هیچ مس له و قانونی را نباید مها و پوشیده کواشت.

اسالمی روش  

 رآ م یففا چیزی دی ر از وسففففففففففففففایففل خففانففه را بر مففا در آغففاز و شفففففففففففففروع زنففدکی  زم اسففففففففففففففت وقتیکففه زیو  - (۱)

اسفففففففففففت یا مال م . همین قدر کافیسفففففففففففت چونکه مسففففففففففف له  ( زن ) می خریا مشفففففففففففخ  کنیا که ای  مال تو 

 است.( اثاا البیت) مشخ  کردید و ای  مس له مت ل  به وسایل خانه 

کامل بیان  در مورد دادن پول برای ماارج و هخینه های خانه باید مشفففففخ  نمود و با وضفففففاحت -(2)

 کرد آن ه را به زن داده اید برای چه چیزی و با چه هدف  داده اید؟

نلریه م  ای  اسففففففففت آن ه را که شففففففففما به زن می دهید برای مصففففففففار  و ماارج خانه آن را مشففففففففخ  

کنیفد کفه آیفا ای  مبلغ امفانفت اسفففففففففففففت یفا اینکفه زن می توانفد برای مافارج خفانفه هخینفه کنفد ول  بفایفد بفه زن 

بدهید که به آن پول جیبی ک ته می شود تا او م اب  خواست خود بتواند آن را خرج کند زیرا  مبلغ  را

اکر شفففما به زن پول جیبی بصفففورم جداکانه و ماصفففوص ندادید زن م بور می شفففود از آن مبلغ پول  که 

ال ی شففما بدسففت او بصففورم امانت سففپرده اید بردارد و ای  یک نوع خیانت بحسففا  می آید و در چنین ح

 سفففففففففففففخففت کرفتن بففه زن ظلا اسففففففففففففففت چونکففه شفففففففففففففمففا بففا نففدادن پول جیبی سفففففففففففففبففب شففففففففففففففدیففد تففا او در امففانففت 

 . خیانت کند
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در زیور آ م نیز باید بهمین صففففففورم عمل شففففففود. آن ه از طال و زیور آ م را که برای زن می خرید  -(۳)

ماسففففففت یا اینکه ملکیت با صففففففراحت کامل بیان دارید که خانا ، ای  زیور آ م مال شففففففما و در ملکیت شفففففف

زیور آ م از م  اسفففففت و بصفففففورم عاریت بدسفففففت شفففففما ، ف ال برای پوشفففففیدن اسفففففت و شفففففما ف ال اجازه 

مح وگ « زن و شفوهر » ی  هردو طر  پوشفیدن داری و   ! و ای  روش درسفت زندکی اسفت که در آن دَ 

ت که امروزه ای  کار را می ماند ول  مترسففف انه رسفففا ازدواج و روش زندکی ما به کونه ای خرا  شفففده اسففف

 ان ام دهید که هریک از وسفففففففففففففایل خانه را به نام زن و شفففففففففففففوهر مشفففففففففففففخ  کنید ای  نحوه عمل یک چیز 

بی م نی و مطفففففففخره م لوم می شفففففففود و همه چهره ها شفففففففان را بر می کردانند و در تمام خانواده یک سفففففففر و 

 1صدایی آغاز می شود و شلوغ  به پا می کردد .

روش اصالح عمومییک نمونه مهم و   

دا را شفففففففففففففکر می کویا کففه در خففانواده مففا هیچ چیز مبها و نففا مشفففففففففففففخ  نیسففففففففففففففت ب ور م ففال : تاففت خفف

خوابهایی که در خانه ماسففففت یکی از آنها مال م  اسففففت که یکی از دوسففففتان به م  هدیه داده اسففففت و م  

در خانه مشففففخ  اسففففت  آن را به نام خودم کردم و ب یه ، مال خانواده م  هسففففتند و همین طور هر چیز 

از آن به صففورم مشففترک اسففت اده می کنند ول  مشففخ  اسففت که ای   ول  در اسففت اده از وسففایل ، همه

چیز از و اگ مالکیت مال کیسفففففففففت مر  و زندکی با هر شفففففففففخ  همراه اسفففففففففت اکر شفففففففففخصففففففففف ی از اعضفففففففففا  

مال کیسففففففت؟  وفام نماید به خاطر مشففففففخ  بودن هیچ مشففففففک   بوجود نمی آید که ای  چیز ، خانواده 

باید در تمام خانواده ها ای  نلا باشفففففد و اینکه امروزه مردم از ای  نحوه عمل وحشفففففت دارند و یا اینکه 
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آن را بد می شففففمارند علتو ای  اسففففت که ای  رسففففا و روش ، عمومی نشففففده اسففففت اکر یک یا دو شففففخ  

دی م لوم می شفففففففففففففود اکر ای  کار را ان ام می دهند ای  نوع عملکرد در انلار عمومی یک مسففففففففففففف له جدی

 هیچ کسففففففف ی آن را بد نمی داند و از آن وحشفففففففت ناواهد کرد و با دیدن فوازد 
 
عمومّیت پیدا کند . م م نا

 1 آن ، همه آن را قبول و ای  طرز عمل را تحسین و ک ریف خواهند کرد .

 یک داستان و نمونه عملی

دم که شففففففما هدیه را برای چه کسفففففف ی ک زنی به م  یک ظرف  بصففففففورم هدیه داد و م  از او سفففففف ال کر ی

آورده ای؟برای م  یفففا برای خفففانواده ام؟او بفففا خودش فکر کرد کفففه چفففه جوا  بفففدهفففد چونکفففه او م فففاب  

رسففففففففففا و رواج آن هدیه را آورده بود تا در خانه بکار رود و ای  چه نیازی به مشففففففففففخ  کردن دارد که برای 

قبل نی ی نداشت . در جوا  س ال م  چه می توانست چه کس ی آورده ام . او آن هدیه را آورده بود و از 

پایان   د از اصرار بنده جوا  داد که ای  هدیه را م  برای هردوتای شما آورده ام م  ک تا  ب وید . در 

  2 سیار خو  ای  ظر  مشترک است .
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 استفاده زن و شوهر از وسایل یکدیگر بدون اجازه جایز نیست

جداسفففت ، و ای  برای شفففوهر ظلا محسفففو  می که بدون رضفففایت زن در لکیت هر یکی از زن و شفففوهر م

مال او تصفففففففففففر  و از مال زن اسفففففففففففت اده کند و برای زن ها خیانت محسفففففففففففو  می کردد که بدون رضفففففففففففایت 

 شوهر در مال او تصر  و از آنها است اده ب یرد .

بصففففورم ی ین منلور از رضففففایت زن ای  اسففففت که با قرای  قوی ، را فففف ی بودن مالک و صففففاحب مال 

و ح ی ت اجازه با طیب خاطر ، ای  اسفففففت که طر  م ابل بر اجازه ندادن، توان داشفففففته 1م لوم کردد 

 2باشد .

 پس انداز کردن مال شوهر و خرج کردن بدون اجازه شوهر ناجائز است

بهانه   نفففففففف ی از زنها مبلغ  از مال شففففففففوهر را پ  انداز کرده و در خانه پنهان می نمایند و   د آن را به 

های ماتلف به پدر و مادر شان می دهند ای  کناه  سیار سن ینی است .  ستگان زن در مال شوهر هیچ 

خود چیزی از مال شفففففففففوهر بدهد باید از او اجازه ب یرد و آن  ح ی ندارند و اکر زن می خواهد به  سفففففففففتگان

تواند بدون اجازه شففففوهر آنها  مال  را که شففففوهر به زن داده اسففففت و در ملکیت او قرار داده اسففففت ، زن می

زن را مفففالفففک آن نکرده بلکفففه برای خرج خفففانفففه داده اسفففففففففففففففت یفففا برای ،  را خرج کنفففد و آن مفففال  کفففه شفففففففففففففوهر 

ن هداری داده اسفففففففففففففت و اینکه زن آن را پنهان و پ  انداز کرده اسفففففففففففففت هرکخ خرج کردن آن بدون اجازه 

در احسان کردن .« دا و سازل جایخ نیست شوهر جایخ نیست تا جازیکه دادن از آن   نوان صدقه به ک
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با کسففففف ی و یا صفففففدقه دادن به کسففففف ی نیز شفففففرت ای  اسفففففت که احسفففففان مواف  شفففففری ت باشفففففد و ماالف با 

 .شری ت نباشد 

 پولهای شوهر نخد زن است و اکر  
 
زن را بر کس ی رحا آمد برای او دادن از پول شوهر جایخ نیست  م ال

نلر خودش  سففیار کار نیکی ان ام داده اسففت ول  چونکه ه شففود کرچه او ب. اکر از آن پول داد کنهکار می 

آن پول مال خودش نبوده و مال شوهر است و شوهر اجازه نداده است . یا اینکه   د از طلب کردن زن 

اجازه داد بهمین جهت ، ای  عمل بر خال  شففففففففففففری ت اسففففففففففففت و «   نی با دل ناخواهان و از ته دل نداد» 

ی ت اسففففففففت ثوا  ندارد . کرچه در ظاهر ای  کار ، همت بخرکی م لوم می شففففففففود که در چون برخال  شففففففففر 

رحا کردن به دی ران به کنهکار شفففففففففففففدن خود ها ، توجهی نکرده اسفففففففففففففت ول  ای  نحوه عمل نخد خداوند 

 مسفففففففففففففففففازفففففل راه اعتفففففدال را م  وگ  ارزش نفففففدارد .از ای  م فففففالفففففب م لوم شفففففففففففففففففد کفففففه شفففففففففففففری فففففت در تمفففففام

 1داشته است . 

پس انداز که از شوهر پنهان داشته استحکم   

 نففففففففف ی از زنان بصفففففففففورم پنهانی مبلغ  از مال شفففففففففوهر را پ  انداز می کنند با ای  فکر و اند شفففففففففه که  

 .شاید شوهر قبل از آنها وفام نماید پ  ای  مال   د از وفام بکار آنها می آید
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 روپیفففه از آنهفففا را کرفتفففه و  2۰روپیفففه بفففابفففت خرج و هخینفففه خفففانفففه می دهفففد او 4۰م ال اکر شفففففففففففففوهر بفففه او  

پ  انداز می کند و اکر شففففوهر قبل از زن وفام یافت پ  تمام مبلغ جمد شففففده نخد زن ، مال اوسففففت و او 

 1به کس ی اطالع نمی دهد . به خاطر  ستارید ! ای  کار ناجایخ و حرام است . 

تصرف زن در مال شوهر حدود  

نها   نففف ی اوقام در مال شفففوهر تصفففر  می کنند ، با ای  تصفففور که شفففوهر اجازه می دهد و   نففف ی ز 

را می دهند که در نهایت  اوقام شففوهر سففاکت می ماند ول    نفف ی اوقام با پوشففیدکی کامل مال شففوهر 

  ای  قضففففففففیه به جر 
 
 اجازه ندهد یا کمان و حی تبدیل می شففففففففود بهمین جهت تا وقتیکه شففففففففوهر صففففففففراحتا

 غالب اجازه نباشد زنان ح  ندارند که چیزی از مال شوهر را به کس ی به عنوان صدقه و غیره بدهند .

البته اکر آن چیز عادی باشفففففففد که غالبا در آن احتمال اجازه دادن اسفففففففت ، جایخ اسفففففففت م ال به ف یری در 

از مال شففوهر بدهد وقتیکه در چیزهای حد نصففف نانی بدهد جایخ اسففت و ای  م لب در جائی اسففت که 

م مول  ای  قدر باید احتیات شففففففود که باید کمان غالب به اجازه دادن شففففففوهر باشففففففد پ  دادن مال به 

پدر ، مادر ، برادر و خواهر چ ونه جایخ است زیرا به آنها که کس ی چیز م مول  نمی دهد چه کس ی به آنها 

یا لباه فرسفففتاده می شفففود و در اینها کمان غالب ای  اسفففت یک یا نصفففف نان می دهد برای آنها که پول 

که شففففففوهر اطالع یابد ، شففففففاید ای  کار را ناکوار بداند و نپسففففففندد و بهمین خاطر اسففففففت که زنها  سففففففیاری از 

 چیزهففففففا را بصفففففففففففففورم پنهففففففانی بففففففدون اطالع شفففففففففففففوهر بففففففه  سفففففففففففففتگففففففان و غیره می دهنففففففد و نتی ففففففه اش ای  
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 ورد همه به وسفففففففففیله زن بصفففففففففورم پنهانی صفففففففففر  و خرج دی ران می شفففففففففود آن ه را شفففففففففوهر به دسفففففففففت می آ

 1می شود . 

 زن در مال خودش نیز بدون اجازه شوهر تصرف نکند

ن حکا قب   مت ل  به صففورکی اسففت که زن از مال شففوهر دهد ول  اکر زن از مال خودش داشففته باز آ

 ها مشورم کردن ضروری است .

 در سنن نسایی یک حدیثی است :

قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَتُهُ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » 

 زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا إِلَّا 

 2 « بِإِذْنِ زَوْجِهَا

 برای زن دادن از مال خود به کس ی ، بدون اجازه شوهر جایخ نیست .فرمودند :  پیامبر  

کوچکتری  ارتبات منلور از ) مالها ( مال شفففوهر ک ته اند اما در ای  حدیی   نففف ی از علما ، ب هت 

را به ای  صورم حمل کنیا که چون زن ناق  ال  ل است اکر خودش صاحب   پیامبر  اکر حدیی
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به زنها دسفففففتور داده اسفففففت که  اختیار باشفففففد شفففففاید مال خودش را از بین ببرد بهمین مناسفففففبت پیامبر 

تان تصفففففر  کنید ول  با شفففففوهر مشفففففورم کنید . ای  م لب بهتر در هه  شفففففما اجازه دارید در اموال خود

جای می کیرد و در ای  م لب مص  ت بخر  ای  است که در ای  طرز عمل ارتبات ، صمیمیت ، پیوند 

و اتحاد بین زن و شفففففوهر بیشفففففتر می شفففففود و محبت شفففففوهر نسفففففبت به زن زیاد می شفففففود و با خود تصفففففّور می 

ای  قدر ارزش قازل شففففففده که ح ی در مال خودش نیز بدون مشففففففورم م  کاری کند که زن نسففففففبت به م  

ان ام نمی دهد . واکر زن مال و سرمایه خود را جداکانه ن هدارد و از آن بدون مشورم شوهر خرج کند 

صورم یک نوع بیگانگی بین زن و شوهر پیدا می شود بهمین جهت ، نخد م  حدیی به ظاهر خود  در ای 

در حدیی ، مال شوهر نیست ، از کالم عالمه سندی  «مالها» است و نیاز به مراد کرفتن ازحمل کردیده 

 نیز همین م لب م لوم می شود 

نٌ الْعُشْرُ وَ وَ هُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنَى حَسَ قَالَ السندى»

 « اسْتَطَابَهُ نَفْسِ الزَّوْجِ إلَخْ

مال شفففففففخصففففففف ی خودش باید از شفففففففوهر اجازه ب یرد پ  در مال شفففففففوهر چرا وق ی که زن در خرج کردن  

 1 اجازه ن یرد .
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 باب چهارم

 ارتباط میان زن و شوهر فطری است

    لَُهنَّ  لَُكْم َو اَنُْتْم لَِباس   ُانَّ لَِباس 

 زنها یدا  ابا لباس استنا و ابا یدا  زنها لباس استیا .

منلور از ای  ، اشففففففففاره ا سففففففففت  سففففففففوی ارتبات تنگاتنگ زن و شففففففففوهر و در ای  کشففففففففبیه ای  م لب بیان 

وردکار است که در بین زن کردیده است که بین زن و شوهر ارتبات شدید و عمی ی است و ای  رحمت پر 

و شفففففففففففوهر این ونه ارتبات قوی و محکمی را برقرار سفففففففففففاخته اسفففففففففففت که ارتبات قوی تر از آن در دنیا وجود 

ندارد . چونکه بدون ارتبات شففففدید و محکا بین زن و شففففوهر امکان أدا  ح وق به آسففففانی وجود ناواهد 

ر بین آن دو آن نان ارتبات و ک ل ی داشفففففففففت به همین جهت خداوند برای آسفففففففففانی ادا  ح وق زن و شفففففففففوه

محکا برقرار سففففففففففففاخته اسففففففففففففت که کویا آن دو یکی هسففففففففففففتند یا به عبارکی دی ر دو جسففففففففففففا دارای یک روح !  

خالصفففه اینکه در کشفففبیه زن و شفففوهر به لباه در ای  آیه اشفففاره ا سفففت  سفففوی ای  م لب ، آن ح وق  را 

این ونه آسفففففان کرده ایا که بین آن دو ارتبات قوی و  که بین زن و شفففففوهر کواشفففففته ایا رعایت ادا  آنها را

 محکمی کواشففففففففففته ایا که بوسففففففففففیله آن ، ح وق هریک از آنها به آسففففففففففانی ادا  می کردد و از ای  جا م لوم 

ادا  کردن ح وق بی نهایت ضففففففففففففروری اسففففففففففففت چون خداوند مت ال نسففففففففففففبت به آن این در  : می شففففففففففففود که

 وق را آن ونه ترتیب فرموده اسففففففففففتکه از اختیار بنده خارج اهتمام فرموده اسففففففففففت و روش آسففففففففففان ادا  ح

 1 است آن چیزی را که خداوند اهتمام فرموده است ح اظت آن بر ما  زمی است . 
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 زن و شوهر زینت یکدیگرند

ک وجه مشفففابهت دی ری به ههنا رسفففید و آن ای  اسفففت. هم نانکه لباه پوشفففاننده و سفففاتر هسفففت ی

هم نین زن ساتر و پوشاننده عیب های مرد است و مرد نیز ساتر و پوشاننده عیب های زن است و دی ر 

دن اینکه همان ونه که لباه زینت اسفففففففففففففت هم نین مرد برای زن ، و زن برای مرد زینت اسفففففففففففففت . زینت بو 

 لباه از آیه قرآنی ثابت است . 

 آن ا که خداوند می فرمایند :

 َتُكْم زِینَ  َیا َینِْى اَدَم ُخُذْوا        

 1. منلور از زینت در ای  آیه به ات اق علما  ، لباه است چونکه قبل از ای  ن بت از لباه است

   ِكم و ِْيشاً َيا َینِْى اَدَم قَْا اَنَْزلَْنا َعلَْيُكْم لِباتاً يَُوا ِى  َتوات  

 به لباه ، زینت ک ته شده است و نتی ه زینت در ای  آیه بیان شده است 
 
 2.در ای  آیه صراحتا

 :  نی 

 یَُوا ُِ  َتْواتکم   

   نی ما برای شما آن ونه لبا  ی درست کردیا که عورم و عیب هایتان را می پوشاند 

                                      

 ای فرزندان ادم بگیرید زینت خود را)لباس خود را(             - 1

 ای فرزندان آدم ما فرستادیم برایتان لباس ی که می پوشد عورتهایتان را - 2
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و حاصل زینت ای  است که عیب ها پوشیده شوند و منلور از ) ریو ( پر ، پرندکان است که برای آنها 

لباه زینت اسفففففت هم نین شفففففوهر زینت زن و زن زینت شفففففوهر  هزینت اسفففففت منلور ای  اسفففففت هم نانک

نت بودن زن برای شوهر ای  است که مرد مترهل و دارای همسر نخد مردم محترم و م خز است است . زی

و زینت بودن مرد برای زن آنست که مردم درمورد او هی  ونه شک و شبهه ای نمی کنند چونکه قبل از 

 1 ازدواج آبروی زن هر و له در م رض خ ر بود .

 زن و شوهر به یکدیگر محتاج هستند

ک وجه شفففففففففففففباهت نیز به ههنا آمد و آن ای  اسفففففففففففففت هم نانکه انسفففففففففففففان نمی تواند بی لباه بودن را ی

تحمل کند و به زندکی ادامه دهد ، هم نین زن و مرد بدون ازدواج نمی توانند صبر کنند البته نه تنها به 

ر محتاج خاطر خواهشففففففام ن سففففففانی و مسففففففازل آمیزشفففففف ی بلکه به و اگ اعانت و کمک و غیره زن به شففففففوه

  ۸۰یا  ۷۰اسفففففت و شفففففوهر در آرامو و اسفففففتراحت و خدمت محتاج به زن اسفففففت چنانکه شفففففخصففففف ی در سففففف  

او را از ای  کار ،سفففففال بود که زنو وفام کرد و او تصفففففمیا به ازدواج کرفت تمام فرزندان او و زن پسفففففرها 

در جوا  آنها  مند کردند که ما برای خدمت تو حاضففففففففففففریا و شففففففففففففما نیازی به ازدواج نداری . آن شففففففففففففخ 

ک ت : که هیچ کسف ی انسفان را به اندازه همسفر نمی تواند خدمت کند و م  ای  م لب را   دها به شفما 

خواها ک ت چنانکه آن شخ  بخرکسال ازدواج کرد و   د از چندی  سال به یک مر  ی مبتال کردید 

ن او ، با ای  حالت کرفتار و دختران او   لت بوی بد از او جدا شففففففففدند و ز  )عروسففففففففها(پسففففففففرها که تمام زن 

ال   2۰بود که دسفففففتشفففففویی او را داخل ظرف  می کرد و می برد خال  می کرد و او را اسفففففتن ا می داد و روزی 

مرتبه لباه او را عوض می کرد . در آن وقت آن شخ  بخرکسال ک ت : که م  برای اند شه و فکر  25
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پ  مانند لباه هیچ کسففففففف ی کار مرا ان ام نمی دهد .دی ر   و ا   غیر از  ازدواج کردم . ببینید امروز   ای  روز 

 ، مرد از زن بی نیفففاز نیسفففففففففففففففت و زن ها از مرد بی نیفففاز نیسفففففففففففففففت . مرد م فففاون و مفففددکفففار زن و زن خفففدمتکفففار

 مرد است . 

 زن و مرد تابع همدیگر

  دی ری به هه مرد لباه برای زن و زن لباه برای مرد و از کشفففففبیه هر یک از مرد و زن به لباه یک نکته 

می آید . چ ونه لباه تا د انسففففففففان اسففففففففت از ای  م لوم می شففففففففود که خداوند در قرآن ، اول لباه بودن 

زنان را بیان فرموده که از ای  صففففففففففورم بیان در آیه ، م لوم می شففففففففففود که زنان به تا  یت و پیروی م دم 

لباه زن فرموده آیا مردان تا د هسففففففففتند در ای  جا ای  سفففففففف ال م رح می شففففففففود که خداوند مردان را نیز 

 زنان می شوند؟

جوا  ای  اسفففففففففت که بله ! در یک درجه مرد نیز تا د زن می شفففففففففود و توضفففففففففی  آن ای  اسفففففففففت که زنان از 

 ۰1زن می شود   و اگ ف رم و قانون تا د مرد هستند و مرد به و اگ محبت تا د

 چگونگی ارتباط زن وشوهر

مرد  تا  یت از  مسفففتادم بلکه ارتبات و  و  اما نه مانند کنیز دون شفففک زن زیردسفففت وتا د مرد هسفففت ب

تره و وحشفففف ی که  ٬یکی از خصففففوصففففیام ای  نوع ارتبات ای  اسففففت که آن رعب  همراه با محبت اسففففت و 

 بین زن ومرد نیسففففففت واکر مرد باواهد که در وجود زن مانند خدمتکار و  ٬بین مسففففففتادم و آقا و هسففففففت 
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ق  ا ای  قسففاوم وسففن دل  مرد را نشففان میدهد و از ای  م لوم  ۰وحشففت کند  مسففتادم ای اد رعب و 

 ۰شوهر را ن همیده است  می شود که ای  چنین شخص ی م نای ارتبات بین زن و 

نیز   نففففففففف ی از  سفففففففففول خدا سفففففففففروران کرامی ! ای  ارتبات بین زن و شفففففففففوهر آن چیزی هسفففففففففت که با ر 

برابری  رسففففول خدا  وجود اینکه چه کسفففف ی می تواند با زنها شففففان درب نفففف ی از اوقام ناز می کردند با

 ۰کند

بی نلیر وبی همتا بود وهیچ ک  با او برابری نمی کرد و نیز همراه آن  ٬درتمام صفففففففففففف تها یامبر خدا پ

که پادشففففاهان باشففففنیدن نام او »رعب وسففففل نت زیاد بود  وجود پیامبر صففففاحب سففففل نت نیز بود ودر 

دروجود زن هففا ای ففاد رعففب و وحشففففففففففففففت نکرد   پیففامبر خففدا هی گففاه ٬مففه بففا وجود ای  ه« می لرزیففدنففد

 ۰کردید کونه ای برخورد می نمود که در آن هردو پهلوی حکومت ومحبت مالحله می آنها بهبلکه با 

از احکفففام ودسفففففففففففففتورام او هفففای پیفففامبر ای  بود کفففه زن واده پیفففامبراثر ارتبفففات حکومفففت در خفففان

را احترام وک لیا می کردند که علمت  ر رسول خدا کردند و آن قدهی گاه سرپی   وماال ت نمی 

برابری نمی کرد واثر ارتبات وک ل  دوسفففففففف ی ای  بود که  ت رسففففففففول خدا در آنها باعلم ٬هیچ چیز دنیا 

بر پیامبر ناز می کرد ول  ای  عمل بر پیامبر ناکوار نمی    نففففففف ی اوقام حضفففففففرم عا شفففففففه )ر ففففففف ی   عنها(

 ۰کوشت
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و مرد مساوات نیست اما عدالت وانصاف است بین زن  

در حال  که شفففففففففففففما در تمام امور  ٬واهران ومادران! چ ونه شفففففففففففففما می توانید با مردان برابری کنید خ

 ٬امامت شفففففما جایخ نیسفففففت وشفففففما در راب ه با مسفففففازل میراا  ٬ببینید  ۰وکارها از مردان ع ب تر هسفففففتید

 ۰هستید چ ونه می خواهید از مردان سب ت ب یرید امارم و و یت از مردان ع ب تر  ٬شهادم 

برابر مرد قرار کیرد  در کنار و  ٬فرموده امام ابو حنی ه )رحمة   علیه( اسففففففت اکر زنی در صففففففف نماز   

 ۰آن نماز فاسد می کردد 

با « روزه نمیتواند ان ام دهد وقتیکه در عبادام مسففففاوام نیسففففت چنان ه زن در ایام قاعدکی نماز و  

در م امالم با وجود اینکه در آن  سفففففففففففففیاری  ود اینکه در آنها نیاز به همت وع ل زیادی نیسفففففففففففففت پ وج

چیزها ضفففففروری هسفففففتند و آن چیزهای ضفففففروری ف ال در مردها یافت می شفففففوند ، چ ونه امکان برابری و 

ند و مسفففاوام بین زن و شفففوهر هسفففت و زنان و مردان با توجه به خل ت و توان جسفففمی با یکدی ر فرق دار 

زنان نمیتوانند با مردها برابری کنند چونکه ع ل در وجود آنها کمتر اسفففففففت توان و تحمل و برداشفففففففت نیز 

در زنها کمتر اسففففففففت و اعضففففففففا  زن نیز ضفففففففف یف تر اسففففففففت وق ی خداوند رتبه و درجه شففففففففما را در  سففففففففیاری از 

ی کنید. منلور مسفففففففازل نسفففففففبت به مرد پایین قرار داده اسفففففففت پ  شفففففففما در چه چیزی ادعای مسفففففففاوام م

اینکه ای  م لب از شفففففففففری ت خداوند ثابت کردیده اسفففففففففت که زنان از نلر رتبه و درجه نسفففففففففبت به مردها 

 پایین تر هستند 

 و فرموده خداوند است : 

   َو لِلدِِّجال َعلَیِهنَّ َدَ َجه   

 د جه و  تبه مددان نسبک یه زنها یلناتد اتک 



 آئین زناشویی 

 

 
53 
 

 و جلوتر می فرمایند: 

  َعِزیز  َحِکیم  َواللُه   

 د.و حاصل آن ای  است که در فضیلت و برتری مرد نسبت به زن کادب نکنی

چونکه ای  ع ا و باشفففففو خداوندی اسفففففت که غالب هسفففففت و هیچ ک  جلوی حکا او را نمی تواند 

ب یرد و ای  حکا برتری مردان بصففففورم حاکمانه و آمرانه محم نیسففففت چونکه خداوند با وجود اینکه 

اسفففففففففت حکیا نیز هسفففففففففت آن ه را که حکا داده اسفففففففففت از حکمت خال  نیسفففففففففت بنابرای  جایی برای حاکا 

چون و چرا باق  نمی ماند و مرد در ص ام خل ت و آفرینو نسبت به زن برتری دارد مانند کما م ع    

ن به قّوم ، ع ل و اند شفففففه در ای  چیزها خداوند ، مردها را بر زنها فضفففففیلت داده اسفففففت . ز ،، شفففففداعت 

 ،ست اباز ها در ص ام با  از مرد پایین تر  ویژکیهای فامی   ، زیبایی و مال  باشد هر اندازه که دارای 

 بهمین جهت خداوند فرموده است :

 لِلدَّجاِل َعلَیِهنَّ َدَ َجه   

 1. ه  تبه و د جه مدداا از زنها یالاتد اتک 
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نیز همین را تقاضا می کند.مرد حاکم و زن زیر دست اوست ، انصاف و فطرت   

 مو  ع ل در زنها نسفففففبت به مردها کمتر اسفففففت و هرکسففففف ی که ع ل او کا باشفففففد احتمال دارد که در م

هر کاری اشففففففففتباه کند بهمین جهت سففففففففالم ی در ای  اسففففففففت که او تا د کسفففففففف ی باشففففففففد که نسففففففففبت به او ع ل 

 قرار داده است. بیشتری دارد و بهمین جهت است که خداوند مردان را سرپرست زنها 

 چنان ه خداوند می رماید: 

  ِاَلدَِّجاُل قَّواُموَن َعلَی النِِّساء   

 مددان تدردتک زنها استنا

 تفففا اینکفففه تمفففام کفففارهفففای زن زیر نلر مرد ان فففام شفففففففففففففود و از غلال مح وگ بمفففانفففد و بفففه ای  ، نمی توان  

 بی عدال ی ک ت ، بلکه عین عدل و ش  ت است .

را به خودش واکوار نمازید و آزادش ب وارید و تا د کسففففففففففف ی   ببینید ب ه ناق  ال  ل اسفففففففففففت و اکر او  

 ف رم نیز همین را ت اضفففففففففففففا »نباشفففففففففففففد ، عاقبتو چه می شفففففففففففففود و ای  رحمت بی انتها  خداوندی اسفففففففففففففت

ام كارهاي نها درست نميشد و در تمآنه هيچ كار  ن واشته است و اکر ،و خودسر  که زنان را آزاد «می کند

ا تا د،و مرد را سفففرپرسفففت قرار ر نها اشفففتباهاکر سفففرزده مر شفففدو اين ه خداوند ک ال  زن آديني و دنيوي از 

داده اسففففففففففففت شففففففففففففما اي  را ظلا تصففففففففففففور ن نيد بل ه اي  در ح  زنان عین رحمت و ح مت اسففففففففففففت چون ه 
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 رار انسفففففففففففففففففففان در تففففففا فففد بفففودن خفففيففف ففف  راحففففففت اسفففففففففففففففففففت و هفففيفففچ نفففلففففففام و تفففمففففففدنفففر بففففففا مسفففففففففففففففففففاوام كففففففامففففففل بفففرقففف

 1. و جدال است و خواهد بود گن فساد و جنآرامو نيست و هميشه در آن آنمي ماند و در 

مطیع و فرمان بردار شوهر باشد سالمتي در همین است كه زن تابع و  

 زادي خودسرانه مصيبت هاي  سيار بخرکر است خداوند مر فرمايد:آر د

  َلََعنِتُّمْ  اَْلاَْمدِ  ِمنَ  كَثِيد   یِي ُيِطيُعُكمْ  لَوْ  اَللّٰهِ  َ ُتولَ  یِيُكمْ  اَنَّ  اِْعلَُبوا و  7 ،﴿الحجدات﴾ 

در اي   دو اکر او تا د شففففففففماباشفففففففف ي ني اي مسففففففففلمانان خو  بدانيد مه نخد شففففففففما رسففففففففول خدااسففففففففت« 

مه موچك در ای  اسفففت صفففورم شفففما به مصفففيبت کرفتار ميشفففوشد پ  م لوم شفففد مه عافيت و سفففالم ي 

 ال  ل تا د كامل ال  ل باشد.تا د بخر  و ناق  

 : يه اي  است مه خداوند بخر  فرمودآم لب قابل توجه در اي  

ود بل ه فرمود شما دچار مشكل شده شن حضرم دچار مشكل نمي آاکر رسول خداتا د شما شود  

هم نین . و در مصفففيبت مر افتيد پ  م لوم کرديد اين ه موچك تا د بخر  باشفففد به ن د موچك اسفففت

 .اکر تا د مردان باشيد اي  سبب سالم ي و عافيت شما مر کردد نان!شما ز 

زاد ن واشففففته اسففففت و اکر شففففما آا رحمت بخر  خدا بدانيد مه شففففما را ر منلور اي  اسففففت مه اي   

دچار مشففففففففففكلهاي فراوانر مر شففففففففففديد چون ه او  ع ل و فها زن ما اسففففففففففت و دوم اين ه ودبازي در وجود 

ن را ان ام ندهد رها نمي منند پ  از دو آزنها به مثرم يافت مر شفففففففففود و براي هركاري مه حرمت منند تا 
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ن ها چون ه هركاري را مه زن ان ام آ ل در ا و عهيكر بااطر ما بودن ف جهت به او تكليف مر رسفففففففففففففد 

ن در در وجود زن ها قوي است مه اکر آمر دهد بدون ف ر و انديشه ان ام مر دهد دوم ص ت ودبازي 

ن ضفففففففففففففرري مشفففففففففففففاهده منند بازها بايد ان ام دهند چنان ه آكاري تصفففففففففففففميا کرفتند و در ان ام  رددر مو 

کو جنگ و جدال آهای ن ش له آنان بخر  نموده و از شايد ديده باشيد مه حرفهاي  سيار موچكر را ز 

 (ودبازي 2(ما ع    )1) :ن همین دو چیز استآرا روش  مر نمايند مه سبب اصل 

ن ها سرپرس ي مانند شوهر،مسلال باشد آپ  سالم ي زن ها در همین است مه تا د باشند و بر  

 1. مه هر و له در مورد اشتباهام به انها تومر دهند

و انفاق بین زن وشوهرًونظم خانه چگونه برقرار مي گردد؟اتحاد   

نلام دي  و دنيا اين ونه برقرار مر کردد مه يكر تا د )اطاعت مننده(و دي ر  و  بااطر  سفففففففففففففتارشد!خ

متبوع )مسففف ي مه از او اطاعت مرده مر شفففود( باشفففد مردم امروزه براي برقراري اتحاد و ات اق من ران  

 وردن اتحفاد و ات فاق ت وشخ آت سففففففففففففففمننفد مفه انواع و اقسففففففففففففففام  مسففففففففففففففازفل را براي بفدهفاي بخرکر برکخار مر 

ورند ريشه اص   اتحاد و ات اق اي  است مه يكر را بخر  آمر نمايند ول  اتحاد و ات اق را به دست نمي 

بدانند و همه تا د و پیرو او باشفففففففند و هر جماع ي مه پیرو و تا د و سفففففففرپرسفففففففت خود نباشفففففففد و همه ادعاي 

مسففففففاوام و برابري منند و يا اين ه اصففففففال سففففففرپرسفففففف ي نداشففففففته باشففففففند هي وقت در بین انها اتحاد برقرار 

ناواهد شففففد.و هرکاه اي  م لب را فهميديد بايد زنان همر مسففففاوام را از سففففرشففففان بیرون منند چون مه 

 نر جلوشماف ر مسففاوام وسففيله اي براي پيدا شففدن  سففياري از ناهن ارشهاسففت و ها امنون دو صففورم د
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ن ه زن سففففففففرپرسففففففففت و مرد پیرو و تا د و دوم اين ه مرد سففففففففرپرسففففففففت و زن پیرو و تا د  ا ن زنان آيد يكر آمر 

 نها صالحيت سرپرس ي را دارند  يا پیرو و تا د بودن را؟؟آيا آخودشان با انصا  قضاوم نمايند مه 

د  مه ع ل و طاقت جسمي مردان زناني ه داراي ف ر سالا هستند هرکخ اي  م الب را انكار نمي منن

نمي توانند از مردان نها حمايت و ح اظت مر منند و زنان آمردان هسفففففففففففتند مه از نها بيشفففففففففففتر اسفففففففففففت و آاز 

 در نتي ه،بايد مردان سرپرست و زنان پیرو و تا د باشند..ح افلت منند

 : قضاوم و فيصله شري ت نیز همین است،چنان ه خداوند مر فرمايد

   ُاُمونَ  اَلدِّٰجال  ﴾34 ﴿النساء،   اَلنِّٰساءِ  َعلَى قَوّٰ

 مددان تدردتک زنان استنا.

مدیگرهمحبت و شفقت زن و شوهر با   

   َةً  َیْيَنُكمْ  َجَعلَ  و  ﴾21 ،﴿الدوم   َ ْحَبةً  وَ  َمَودَّ

 و خااونا یين ابا محبک و ابا دي  ا قدا  دادا

البتفففه اي  فرموده خفففداونفففد مفففه مفففا بین زن و شفففففففففففففوهر محبفففت و همفففدردي قرار داديا،م  مر کوشا مفففه 

به همدي ر محبت دارند و همدردي مت ل   ن زمان زن و شفففففوهر آمحبت مت ل  به زمان جوانر اسفففففت مه 

 به پیري اسفففففففففففففت مه زن و شفففففففففففففوهر به علت مهولت سففففففففففففف  و پیري با ي دي ر همدردي مر منند و مشفففففففففففففاهده 

 درد او ه درد انسففففففففففففففففان مر خورد هيچ م  دي ري بففففه ن انففففدازه مففففه زن بففففآود مففففه در حففففالففففت پیري مر شففففففففففففف

 نمي خورد.
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اظهار محبت براي مرد زینت است اما زنان از اظهار محبت خجالت مي كشند      

ن نسففففبت ز  نفففف ي از مردان از اي  مسفففف له رنج مر برند مه ما نسففففبت به زن اظهار محبت مر منيا اما  

ارمحبت نمي مند بايد دانسفففففففففففت علتو اي  اسفففففففففففت مه اظهار محبت براي مرد زشنت اسفففففففففففت ول  به ما اظه

براي زن شففففففايد عيب باشففففففد و زنان از اظهار محبت ددالت مر مشففففففند کرچه در دل نیز محبت و عالقه به 

 1.  ن را در زندکر شبانه روزي مشاهده مر منيدآ شوهر است و شما

است محبوب و محب ارتباط بلكه نیست محكوم و حاكم ارتباط شوهر و زن ارتباط  

ايد دانسفففففففففت مه ارتبات زن و شفففففففففوهر ارتبات حاما و مح وم نيسفففففففففت بل ه دو نوع ارتبات وجود دارد ب

اسفففففت اکر   نففففف ي  دو براي  رعايت و ادا  ح وق  زم)اول(ح ومت )دوم( محبو يت و عمل مردن به هر 

هيد،بل ه حاما را در جاي خود و مح وم را نیز در اوقام نياز به ترشفففففففروير و پرخاشففففففف ري باشفففففففد ان ام د

د ظلا نرسففففففانيد و بايد دانسففففففت هم نان ه حاما حح وق را نیز رعايت منيد و به  جاي خود قرار دهيد و 

نها بايد رعايت آهمه ، دارند مه با توجه كامل  ق نیز بر حاما ح و نبر زشردسفففففففففففففت ح ر دارد زشر دسفففففففففففففتا

لر نمردان از  زنان از خود داراي حد و مرز اسفففففففففففففت و بااطر اين ه  شفففففففففففففوند،هرچیزي در تمام حالت هاي 

نها ظلا مرد.چون ه پادشاه بر ملت خود ح ومت مر مند ول  نبايد آجسا و توان ض يف ترند نبايد بر 

نوع ارتبات  و شفففففففففففففوهر ف ال ارتبات حاما و مح وم نيسفففففففففففففت بل ه بین زن و شفففففففففففففوهر دو  ظلا مند و بین زن 

  وق مت ل  بفففه هر دو،ضفففففففففففففروري و  زم(ارتبفففات محبو يفففت و ادا  ح2امميفففت )(ارتبفففات حففف1وجود دارد )

 .است
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 باب پنجم
 چند حدیث در رابطه با اطاعت و حقوق شوهر

داوند به شوهر ح وق زشادي عنايت فرموده و به او مرامت و بخرکر ع ا فرموده است بصورتي ه خ

را ففففففف ي ن هداشفففففففتن شفففففففوهر براي زنان عبادم بخرکر اسفففففففت و ناراحت مردن شفففففففوهر نیز کناه  سفففففففيار بخرکر 

 محسو  ميشود.

 فرمايند: یپيامبر)ص     علیه وسلا( م-(1)   

هر زنر مه پنج وقت نماز فرض خود را ادا مند و روزه رمضفففففففففففففان را ب یرد و عخم و ابروي خود را ح ظ 

مند )پامدام  باشففففففففد( و از شففففففففوهر خود اطاعت و فرمان برداري مند در روز قيامت به او اختيار داده مر 

 . 1 شود شود از هر دري مه دوست دارد وارد بهشت

 2 هر زنر مه با اي  حالت وفام نمايد مه شوهر از او را  ي باشد ان زن بهش ي است-(2)

 :( فرمودندص     علیه وسلاپيامبر)-(3)

اکر سففففففففدده مردن براي مسفففففففف ي غیر از خداوند جايخ مر بود م م نا زن را دسففففففففتور ميدادم مه شففففففففوهر  

اي  سففففففففنگ را از موه بردار و به ان موه ببر و از ان  خود را سففففففففدده مند اکر مردي به زنو دسففففففففتور دهد مه

 3. موه به موه دي ر بايد زن اي  دستور شوهر را اطاعت مند

                                      

                             ٢٨1مشكوة ص  - 1

                      ذیترم - 2
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 (پيامبر )ص( فرمودند ٤) 

 تهرکاه شوهر زن خود را براي حاجت جنس ي خويو به  ستر فراخواند بايد به ت اضاي شوهر پاس 

پاتن باشد(منلور اي  است مه هر اندازه مه كار م بت دهد کرچه دست او در تنور باشد)مشغول نان 

 ضروري باشد بايد ان را رها مرده و به ت اضاي شوهر پاست دهد.

 : پيامبر)ص( فرمودند (٥)

هرکاه مرد زنو را به  ستر خوا  خواند و زن جوا  نداد و نيامدو ان مرد با ناراح ي خوابيد تا صب   

 .فرشتگان خداوند ان زن را ن رش  مر منند

 : (پيامبر فرمودند٦) 

هرکاه زنر   شفففففففففففوهرش را اهيت و ناراحت مر کرداند حورشام بهشففففففففففف ي مه به اي  مرد ک ل  کرفته اند  

مر کوشنففد خففداونففد ترا ل نففت منففد او را اهيففت م   او نخد تو مهمففان اسففففففففففففففت و پ  از چنففد روزي او را رهففا 

 خواهد مرد نخد ما مر ايد.

 : پيامبر )ص( مر فرمودند(۷)

 .درندا زد خداوند ارزشینن ها آنها قبول نمی شود و هیچ کار نیك آشخص این چنین هستند که نماز  سه 

 رار مند.فن غالم و برده اي مه از مالك و ار ا  خود آ :اول

 ن زنر مه شوهر از او ناراحت و ناراض باشد.آ :دوم

 کردد.ور است مال مر مند و بيهوش مر آن مس ي مه چیزهاي ن شه آ :سوم
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 بهتري  زن ميست؟:  پرسيد( ص     علیه وسلا)( شخص ي از بيامبر ٨)    

 : ندفرمود)ص     علیه وسلا ( مبر اپي 

آن زنر مه هرکاه شفففوهر به طر  او نگاه مند خوشففف ال شفففود و هرکاه به او چیزي کوشد اطاعت مند و 

 1.  در جان و مال شوهر كاري مه خال  ميل شوهر است ان ام ندهد

  عظمت و مقام شوهر

 :ي زنان شما در م ابل مردان به اندازه اي هستيد مه در حديثي پيامبر مر فرمايدا

سجده  شوهران خود را  ستور میدادم که  سجده برای غیر خدا رااجازه می دادم مطمعنا زنان را د اگر من 

ه براي م  دي ري جايخ ،م ام شفففففوهر ما نيسفففففت و به اندازه اي اسفففففت مه اکر   د از خداوند سفففففددکنند

مر بود به زنان دسفففتور داده مر شفففد مه شفففوهران خود راسفففدده   منند متاسففف انه امروزه زنان اي  کونه 

از شفففففففففففففوهران قفدردانر مر مننفد مفه در م فابفل شفففففففففففففوهر مر ايسفففففففففففففتنفد و ز فان درازي مر مننفد اکر شفففففففففففففمفا مر 

د مه   انسففففان هميشففففه در م ابل کوشيدوق ي شففففوهر ناراحت مر شففففود ماها ناراحت ميشففففوشا اي  را بداني

با او برابر اسفففففففت ناراحت ميشفففففففود اکر انسفففففففان مسففففففف ي را از خود  موچ تر از خود ، يا مسففففففف ي مه از نلر م ام

ی خود عصبانی قاآبخرکتر بداند م م نا در م ابل او ناراحت نمي شود چنان ه مستادم   هي وقت بر 

 . قا را بخرکتر از خود مر داند آشود چون ه مستادم  عصبانی قا بر او آکرچه  نمي شود
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شففما از عصففبانيت و خشففا و مرد به اي  خاطر عصففبانر ميشففوشد مه خودتان را  !  خواهران و مادران

به و اگ م ام با تر از مردان يا مسففففاوي با انها مر دانيد و اي  ف ر كامال اشففففتباه اسففففت و اکر شففففما خود 

را از شففوهر موچ تر بدانيد به هر اندازه اي شففوهر ناراحت و عصففبانر شففود ق  ا ناراح ي به سففرا  شففما 

ن درجه و م امر مه خداوند به شفففففما داده آيد شفففففما بايد اي  ف ر فاسفففففد را از سفففففرتان بیرون منيد و آي نم

ن نيد و  رازی به همان صففففففففففففورم خود را از شففففففففففففوهر موچ تر بدانيد و در زمان ناراح ي شففففففففففففوهر هرکخ ز ان د

 1.  عصبانر نشوشد

 مقام و رتبه شوهر و زن در مقابل یكدیگر

 :م ابل شوهر از منیز نیز پايین تر است چون ه در حديی پيامبر امده است مهاي زنان م ام شما در  

 اکر سفففففففففففففدففففده براي غیر خففففداجففففايخ  بود م  دسفففففففففففففتور ميففففدادم مففففه زن شفففففففففففففوهر خود را سفففففففففففففدففففده منففففد

پيامبر)ص(ن رمودند مه اکر سففففففففففدده  براي غیر خدا جايخ مر بود دسففففففففففتور ميدادم  مه منیز اقاي خود را 

ه م ام شففما در م ابل شففوهر از  منیز نیز ممتر اسففت و م ام شففوهر  از مالك سففدده مند پ  م لوم شففد م

خودتان ی اسفففت مه  شفففما تره از شفففوهر را برا قا نیز بلندتراسفففت ول  متاسففف انه حالت شفففما اي  چنینآو 

عيب مر دانيد و احكام اطاعت از شففففففففففوهر را از اي  نمي دانيد با اين ه در وجود شففففففففففما عالقه و شففففففففففوق به 

احكام دي  زشاد اسفففت   . سفففبحان   و او مد  زشاد مر خوانيد ول  م  مي وشا مه ازش و بهاي همه ي 

سففت مه بر خال  ن   باشففدو اينها از اطاعت و احترام از شففوهر ممتر اسففت  فضففيلت و ثوا  در چیزي ه
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ل داراي فضفففففففيلت  سفففففففيار اطاعت ،احترام و فرمان برداري  از شفففففففوهر برخال  ن   اسفففففففت و به همین دلي

 1.  بخرکر است

پیر و مرشد است ةشوهر بمنزل  

ی نيسففففت چون ه انان چ ونه م  زنان كاف یبي ت با مرشففففدبرا  رشففففد وپیر به اصففففالح مرشد مر موشففففد ولم

بل ه زنان به پیر و مرشفففففففففففففدي نياز دارند مه هميشفففففففففففففه در خانه ؟  ر و مرشفففففففففففففد باشفففففففففففففندتوانندهميشفففففففففففففه با پی

شد و پیرآ ؟ آن مرشفففد ميسفففت ،حضفففوردارد   شد ،ن مر ست و این مر شدا شوهر ا دیگر برای زن  ناز تمام  مر

 . بهتر و برای او سودمندتر است و مقام این مرشد از تمام مرشدان نیز باالتر است

مرشفففففففففففففدخوبر اسفففففففففففففت مه ها دي  را اصفففففففففففففالح مر مند و  ها در ف ر خورا  و  اي  مرشفففففففففففففد در خانه چه

پوشفففففا  اسفففففت مسففففف وليت ديني و دنيوي  هر دو را به عهده دارد و در بي ت باهر مرشفففففدي اي  من  ت ها 

و مرشففففففففففففد هرکخ نمیرسففففففففففففد بل ه بايد شففففففففففففما به او نورشه و  ت دنيوي  مه از پیر يافت نمي شففففففففففففود ،چون من  

ن د ديني شففففففففففوهر نيسففففففففففت چون ه از مرشففففففففففد اين در امكان دارد مه  ه ها به انداز  صففففففففففدقه ت ديا منيد او 

هرکاه از او مسففف له اي سفففوال منيد به شفففما جوا  مر دهد با اين ه   نففف ي اوقام باواهيد بروشد نخد او 

اوخصففوص براي زنان پيو ع   اي  مالقام  نو تتا اصففالح شففوشد عالوه بر اين ه تا سففالها مم   اسففت 

 نيايد.
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ل  شفففففوهر هميشفففففه و هر و له نخد زن حضفففففور دارد و بر تمام ک ته هاي او كلمه به كلمه نلارم دارد و 

 با مرشدي بي ت منند همان به،مه در  خانه ، هاين  یبه همین مناسبت م  مر کوشا مه براي زنان ب ا

 د و اي  از همه بهتر است.نشوهر را به عنوان مرشد انتاا  نماي

اي چه مقامي است؟  رازشوهر بهتر باشد؟   زن دایازن مي تواند آ  

 است؟ یصورت الزمر یا اطاعت از شوهر در هآ 

 متاسففف انه   نففف ي از مردم  برداشفففت شفففان اي  اسفففت مه مردان م ل 
 
از زنان بهترند و زنان در م ابل  ا

ز موضففوعام مردان هيچ ارزشفف ي ندارند اي  ف ر و انديشففه كامال غلال و اشففتباه اسففت   بل ه در  سففياري ا

زن  دي ر از مسفايل م ام زن كامال از مرد جلوتر و برتر باشفد م ال اکر  یمرد و در   نف  ی تواند مسفاو  یزن م

 مسب نمايد. ی با تر  ه نمايد مر تواند از مرد درج   را اداه نماز  و روز 

م ابل دسفففففففففففتور خدا و  شفففففففففففود اين ونه ب وشيد مه در یو ه دسفففففففففففتور خدا و پيامبرش شفففففففففففري ت ک ته م

رسفول دسفتور شفوهر اطاعت نمی شفود و در ای  حکا تمام زنان برار رند و آن زنی که پیر و مرشفدی ندارد 

آشففنایی نداری باید از علما  و مشففایا سففوال کنند  «صفف   علیه و آله و سففلا»و با دسففتور خدا و پیامبرش 

ر م دم اسففففففففت اما درصففففففففورتیکه ک ته در چنین صففففففففورکی  می توان ک ت که ک ته  علما  برک ته  شففففففففوه

شوهر برخال  شری ت نباشد، ک ته  هی ک  را بر ک ته  شوهر نباید ترجی  داد و ح  شوهر از همه 

 1.  بیشتر است
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اما موضففوع ای  م الب ای  نیسففت، که اکر زنی از شففوهرش دیندار و بات واتر باشففد اطاعت و احترام 

زیرا که فضیلت شوهر بر زن  رام شوهر در هر حالت  زم استشوهر بر او  زم نیست بلکه اطاعت و احت

 : دو جهت دارد

یکی به اعتبار شفوهر بودن و با مدنلر داشفتن ای  جهت، هرکخ فضفیلت زن از شفوهر نمی تواند بیشفتر  

 زن فضیلت دارد. باشد و از ای  جهت شوهر همیشه بر 

 فضیلت دیگر: و

تواند از شفففففوهر م دم شفففففود چون امکان دارد که م ام و به اعتبار دی  در ای  جهت فضفففففیلت،زن می  

 1درجه  زن بر مرد پیدا کرده زن نمی تواند شوهر را خدمت خار خود قرار دهد تا شوهر او را خدمت کند.

 بعد از حق خدا و رسولش بزرگترین حق ، حق شوهر است 

واهران و مادران خو  به هه   سفففففففففففففتارشد به جخ دسفففففففففففففتورام دي  و احكام شفففففففففففففري ت در ب يه تمام خ

مسففففففففازل ح  شففففففففوهر بر ح  مرشففففففففد و هر ح ر دي ر م دم اسففففففففت اکر دسففففففففتور شففففففففوهر برخال  شففففففففري ت 

  خدا و حنباشففففففففففدپ  در م ابل دسففففففففففتور او دسففففففففففتور هيچ مسفففففففففف ي را نبايدترجي  داد و ح  شففففففففففوهر   د از 

دسفففتور  ی و اکر شفففوهر شفففمارا به كار ز همه ح وق بخرکتر و مها تر اسفففت و آله و سفففلا(ا پيامبر)صففف   علیه

دهد و مرشفففففففد و عالا ب وشد مه اي  بر خال  شفففففففري ت اسفففففففت در چنین صفففففففورکر به دسفففففففتور شفففففففوهر عمل 

 ن نيد بل ه ک ته عالا را بتويرشد و بايد به ح ا شري ت عمل منيد.
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 حدود و ضوابط اطاعت شوهر

از انسففان ها از  ی شففد در اي  صففورم  سففيار  یدسففتور اطاعت از شففوهر در تمام كارها داده مکر به زن ا

مدن انسفففففففان اسفففففففت آعبادم الهي محروم مر شفففففففدند باوجودي ه عبادم خداوند هد  اصففففففف   به وجود 

 : فرمايدی خداوند در قران م

  َونَ اُ عبُ يَ لِ لا ّاِ  نسَ الاِ  وَ  نَّ الجِ  قکَ لَ اخَ مَ  و  

 )و دا ايمارعبادت خود یه وجود   ما انسان اا و جنيات  ا یدا یيعن(

است لهوا هميشه  یمدن انسان عبادم الهآبوجود   شود مه هد  و م صد اص  یاز اي  م لوم م 

 ن را بر ساير مسازل و ح وق م دم داشت آجا بايد ه و در هم

 : مده است  آو در حديی ن يح

 «الخالقةالطاعة المخلوق في معصي »

سییعنی اطاعت و پیروی از مخلوق در نافرمانی خداوند جا   نی به هیچ وجه پویرفتن حر  کسففففففف ی  تز نی

 خ نیست.یکه با حکا خداوند ماالف است جا

 ب وید که زکام نده یا اینکه 
 
اکر شففوهری به زنو دسففتور ه کناه دهد که فالن کناه را ان ام بده م ال

میاموز)منلور آنسففففففففففففت که در حد نیاز باشففففففففففففد نه نصففففففففففففا  کامل نماز ناوان یا اینکه دره وآموزش دینی 

مترجا( ویا دسففففففففففففتوری  مانند اینها دهد در چنین صففففففففففففورکی پویرفتن دسففففففففففففتور -در فففففففففففف ی مداره و حوزه ها

شفففوهر، وم اب  آن عمل کردن برای زن حرام و ناجایخ اسفففت و ماال ت با ک ته   شفففوهر فرض اسفففت و 

از آن ممفان فت بارج می دهد فرض باشفففففففففففففد یا واجب ویفا  هم نین آن فاییکفه ان فام آن کاری که شفففففففففففففوهر 
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سفففنت م کده،ماال ت با ک ته او فرض اسفففت ول  اکر شفففوهر از مسفففتحب ممان ت نمود در ای  صفففورم 

 1 .اطاعت از شوهر واجب است

 امروزه در  سفففففیاری از جاها زنان به مد عالقه  زیادی دارند تا خودشفففففان را م ل و مشفففففابه با ملت های

ی مول  در   نفف ی جاها زنان عالقه زیادی به مد ندارند ول  شففوهران زنها را به ای  کار م بور دی ر کنند 

 کنند در چنین صورکی اطاعت از شوهر واجب نیست .

 بیاد داشته باشید و ب همید که :

 «ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق  »

 .پروردکار صورت یرد جایخ نیست  نی اطاعت و پیروی از ک ته بنده ، در جاییکه نافرمانی 

پ  بر زنان اسفت که م اب  ک ته و دسفتور شفوهر لبا ف ی نتوشفند که با آن لباه مشفابه ی با مردان 

 2 پیدا کنند.

خالصفففففه اینکه در امور جایخ و مکروه تنزیهی از شفففففوهر می توانند اطاعت کنند اما فرازم، واجبام و 

 . د ترک کنندسمت های م کده را به ک ته شوهر نمی توانن
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 ضوابط مربوط به حقوق شوهر

ن نمی تواند کارمباح، جایخ یا مسفففففففففففففتحبی که از ان ام آن در خدمت به شفففففففففففففوهر و غیره خلل واقد می ز 

هیچ ک  ای  قففدر بر زن ح  نففدارد  شفففففففففففففود ان ففام دهففد،در دنیففا بففه انففدازه ای کففه شفففففففففففففوهر بر زن ح  دارد

و در صففففففففففف حام کوشفففففففففففته احادیی  «ا م لوم کردید  علیه وسفففففففففففل  صففففففففففف  »هم نانکه از احادیی پیامبر

 مت ددی در ای  راب ه کوشت،لیک  پویرفتن هر دستور شوهر ضروری نیست. 

البته آن دسففففففتور شففففففوهر که از ان ام نشففففففدن آن، شففففففوهر ناراحت شففففففود یا اینکه در خدمت به شففففففوهر 

حرج واقد شفففففففود در چنین حال ی ضفففففففروری اسفففففففت که از شفففففففوهر اطاعت شفففففففود  شفففففففرت اینکه آن کار خال  

وهر سهل انگاری ششری ت نباشدفففففففففففففففففففففففففففففففففففف پ  در خدمت شوهر کوتاه  نکند ویه هیچ وجه در ادا  ح وق 

 د.بارج نده

 حقوق مهم و ضروری  شوهر بر زن

 1.  خدمت به شوهر  و کامل کردن خواهشام شوهر بر زن  زم   فرض است -(1)

یکی از ح وق مرد ای  اسففففت که با حضففففور شففففوهر در خانه،زن بدون اجازه  او روزه  ن    ن یرد و -(2)

 2بدو  اجازه شوهر نماز ن    ناواند 
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اسففففففففت که زم بدون اجازه شففففففففوهر به خانه یکی از  سففففففففتگان یا غیر  یکی از ح وق شففففففففوهر بر زن ای  -(3)

 1.   ستگان نرود

یکی از ح وق شفففففوهر بر زن ای  اسفففففت که زن وضفففففد ظاهری خود را مرتب و آرا و کند و ه سفففففرو - (4)

صففففففورم خود برسففففففد به کونه ای که اکر زن به ای  چیزها رسففففففیدکی نکند از دیدکاه شففففففری ت، شففففففوهر ای  

 که او را تنبه کند. اختیار را دارد

 مسئولیت دیندار نمودن شوهر بر زن است

نان یک کوتاه  دی ر می کنند و آن ای  اسفففففففففففففت که به ن ام مرد از آکو جهنا توجه نمی کنند   نی ز 

نسفففففففففففففبت به ای  هیچ باکی ندارند که مرد به خاطر آنها در حالل و حرام مبتال هسفففففففففففففت و در درآمد خود از 

ای  نیسففففففففففففتند تا شففففففففففففوهر را ب هماند که روزی و رزق حرام به  کند وهیچ در فکریز نمی هرشففففففففففففوم و غیره پر 

کففه مففا می خواهیا بففا رزق حالل زنففدکی نمففازیا. هم نین اکر شفففففففففففففوهر نمففاز نمی خوانففد او را  دخففانففه نیففاور 

نصیحت نمی کنند حال آنکه تمام مایحتاج و ضروریام خود و زندکی را از او می خواهند اکر زن باواهد 

را انسفففففففففففان متدی  ودینداری نماید ای  کار برای او مشفففففففففففکل نیسفففففففففففت بلکه بر زن  زم اسفففففففففففت که  شفففففففففففوهرش

دد و بر نمففاز و روزه خود پففای بنففد بففاشففففففففففففففد و   ففد ر این ونففه عمففل نمففایففد کففه اول خودش دینففدار ومتففدی  ک

د شفففففففففوهرش را نصفففففففففیحت کند ان شفففففففففا  م ثر واقد می کردد.اکر زن م داری از همت خود را بکار ببرد مر 

ت که پرهیزکار شففود.  سففیاری از ای  م الها موجوداند که زنان در م ابل مردان ا سففتاده اند و سففم بور ا

اصفففرار ورزیده اند بر اینکه، اکر شفففما از در آمد حرام مانند رشفففوم و غیره پرهیز نکنی،زکام مال را نده  و 
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 ه عشففففف  و محبت شفففففوهر با زن  و به نماز ناوانی،ما از درآمد شفففففما نمی خوریا و نمی آشفففففامیا و از آن راب

 مرد مترثر می کردد و از روزی حرام پرهیز می کند  برکت ای
 
 1.  اخالص م م نا

 حقوق شوهر بر زن

 قوق شوهر اينست:ح

 در هر کاری از شوهر اطاعت کند  شرت اینکه آن کار کناه وم صیت نباشد. -(۱)

 از او باواهد. نان  ون  ه  خود راباید م اب  قدرم وتوان شوهر -(۲)

 بدون اجازه شوهر به کس ی اجازه ورود یه خانه ندهد.-(۳)

 بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود.-(۴)

 بدون اجازه شوهر از مال او به کس ی چیزی ندهد.-(۵)

 بدون اجازه شوهر نماز ن ل ناواند و روزه ن    ن یرد.-(۶)

از پاسففففت به در خواسففففت او  (حیم، ن اه )ن اکر شففففوهر او را به  سففففتر فراخواند بدون عور شففففر -(۷)

 . انکار نورزد

 شوهرش را به خاطر اینکه مال زیادی ندارد یا اینکه صورم و قیافه خوبی ندارد ح یر نشمارد.-(۸)
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د اکر در شوهر کاری برخال  شری ت ببیند با رعایت اد  واحترام شوهر،او را از دی  کار مند کن-(۹)

 . و م دبانه به او توکر دهد

 . شوهرش را با کرفتن نام او صدا نخند-(۱۰)

 . در جلوی کس ی از شوهر شکایت نکند -(۱۱)

 . روی در روی شوهر قرار ن یرد وز ان درازی نکند-(۱۲)

 . با ستگان شوهر جنگ وجدال،حر  بحی نکند-(۱۳)

 1. ح وق زن و شوه  زیاد هست اما ا ن آن ه در هه  آمد آنها را نوشتا

زن وشوهرخالصه حقوق   

 ين حقوق بر  ذمه شوهر استا

 م اب  توان مال  از دادن مان ون  ه دریغ نورزد. (۱)

 مسازل دینی را به زن بیاموزد و در مورد ان ام  کارهای نیک پیوسته تاکید نماید.(۲)

   ن ی اوقام زم را به مالقام اقر ا  و خویشاوندان او ببرد.(۳)

رهیز نماید و اکر کاه  نیاز یه تنبیه باشففد پ  در تنبیه،از زیاد روی پبر  اشففتباهام زن صففبر وتحمل (۴)

 نموده،راه اعتدال و میانه روی را پیو کیرد.
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 این حقوق بر ذمه زن است

 اطاعت نماید و در رعایت اد ،خدمت، و را فففف ی ن هداشففففتن شففففوهر هرکخ کوتاه  -(۱)
 
از شففففوهر کامال

 . کندخ عور پیو یو البته در کارهای ناجاد نکن

 چیزی که با تر ازتوان شوهر است از او ناواهد. -(۲) 

 مال شوهر زا بدون اجازه اش خرج نکند. -(۳)

 پدر ومادر -(۴) 
 
با  ست   شوهر ترشرویی نکند چونکه از ای  کار،شوهر ناراحت می شود خصوصا

 1 رفتار نماید.شوهر  را خدمت نموده و از خود بخرکتر داند و م دبانه ومحترمانه با آنها 

 چند مسئله ضروری در رابطه با اطاعت شوهر

 کم عبادت نفلي زماني كه شوهر در خانه حضور دارد:ح

اکر شفففوهر در خانه حضفففور دارد بدون اجازه شفففوهر نماز و روزه ن    ندهد بااطر اینکه ممک  اسفففت 

تواند عبادم ن    ان ام    لت عبادام ن    در خدمت به شفففففوهر کوتاه  پیو آید و با اجازه شفففففوهر می 

قید حضفففور شفففوهر در خانه هکر کردیده اسفففت،اکر شفففوهر بیرون از خانه یا  دهد و در حدیی پیامبر

در مسففففففففافرم باشففففففففد درچنین صففففففففورکی زن می تواند بدون اجازه او نماز یا روزه ن    ان ام دهد و از همین 
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واقد می شود ان ام آن ل  وق آن خلحدیی ثابت می شود هر کاری که از ان ام آن در خدمت شوهر وح

 1  کار بدون اجازه شوهر جایخ نیست

شوهر اجازه بدون بزرگی یا شیخ با کردن بیعت حکم  

ی ت زن با شففففیا یا بخرکی، بدون اجازه شففففوهر جایخ اسففففت البته اکر امکان ای  اسففففت که از بی ت زن ب

 شففوهر مشففک   ای اد شففود و جنگ و جدال  صففورم کیرد در چنین صففورکی بهت
 
ر اسففت که بی ت نکند م ال

ه می خواهففد کففه زن بی ففت نکنففد امففا زن می خواهففد کففه بی ففت کنففد اکر زن دارای هم ی بخر  و اعتمففاد بفف

ن   باشففففففففففد پ  با اعتماد وتوکل به خداوند بی ت کند اکر به خاطر ای  مسفففففففففف له رنج یا مشفففففففففف  ی به زن 

انواع واقسفففام مشففف تها وعوابها می رسفففیده و آنها رسفففید باید صفففبر کند و ناسفففتا ففف ی نکند به بندکان خدا 

 دارای درجه و م ام بخرکی هستند. تحمل می کرده اند و در قیامت ای  چنین انسانهایی

روه تنزیهی به دستور شوهرکارتکاب م  

هم نین اسففففففففت حکا آن کارهاییکه مکروه تنزیهی هسففففففففتند و شففففففففوهر به ان ام آنها دسففففففففتور  می دهد و 

وهر زنو را به شفففففف  ر ول  اک (ای همت وحوصففففففله اسففففففت ان ام ندهد واکر نه، ان ام دهدزن دار  ر   نی اک)

 اینکه ب ویدکه کناه دستور می دهد
 
 : م ال

زکام نده یا اینکه ب وید نماز فرض ناوان،از نامحرمان خود را متوشفففففففان وهدا  را رعایت نک  وغیره  

تور او عمل کردن حرام اسففت وماال ت ... در چنین صففورتهایی قبول کردن دسففتور شففوهر و م اب  دسفف
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نسفففففففبت به ان ام مسفففففففتحبی ممان ت ورزید پ  در ای  ر با چنین دسفففففففتوراکی بر زن فرض اسفففففففت اکر شفففففففوه

 1 صورم، عمل کردن م اب  دستور شوهر بر زن واجب است.

آیا اطاعت از دستور شوهر در رابطه با خدمت نمودن زن، مادر شوهر یا یکی دیگر از بستگان 

ضروری است یا خیر؟شوهر   

یکی  از  سفففتگان شفففوهر یاغیر رابدون ضفففرورکی ان ام دهد اطاعت  کر شفففوهر به زنو دسفففتور دهد که کار ا

 برای کس ی نانی بپزد یا لبا  ی  شوید از قبیل اینها کاری ان ام 
 
از ای  دستور شوهر بر زن  زم نیست م ال

م بده پ  در چنین صففففففورکر امکان دارد از ان ام دهد البته اکر ضففففففرورکی باشففففففد ب وید که ای  کار را ان ا

 2د .  ندادن آن،شوهر ناراحت شود،بر زن  زم است که ان ام دهد و شوهرش را ناراحت نکن

  نففففففففففففف ی از انسفففففففففففففانها ای  کار را سففففففففففففف ادم بخرکی می دانند که زنان را خدمتکار و کل ت مادران خویو 

 ظلا  ک دی را روا می دارند!  قرارداده و بوسیله ای  کار بر زنان انواع واقسام

 ! و دانید! خو  بااطر  ستارید

که خدمت پدر ومادر شففففففففففوهر بر زن  زم نیسففففففففففت اکر شففففففففففما انسففففففففففان سفففففففففف ادتمندی هسفففففففففف ي  خودم پدر 

 3.  ومادرم را خدمت ک 
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 آیا زن با رضایت خود می تواند کاری برای مرد بیگانه ای انجام دهد یاخیر؟

بدون ضففرورم  شففوید اکر آن شففخ  انسففان متدی  و دینداری هسففت  کر زن لباه مرد بیگانه ای راا

ی زن اشففکال  ندارد و اکر انسففان متدی  ودینداری نیسففت و خ ر فتنه ای وجود دارد درچنین  صففورکی برا

 شستن لباسهای او جایخ نیست.

خیر؟واجب است یا  اگر شوهر زن را ازخرج کردن مال او در مواقع جایز باز دارد آیا اطاعت شوهر  

کر شففففففففففوهر زن را از خرج کردن مال خود زن در مواقد جایخ بازدارد در اینصففففففففففورم اطاعت از دسففففففففففتور ا

شففففوهر بر زن  زم نیسففففت وای  در وق ی اسففففت که شففففوهر بدون علت و دلیل شففففرن  او را باز دارد لیک  ای  

 دامر ضروری هست که زن و شوهر بین خودشان ات اق واتحاد را ح ظ کنند واز ت رقه ج
 
پرهیز نمایند   ا

در   ن ی از مواقد امکان دارد که شوهر انسان متدی  و دینداری نباشد در چنین مواق   اختال  پیو 

خ و مکروه تنزیهی از شفففففففففففففوهر اطاعت کند اما با ک ته یمی آید و در چنین حا کی زن می تواند درکارهای جا

 1 .شوهر نمی تواند فرض،واجب و سنتهای موکده را ترک نماید

 یک مسئله ضروری

ز دیدکاه شفففری ت مال هر یک از زن و شفففوهر جداسفففت و هرچیزی که اختیار خریدو فروش و یا هر نوع ا

تصر  دی ر در آن با زن باشد،آن،مال زن است و هر چیزی که شوهر بر آن این ونه کسلال داشته باشد 

 برسفدزکو  به نصفا  زکو آن مال شفوهر اسفت و از مالوت شفدن مال زن و شفوهر در صفورتیکه مال زن 

 از همه اش)زن(ساقال نمی شود 
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و در چنین صففففورکی اکر شففففوهر ب وید که م  و تو یکی هسففففتیا و تو زکو  نده،هرکخ نباید زن به حر  او 

عمل کند چون ای  دسفففتور شفففوهر بر خال  دسفففتور خداوند هسفففت و اطاعت از هیچ کسففف ی در آن اییکه 

  1.  ردم درای  امر کوتاه  می کنندمترس انه م نافرمانی خداوند باشد جایخ نیست ول 

 زینت و آرایش زن برای شوهر،حق شوهر است

ی  دسفتور شفری ت اسفالم اسفت که زن باید خود را برای شفوهر خو  زینت و آرا و کند و از ای  کار ا

بففه او ثوا  می رسففففففففففففففد.متففرسففففففففففففف ففانففه زنففان،امروزه چنین حففال ی دارنففد کففه در جلوی شفففففففففففففوهر هیج توجهی بففه 

سروسامان خود ندارند ول  همینکه به م ل  دعوکی یا مراسمی می روند خودشان را خو  از سر تا پا 

زینت و آرا و می کنند اکر زنی خودش را برای شفففففففففففففوهر خود آرا و کند بر او عیب می کیرند که فالن زن 

زن  را برای شففففففوهر چ در آرا و کرده اسففففففت جای  سفففففف ی افسففففففوه و ترسففففففف اسففففففت آن اییکه باید خودش

خودش را زینت و آرا و کتد مورد ط نه و عیب جوئی دی ران قرار می کیرد و در جازیکه شفففری ت آرا و 

  2.  ن را خو  زینت وآرا و می کنندو زینت را ممنوع قرار داده آن ا زنان خودشا

 یک اشتباه بزرگ زنان

یاته بصففففورم یک ای  سفففف ی کادب اسففففت که زنان در خانه و در جلوی شففففوهر با سففففر و صففففورکی بها ر ج

کل ت و مسفففتادم هسفففتند همینکه به بازار می آیند خو  به سفففرو وضفففد ظاهریشفففان رسفففیدکی می کنند و 

خودشففففففففففففان را آرا و و زینت می نمایند.هر کار با هدف  ان ام می کیرد واکر کسفففففففففففف ی از چنین زنهایی سففففففففففففوال 
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نشان دادن به دی ران  یا ف الآ نماید که هد  شما از پوشیدن لباه خو  در بیرون از خانه چیست؟

 است؟

کادب این است که آن کس ی که بااطر او ای  لباه درست شده تا مایه دل رمی و دودویی او کردد 

جلوی او هرکخ ای  لباه را نمی پوشففففففففففففد ول  جلوی بیگانه ای  لباه را می پوشففففففففففففد بیان ای  موضففففففففففففوعام 

 د ول  بااطر اصالح ک ته می شوند.شرم آورن

هرکخ باشففففففوهر سففففففخ  نیک و شففففففیری  نمی کوید و در جلوی شففففففوهر لباه خو  نمی کادب این اسففففففت که 

پوشففففففففففد ول  وق ی به خانه دی ران می رود با کمال شففففففففففیری  ز انی سففففففففففخ  می کوید و بهتری  لباسففففففففففها را می 

 1 ؟ پوشد آیا ای  انصا  است

 یک فتوای مهم

ل زن هسفففففففففففففت و بر شفففففففففففففوهر ادا  آن ه خاطر ن هداری پدر و مادر به زن ن  ه ندادن و یا هر ح ی که ماب

واجب اسفففففففففففت اما پدر و مادر او را از ای  کار بازدارند در چنین صفففففففففففورکی اطاعت از پدر و مادر جازخ نیسفففففففففففت 

واجب بودن که ب ای خودش!م ال اکر شفففففخصففففف ی توان مال  او به اندازه ای باشفففففد که اکر پدر ومادرش را 

تن نا و مضففففی ه قرار می کیرند برای او جایخ نیسففففت  خدمت کند و ن  ه بدهد از ای  کار،زن و ب ه اش در 

که زن و ب ه را در تن نا قرار دهد و به پدر و مادرش خرج و ن  ه دهد م ال یکی از ح وق زن ای  اسفففت که 

اکر از شوهر باواهد تا او را در خانه جدا از پدر و مادر شوهر ن هدارد اما پدرو مادر شوهر باواهند که 
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د برای شفففففففففففففوهر جایخ نیسفففففففففففففت که در چنین حال ی زن را با پدر و مادر خود ن هدارد بلکه بر با آنها زندکی کن

 واجب است که او را جدا ن هدارد. شوهر  زم و 

 زن در خانه خودش در جلوی شوهر باید چگونه باشد؟

 استان یک زن بزرگ و صالحهد

ش را خو  آرا و می داسففففففتان یک زن صففففففاو ه اسففففففت که او هر شففففففب   د از نماز مغر  و عشففففففا  خود

کرد.لباسفففففففففهای زیبا و زیورآ م می پوشفففففففففید و چشفففففففففمانو را سفففففففففرمه  می کشفففففففففید و با ای  حالت به خدمت 

شففوهرش حاضففر می شففد و از شففوهر سففوال می کرد که آیا با م  کاری داری؟اکر شففوهر می ک ت:بله،پ  

ندارم پ  آن زن می  آن زن تا مدکی در کنار شفففففففففففففوهر دراز می کشفففففففففففففید و اکر شفففففففففففففوهر می ک ت:نه م  کاری 

ک ت: سفففففففففففففیار خو ،ا ن به م  اجازه بده  تا م  با پروردکار خویو مشفففففففففففففغول شفففففففففففففوم چنان ه او   د از 

اجازه شوهر،لباه و زیورآ م خودش را در می آورد لباه ساده می پوشید و تمام شب را به عبادم پی 

 ه بود.کوراند.ببینید ای  زن صاو ه کاه  زینت می کرد و کاه   وقتها ساد

اکر کسففففففففففففف ی او را در حففالففت زینففت می دیففد حتمففا بففا خودش می ک ففت:ای  زن چ ونففه می توانففد بخر  و 

صففاو ه باشففد که این در به زینت و آرا و خود توجه می کند اما چه کسفف ی اطالع دارد که او با چه هدف  

کرد بلکه به  خودش را زینت و آرا و میکرد.او م اب  خواهشفففففففففففففام ن سفففففففففففففانی خود را آرا و و زینت نمی

 عمل می کرد چونکه دسفففتور شفففری ت اسفففت که زن باید در م ابل شفففوهر خود رام دسفففتور شفففری ت اسفففال 

خو  آرا و کند و بهمین خاطر آن زن ای  کار را ان ام می داد . در چنین صورکی به او با زینت کردن اجر 

و ثوا  می رسففففففففد آن زن صففففففففاو ه تا د شففففففففری ت بود آن ازیکه دسففففففففتور شففففففففری ت بود پ  م اب  دسففففففففتور 

ندارد  شففففری ت خو  خودش را آرا و می کرد چون وق ی که شففففوهر از زن زینت و آرا و باواهد زن ح 
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سففاده و با سففرو سففامانی آشفف ته در جلوی مرد حاضففر شففود اما وق ی که شففوهر حاج ی به او نداشففت پ  

 او م اب  خواسته و خواهو درونی خود عمل نمی کرد و خود را آرا و و زینت نمی کرد .

بندکان کامل خداوند در زینت و ترک زینت تا د دسفففففففففتور خداوند هسفففففففففتند و هی گاه تا د خواهشفففففففففام 

 1  سانی نمی شوند .ن
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 باب ششم

ورد با شوهر و دستورالعملهای ضروریروش برخ  

زنان برای ضروری راهنمایی و نصیحت  

زنان فهمیده که نیاز به ک تن ندارند چون خود آنها خو  و بد را کشفففففخی  می دهند لیک  با وجود  

ای  یک سفففففففففری مسفففففففففازل ضفففففففففروری را بیان می کنیا که وق ی شفففففففففما آنها را خو  فهمیدید ای  م لب برای 

 1.  روش  می کردد شما کامال واضح و 

 ضرورت اتحاد،اتفاق،اطاعت و فرمانبرداری

و  بدانید که میان زن و شفففففففففففففوهر ارتبات و ک ل ی اسفففففففففففففت که باید با ای  ارتبات،تمام عمر خود را خ

سففففففپری نمایند و اکر همدل  بین زن و شففففففوهر برقرار باشففففففد پ  هیچ ن م ی از ای  بخرکتر ناواهد بود و اکر 

بین زن و شفففففوهر نباشفففففد.در دلها جدائی می آید پ  هیچ مصفففففیب ی از ای  بخرکتر خدای ناخواسفففففته همدل  

ناواهد بود بهمین خاطر تا جاییکه امکان دارد باید دل شفففففففففففوهر را بدسفففففففففففت آورید و با اشفففففففففففاره چشفففففففففففا او 

حرکت کنید و اکر شففففوهر به شففففما دسففففتور دهد که شففففب را تا صففففب  دسففففت  سففففته با سففففتید پ  موف یت 
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ای  اسفففت که شفففما مشففف ت و زحمت موقت دنیا را تحمل نموده موف یت و کامیابی  دنیا و آخرم شفففما در 

 آخرم را بدست آورید.

هیچ وقت حر  یا نففففففففففففف ب ی که برخال  میل شفففففففففففففوهر اسفففففففففففففت به میان نیاورید بال رض اکر شفففففففففففففوهر به  

تا  ت شففففوهر ب وزید بله شففففب اطاعت و م روز،شففففب کوید و شففففما ی ین دارید که روز هسففففت اما بااطر

 1.  است

ضرورت رعایت حال،ادب واحترام شوهر    

همیشفه با توجه به حالت شفوهر محبت را آغاز ک  اکر دیدی که شفوهر در حالت خوشف ال  اسفت و می  

 خندد شما ها با او با خوش ال  و خنده برخورد ک .

 و اکر او ناراحت است و در حالت خوش ال  نیست پ  تو ها خود را خوش ال نشان مده و ناند. 

به هر صورکی که حالت شوهر را دیدی همان ونه با او حر  بخن و خو  بدان ارتبات زن و شوهر ف ال  

 د  و احترام شوهر نیز ضرورم است.محبت خال  نیست بلکه توأم با محبت،رعایت ا

  بخر  اسففففففففت.هرکخ از شففففففففوهر  م ام شففففففففوهر را با م ام خود مسففففففففاوی دانسففففففففتن کامال غلال واشففففففففتباه   

ان ام کاری را ناواهید و اکر شفففففففوهر با محبت و رضفففففففایت خواسفففففففت،کاری را ان ام دهد او را ن وارید و با 

خود فکر کنید اکر پدر و مادر شففما ای  کار را ان ام دهد آیا ای  برای شففما کواراسففت پ  درجه شففوهر از 
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و در هر چیزی،اد  و احترام به شوهر را مد در حرکت کردن،نشستن،ن بت کردن  پدر ها بیشتر است

 1.  نلر داشته باشید

چیزی باالتر از توان شوهر از او نخواه    

انه ا تر از توان شفففففوهر از او چیزی ناواه و آن ه که به تو می رسفففففد کر چه نان خال  باشفففففد آن را در خب

دی و شففوهرم توان خرید آن را خودم باور و اکر لباه زیبایی به چشففمت خورد و یا طال و جواهراکی دی

 ندارد از شوهر درخواست مک  و حسرم و افسوه نداشتن،ای  چیزها را هرکخ به ز ان نیاور.

خودم فکر ک  اکر شففففففففففما در چنین حال ی به شففففففففففوهر چیزی ب وزید ودرخواسففففففففففت کنید پ  شففففففففففوهر در 

ی ی ای  چیزها را از م  دلو می کوید نگاه ک ،ای  زن هرکخ رعایت حال مرا نمی کند که در چنین موق 

درخواسفففففت میکند.البته اکر شفففففوهر ثروتمند ها باشفففففد از شفففففوهر چیزی درخواسفففففت نک  چونکه انسفففففان 

 طلففففب و درخواسففففففففففففففففت نمودن از دی ران،در دیففففد آنهففففا کوچففففک می شفففففففففففففود و در نهففففایففففت،حر  او بی ارزش 

 2. می کردد

 آداب وراهنمائیها متعلق به برگشت شوهر از سفر

ان از مسفففففففففافرم می آید حال و احوال او را بپرسفففففففففید و سفففففففففوال کنید  که سففففففففف ر چ ونه هنگامیکه شفففففففففوهرت 

 کوشت.اهیت که نشدید.دست و پای او را بمالید شاید خسته و کوفته باشد.اکر کرسنه است فور 
 
در  ا

ور اینکه فکر غوا شفففوید.اکر موسفففا کرما باشفففد پنکه یا وسفففیله دی ر سفففرد کننده ای را روشففف  کنید منل
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 برای او فراها کنید.از پول و ریال نففففف بت نکنید که برای ما چه آورده ای؟ حت و آسفففففا و را اسفففففبا  را

 چ در پول آورده ای؟

     و اکر شففففففففوهر خودش چیزی داد،ب یرید و از شففففففففوهر این ونه حسففففففففا  ن یرید که تو ای  همه در مسففففففففافرم  

چرا این فففدر کا بفففه بودی ومفففاهیفففانفففه این فففدر ح وق می کرف ی؟چرا ای  همفففه،پول زیفففادی را خرج کردی؟و 

و سفففففففوالهایی کردید اشفففففففکال اما اکر   دا م اب  سفففففففلی ه خود با رعایت حال شفففففففوهر از ا خانه آورده ای؟

 1.  ندارد

 قدردانی و سپاس از آنچه که شوهر آورده است ومذمت ناسپاسی

شفففما چیزی آورد پسفففندیدید یا نه،در م ابل شفففوهر اظهار خوشففف ال  کنید و ن ویید ای   اکر شفففوهر برای 

چیز بد اسفففففففت و مورد پسفففففففند م  نیسفففففففت.چونکه احتمال دارد از ای  ک ته شفففففففما دل شفففففففوهر  شفففففففکند و دو 

پ  شما   ا که شوهر آورده است ک ریف کردیدمرتبه هیچ وقت برای شما چیزی نیاورد و اکر آن چیزی ر 

خواهد  صفففففففورم شفففففففوهر را حوصفففففففله افخایی نموده اید و او دو مرتبه باز ها برای شفففففففما چیز بیشفففففففتری در این

 آورد.

هر کاه ناراحت شففففدید از شففففوهر ناسففففتا فففف ی نکنید کلماکی این ونه به ز ان نیاورید.م  در ای  خانه هی    

ه شده ام؟پدرم مرا کنا؟و م  از زحمت زیاد خست ر را باید این ونه با مصیبت سپری ندیدم،آیا تمام عم

در چنین مصیب ی انداخت!و مرا در چنین آکش ی سوزاند و از ای  حرفها برای شما جایی در دل شوهر باق  

 نمی ماند و در حدیی پیامبر ص     علیه وسلا آمده است که پیامبر )ص     علیه وسلا(فرمودند: 
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 بیشترین اهل دوزخ زنان هستند

 شخص ی سوال کرد که چرا زنان ای  همه زیاد به جهنا می روند؟ 

 : پیامبر)ص     علیه وسلا(جوا  فرمودند

 چونکه زنان نفرین و لعنت، زیاد می کنند وناسپاسی شوهر می کنند

 1 . ،پ  توجه کنید که ناستا  ی چه چیز  سیار بدی است

 ضرورت سلیقه و مرتب بودن وسایل شوهر و خانه

شفففففوهر را با سفففففلی ه خودم مرتب ب وار اطاق زندکی ام را پاک و تمیز ن هدار و کشفففففک و و ا  را  وسفففففایل 

 اینها را قبل از اینکه شوهر ب وید ان ام بده.ه تمیز ن هدار.مبادا ک یف باشد هم

 برای شما چه چیزی باق  می ماند؟ ، چون وقتیکه شوهر ب وید 

ا بففدون اینکففه شفففففففففففففوهر چیزی ب ویففد مرتففب کنیففد و ل ف و محبففت آن ففایی اسفففففففففففففففت کففه همففه چیز را شفففففففففففففمفف 

آن یزهائی که نخد شفففففما و در اختیار شفففففماسفففففت آنها را با محافلت قرار بده اکر لبا ففففف ی اسفففففت آن را مرتب 

این ا وآن ا نینداز،هرکخ بااطر نامرتب بودن وسفففففففففففففایل و پاک نبودن خانه حیله نسفففففففففففففاز و درو  ،  تاک 

 ن و،چونکه از ای  کار اعتبار

 2.  ر  راست ها،باور شوهر نمی شودز بین می رود و   دها هرکخ حانسان ا
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 پرهیز از لجبازی،ضدیت و بدزبانی

 زنان کا فها و آنهایی که به عاقبت کارها کمتر می اند شففند   نفف ی وقتها این نین حرفهایی می زنند که 

می شفففففففففففففود و در حففالففت  در مرد ای ففاد کففدورم و نففاراح ی می کنففد کففاه ،بففد موقد از دهففان آنهففا حرف  خففارج

 ناراح ی حر  ط نه و زشففف ی بر ز ان می آورند که خواه وناخواه بر دل شفففوهر اثر سفففو  می کوارد و مرد را

ناراحت می کند و ای  زنان وقتیکه ناراحتیشففففففففان تمام می شففففففففود شففففففففروع به کریه می کنند و پشففففففففیمان می 

 شوند،

روز ها کریفه کنیفد بفاز ها آن حفالفت 4ل  ا2خو  بفدانیفد کفه   فد از ای فاد کفدورم در دل شفففففففففففففوهر اکر 

کردد   دا شفففففما،هخارو یک بهانه و حر   سفففففازید و م ورم خواه  ها بکنید لیک  آن وری می اولیه برن

که اول دل صفففففففففففففا  و دون کدورم بود ا ن محبت قب   نمانده اسفففففففففففففت که فالن و فالن روز چنین ک ته 

بففدون آینففده ن ری بر ز ففان   موده وهی گففاه حرفبود.بنففابرای  بففاشفففففففففففففوهر خود بففا فکرو انففد شففففففففففففففه زنففدکی ن

 نیاورید تا اینکه خدا ورسولو نیز از شما را  ی باشند و دنیا و آخرم شما درست شود.

در یففک وقففت  امففا   ففدهففا.در زندگی خود از ضدددددددددیت و اجبازی یار ن یریدقت  و هیچ ببینیففد کففه 

شففففوهر سففففخت کوشففففت و ناراحت کردید پ  مناسففففبی با روش درسفففف ی به شففففوهر توکر دهید باز ها اکر بر 

ناراض ن ردد و  برای هیچ وقت آن را به ز ان نیاورید و همیشه اظهار خوش ال  نموده که شوهر از شما

 1.  نید بر دل مرد کسلال پیدا کنیداز ای  طرز برخورد،شما می توا
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 زن در حالت ناراحتی و ناراضی شوهر باید چه کاری انجام دهد؟

ا غضفففب نمود و ناراحت شفففد شفففما ها ای  طرز عمل را اختیار نکنید که یک کوشفففه کر شفففوهر بر شفففما

بنشفففففففففففففینید و دهان را باز کنید بلکه در چنین حال ی با ک تن کلماکی خوشففففففففففففف ال کننده مانند:خوش آمد 

ک تن،م ورم خواه  نمودن و دسففت مصففافحه  سففوی شففوهر دراز کردن سفف   تان بر آن باشففد تا خشففا 

 رید کر چه شما در ای  امر م صر نباشید و شوهر م صر باشد هرکخ شما  ننشینید بلکهاو را  پازین بیاو 

دسفففففففففففففت مصفففففففففففففافحه و م ورم خواه  را دراز نموده و ای  کار را افتاار خود بدانید اکر در ای  موضفففففففففففففوع 

ت صفففففیر و کوتاه  از شفففففما باشفففففد باز ها یک کوشفففففه نشفففففسفففففتن با حالت ناراح ی،یک نوع دیوانگی و جهالت 

 ون از ای  نوع برخوردها دل می شکند.است چ

اکر شففففففففففوهر از حر  شففففففففففما ناراحت شففففففففففد پ  شففففففففففما به دنبال آن حر  دی ری ن وزید که او را بیشففففففففففتر 

شففما برداشففت و  ردناراحت کنید و اکر کاه  شففوهر در حالت ناراح ی و عصففبانیت حر  زشفف ی به ز ان آو 

دهید. چونکه خودش آن زمانی که ناراح ی تحمل کنید ب وارید هرچه می کوید ب وید اما شففما جوا  ن

و نتی ه اش ای  اسففففففت که از شففففففما بااطر اینکه جوا  او را اش تمام شففففففد می بیند و شففففففرمنده می شففففففود 

ندادید خوشفففففففففف ال می ماند و دو مرتبه ان شففففففففففا   هرکخ بر شففففففففففما خشففففففففففا ناواهد کرد اما اکر در م ابل 

 1. رفته،  د م لوم نیست که کار به ک ا برسدحرفهای شوهر شما ها حر  بخنید ای  مس له شدم ک

 اگر شوهر با زن بیگانه ای ارتباط نامشروع دارد

ا کوچکتری  شففک و شففبهه ای به شففوهر تهمت نخنید که تو با فالنی نشففسففت و برخواسففت زیادی داری ب

فالن خانه زیاد می روی و آن ا می نشفففففففینی.چون در اینصفففففففورم اکر مرد ت صفففففففیر نداشفففففففته و بی کناه باشفففففففد 

                                      

 41 ص  زیور بهشتی - 1



 آئین زناشویی 

 

 
88 
 

از خودتان فکر کنید ای  حر  شما چ در بد به شوهر خواهد خورد واکر تصورام شما درست باشد ب

 .ها از ناراح ی وپرخاش ری شما زیان خواه  کرد چون شما دل او را از خود سرد کردید

از ای  حرفهای شففففففما ک ا شففففففوهر،آن عادم زشففففففت را رها می کند،شففففففما با اند شففففففه و ع ل می توانید 

هر خونسفففففففردی به او ب همانید.و آن روزی که خدا شفففففففو ای  عادم را از او دور کنید و در تنهایی با آرامو و 

را هففدایففت کرد م م نففا آن شفففففففففففففوهر غالم و نوکر چنین زنی خواهففد شففففففففففففففد اکر بففا تففوکرام درتنهففایی،بففاز ها 

صفبر کنید و ای  موضفوع را با مردم در میان ن وارید و پاو نکنید و شفوهرتان شفوهر متوجه نشفد شفما 

حالت ضففدیت  چون در ای  را رسففوا نکنید و دا  نکنید که خواسففته باشففید شففوهر را مغلو  خود سففازید

و ودبازی او بیشففففففففتر می شففففففففود و ای  کار خود را با دل رمی بیشففففففففتر ادامه خواهد داد و هر چه شففففففففما بیشففففففففتر 

پرخاش و احسففففاه ناراح ی کنید و او را ناراحت کرده و در جلوی مردم آبروی او را برده و ای  موضففففوع  را 

ناراحت شففده به کارش با جدیت بیشففتر پاو کنید و هر چه بیشففتر در ای  راب ه حر  بخنید او ها بیشففتر 

 1.  ادامه خواهد داد

 روش تابع بودن شوهر

واهران خو  به هه   ستارید!که خداوند در وجود مردان قدرم و توانایی قرار داده است که آنها خ

با زور و فشففففففففففففار هرکخ تا د ناواهند شففففففففففففد برای تا د کردن همین   ،که با او با ل ف خوش به صففففففففففففورم 

خورد کنید خشففا و غضففب نمودن و فشففار وارد کردن بر شففوهر کامال نادانی و جهالت اسففت خوش آمد بر 
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شید اما وق ی که ش له آشو  به کر چه شاید در حال حاضر شما نسبت به عاقبت آن علا نداشته با

 1.  تی ه خرا  آن را خواهید فهمیدکردید و جنگ و نخاع شروع شد ن پا

باشد؟زن در خاندان شوهر چگونه باید   

ا فامیل شففففففوهرم برخورد خوبی داشففففففته باش و از همان و لام آغازی  اد  و احترام آنها را رعایت ب

 و نسبت  به بخرکان اد  و احترام داشته باش. ش  ت ومهر انیک  و بر کوچکان خاندان شوهر،

نی آن را کففار خودم را بففه دوش دی ران م ففوار و هیچ چیز را درون خففانففه نینففداز،بففا ای  تصفففففففففففففور کففه فال

جمد خواهد کرد و هر کاری که مادر شففففففوهر ان ام می دهد شففففففما از ان ام آن ننگ نک  و شففففففما آن را از او 

ب یر وان ام بده چونکه از ای  کار محبت تو در دل آنها زیاد می شففففففففففففود وقتیکه در خانواده پدر شففففففففففففوهر دو 

وی حرفهای آنها مباش که آنها با ن ر آهسته آهسته حر  می زنند تو از آنها دور شو،و به دنبال جست 

ها چففه می کوینففد و ای  کمففان را نک  کففه شففففففففففففففایففد در مورد تو حر  می زننففد و مواظففب بففاش در خففانففه پففدر 

شوهر،اد  را رعایت ک  و بی اد  مباش کر چه خانه جدید با وجود انسانهایی تازه به تو خوش ن ورد 

نک  چون وق ی،آنها ببینندکه تو کریه میکنی لیک  تصور ک  که خو  است و کوشه نشینی را انتاا  

همه در اطرا  تو جمد و ناراحت خواهند شفففففد و در نففففف بت کردن احتیات ک  آن در زیاد حر  نخن که 

بنشففففففینی زیرا از ای  نوع حرکت  حر  ها مباش که در یک کوشففففففه سففففففاکت از تو بدشففففففان بیاید و آن در کا

سفففففان متکبر و مغروری هسففففف ی اکر در فامیل شفففففوهر حرف  بر تو،شفففففاید آنها ای  برداشفففففت را بکنند که تو ان

خال  طبی ت شفما زده شفد به پدر و مادرم شفکایت نک  موضفوعام کوچک و ریخ را به خانه پدر بردن و 
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یا سفففوال کردن مادر از دخترش در راب ه با مسفففازل کوچک، سفففیار زشفففت و بد اسفففت که از آن جنگ و نخاع 

 ناواهد داشت. شروع می شود و هیچ فایده دی ری 

اکر پدر و مادر شففوهر زنده اند و پولها بدسففت آنهاسففت و بدسففت شففما هی   نیسففت ای  را بد متندار و 

ناراحت مباش و اکر پولها سفففففپرد شفففففما کردید باز ها ع ل ت اضفففففا می کند و مصففففف  ت ها همین اسفففففت از 

نسفففففففبت به تو کینه پیدا نشفففففففود و قبول آن خودداری ک  و پیشفففففففنهاد بده تا سفففففففپرد آنها شفففففففود تا در دل آنها 

 1. ر فرزند ما را تصر  نموده استاین ونه بدی تو را ن ویند که تمام دار و ندا

 اتحاد،اتفاق و حسن رفتار با مادر وخواهر شوهر

داوند مت ال در قرآن،توأم با هکر نسفففففففب  و رشفففففففته قرابت و مصفففففففاهرم)خسفففففففری و دامادی(را نیز هکر خ

می شففففففود که نسففففففب خویشففففففاوندی نیز دارای ح وق  اسففففففت بنابرای  نسففففففبت  فرموده اسففففففت و از ای  م لوم

 2. های خویشاوندی را با حس ،اخالق و حس  رفتار و خصوصیت کامل رعایت ک 

و تا وقتیکه پدر و مادر شففففففففوهر زنده هسففففففففتند خدمت واطاعت از آنها را برخود  زم دان و عخم خود را 

در همین بدان و هرکخ فکر جدایی از پدرشفففففففوهر و فامیل شفففففففوهر را مک  چون جدایی از آنها ریشفففففففه اصففففففف   

ادی و خوشففف ال  اختالفام و نخاعها اسفففت.خودم فکر ک  که پدر و مادر فرزند را بخر  کرده اند و با شففف

تمام،کار ازدواج او را ان ام دادند تا که در آینده آرامو داشففففته باشففففند و به محم اینکه عروه آمد در 
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ای  فکر اسففت که شففوهر باید فورا از پدر و مادر جدا شففود وقتیکه پدرو مادر شففوهر ب همند که شففما می 

 1.  دا کنی جنگ و نخاع آغاز می کردخواهید فرزندشان را از آنها جد

تمام اینها آموزش های اخالق  هسفففتند و اکر نه زن از دیدکاه شفففری ت ح  دارد که جدایی از خانواده 

ر دپدرشففوهر را،از شففوهر باواهد و بر شففوهرنیز زم اسففت که ای  خواسففته او را برآورده نماید و البته اکر 

چنین صفففففففففورکی اخالق نیز یک ا بودن امکان جنگ و نخاع اسفففففففففت آن ونه که امروزه مشفففففففففاهده میشفففففففففود در 

(همین ۱برای آکاه  بیشتر مالحله فرمازید به با )»ت اضا میکند که زندکی جداکانه ای اختیار نمایند.

 «کتا 
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 باب هفتم

 جنگ زنان با یکدیگر

ختال  و جنگ میان زنان شففففففففدید و سففففففففخت نیسففففففففت ول  طو نی اسففففففففت کینه و عداوم بین آنها تا یک ا

د و ای  عففادم زشففففففففففففففت نیز در زنففان وجود دارد چون وق ی بین آنهففا جنففگ و مففدم طو نی ادامففه پیففدا میکنفف

نخان  صفففففففففففففورم می کیرد مرده هفای دف  شفففففففففففففده را زنفده میکننفد و ای  بیمفاری رو   در مردان کمتر یفاففت 

میشفففففففففففففود و نتی ففه اش ای  اسففففففففففففففت کففه کرچففه ای  موضفففففففففففففوع کوچففک بففاشففففففففففففففد امففا بففا بففه یففاد آوردن و تکرار 

.ماصفففففوصفففففا وقتیکه تکرار و یادآوری موضفففففوعام کوشفففففته با ال اگ موضفففففوعام کوشفففففته بخر  میشفففففود

زشففففففففت و رکیکی صففففففففورم کیرد آن ال اگ دوخراش که زنان خی   خو  وارد هسففففففففتند و در هه  خودشففففففففان 

م ابل از شفففففففففنیدن دارند و زنان موقد ط نه و دز انی احسفففففففففان خود را به کونه ای بیان میکنند که طر  

 1. آن رنج می برد

و مردانفرق جنگ زنان   

 مو  در مخاج مردان حرارم وجود دارد بهمین خاطر اسفففففففففففففت که اثر ناراح ی بصفففففففففففففورم زدن،بیرون م

رفتن و غیره ظاهر می کردد ودر ف رم زنان حیا  و برودم بیشتری نسبت به مردان کواشته شده است 

در راب ه با  و همین دلیل اسفففففت که اثر ناراح ی،خشفففففا و غضفففففب ظاهر نمی کردد و اکر نه در ح ی ت زنان

دسفففففففت کمی از مردان ندارند والبته بیشفففففففتر!چون در  سفففففففیاری از مواقد زنان ناراحت می  خشفففففففا و ناراح ی

شففففوند و مردان ناراحت نمی شففففوند چون ع ل زنان کا اسففففت به همین جهت خشففففا و عصففففبانیت در آنها 
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نسففففففبت به آن نسففففففبت به مردان بیشففففففتر اسففففففت.عالوه بر ای ،شففففففدم خشففففففا و غضففففففب هخیره و پنهان در دل،

خشففا و غضففبی که با سففروصففداسففت خی   بیشففتر اسففت چون خشففا و غضففب و ناراح ی توأم با سففروصففدا 

از بدن انسفففففان خارج میشفففففود ول  خشفففففا و غضفففففب پنهان،در دل جمد می شفففففود و در نهایت تبدیل به کینه 

 میشود و سبب پیدا شدن کینه،ناراح ی است.

آن کینه اسفففففففت و در ای  نوع خشفففففففا و غضفففففففب دو  پ  یک عیب آن خشفففففففا و ناراح ی اسفففففففت و عیب دوم

عیب وجود دارد و در کینه یک عیب دی ری نیز وجود دارد و آن اینکه وق ی خشففففففففففا و ناراح ی از دل بیرون 

 و از آن انواع و اقسام بهانه جوزیها و ناراحتیها پیدا میشود. دنشود اثرام آن در دل جمد می کرد

 یاری از گناهان است که بوسیله ناراحتی و خشم پنهانیکینه یك گناه نیست بلکه ریشه بسپ  

ضب زنان  شم و غ ست پس ناراحتی،خ شتر ا بوجود می آید و این نوع ناراحتی در وجود زنان بی

شود شتری می و ناراح ی مردان ای  چنین اسفففت چونکه ظاهر میشفففود اما ناراح ی زنان  سبب گناهان بی

 شود.در دل پنهان می ماند و تبدیل به کینه می 

 عادت آشوب به پا کردن زنان

نان م مو  غیبت زیاد میکنند و خودشفففففففففان حکایت و شفففففففففکایت میکنند و به غیبت از ز ان دی ران نیز ز 

کوش میکنند و همیشففففففه در جسففففففت وی ای  کونه م الب هسففففففتند اکر زنی از بیرون آید فورا از او سففففففوال 

بوده اسفففففففففففففت اکر آن زن چیزی ب وید پ  فورا میکنفد که فالنی در راب فه با م  چه می  فت کویا منتلر 

 ای  زن کمر را  سته،برای انت ام کرفتن و جر و بحی حرکت میکند،

سانها عداوت بر پا  شید که از غیبت،تفرقه و نزاع  پیش می آید و بین ان شته با خوب به یاد دا

 .می شود
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هسفففففففففففففتنففد کففه بففدی و  عالوه بر ای  مشفففففففففففففکالم،غیبففت کردن و کوش دادن بففه غیبففت هر دو کنففاه بخرکی

 1.  مت آن در قرآن م ید موجود استمو

مردان بخاطر زنان نجنگ بی  

اه  جنگ بین زنان شفففففففففففففدم پیدا می کند به اندازه ای که کاه  اوقام جرو حی و جن شفففففففففففففان را به ک

کوش مردان می رسانند که فالنی به م  ای  و آن ک ته است و چونکه در مخاج و اخالق مردان حرارم و 

ی ماند بلکه کرمی وجود دارد ای  حرفها بر آنها اثر بیشفففففففففففففتری می کوارد و ای  موضفففففففففففففوع تا ای  حد باق  نم

 2. آن قتل و خون ریخی پیو می آیدنو ت دست و عوض کرفتن با دست پیو می آید که به سبب 

ای  عادم زنان اسففت که اکر کوچکتری  بهانه ای بدسففتشففان برسففد آن را تا مدکی فراموش نمی کنند 

ود.هیچ خانه و از هر شاخه آن یک شاخه دی ری می سازند و کینه بهیج وجه از وجودشان بیرون نمی ش

ای نیسففففففففففت که زنان آن خانه به ای  مرض مبتال نباشففففففففففند.مادر و دختر،عروه و مادرشففففففففففوهر همیشففففففففففه با 

 یکدی ر در جنگ و نخاع هستند.

و شفففففبهه در مورد  و دیده میشفففففود که بنیاد آن جن ها ف ال و ها پرسففففف ی اسفففففت که با کوچکتری  شفففففک

را آغاز می نمایند.اما وقتیکه در مورد اصففففففففففففل  کسفففففففففففف ی،فورا حکا جنگ با او را صففففففففففففادر نموده و جنگ با او 

مسففففففف له تح ی  میشفففففففود ای  نتی ه بدسفففففففت می آید که فالن زن به م  ک ته اسفففففففت که فالنی بد تو را می 

کرده اسفففففففففففففت و شفففففففففففففنونده با خودش تصفففففففففففففور میکند ای  زنی که خبر آورده اسفففففففففففففت،زن  ک ته و غیبت تو را

ها همیشففففه سففففبب بیشففففتر جن ها حرفهایی از ای  قبیل  همسففففایه و زنی راسففففت و و ایماندار اسففففت و در خانه
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اسففت و هیچ بنده خدایی ای  توفی  را نمی یابد که وق ی خبر بدکویی ب وش او رسففید ای  واسفف ه را ترک 

 کند و خودش مست یا از شخصیکه بدکویی او را کرده سوال نماید که آیا تو بدکویی مرا کرده ای؟

کسفف ی در دل ناراحت بودید ای  ناراح ی را پیو او اظهار کنید  روش سففنت ای  اسففت که هرکاه شففما از 

کففه م  از تو نففاراحففت هسفففففففففففففتا تففا جوا  او را دریففافففت کنیففداکر آن نففاراح ی اشفففففففففففففتبففاهففا پیو آمففده بود ای  

سفففففففو ت اها از بین برود و آن حرفهاییکه دی ران برایتان می آورند و شفففففففما می شفففففففنوید اعتماد نمودن به 

ع جهالت و نادانی نو آن،قضفففففففففففففاوم نمودن کامال بر خال  شفففففففففففففری ت بوده و یک ای  موضفففففففففففففوعام و م اب 

 .ت اس

 ت :برای چنین حال ی در قرآن م ید آمده اس

 ا ِثْم   اَلظَّنِّ  َیْعضَ  ا ِنَّ  اَلظَّنِّ  ِمنَ  كَثِيداً  اِْجَتنُِبوا  12 ،﴿الحجدات﴾ 

 .از کمان بد،پرهیز کنید چونکه  سیاری از بدکمانیها کناه محسو  می شوند 

 و فرموده پیامبر کرامی اسالم است:

 « اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث »

 چونکه کمان بد دروغتری  سخ  است.  نی از کمان بد پرهیز کنید 

 میشفففففففوند احتمال راسفففففففت بودن آنهاما با ت ر ه در عمرمان مشفففففففاهده نموده ایا حرفهاییکه شفففففففنیده 

 سفففیار کا اسفففت ک ته یک شفففخصففف ی اسفففت که آن سفففری از روایتها و واق ام که شفففخ  روایت کننده در 

آنها هیچ کونه غرض شففخصفف ی ندارد و انسففان راسففت ویی اسففت و عادم درو  ک تن ندارد وق ی که شففما 

های آن راست نباشد پ  در در مورد موضوعام بیان شده او تح ی  کنید ممک  است یک چهارم حرف
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آن روایتهایی که شففخ  روایت کننده غرض شففخصفف ی دارد جای سففوال باق  نمی ماند و آن موضففوعاکی 

 که سفففففففبب جن های خانوادکی می شفففففففود ف ال سفففففففاخته و پرداخته آن زنانی هسفففففففتند که در ح ی ت چیزی 

بخر  نموده و چند چیز دی ر را آورده با حاشیه باف  آن موضوع را   وجود نداشته است اما کس ی که خبر 

نیز از طر  خود در کنار آنها قرار داده است و آن شخص ی که خبر برای او آورده شده است با ای  خیال 

و وها که چون فالنی با م  ماالف اسفففففففففففففت با خیال و وها و تصفففففففففففففور چیزهایی به آن اضفففففففففففففافه می نماید 

 اسبا  و وسیله جنگ فراها شده و جنگ آغاز می شود.

آن این ونه است که انسان شبانگاه در یک جن    تنها باشد و او از شیر زیاد بترسد وقتیکه آن م ال 

شفففففففخ  حواه و نگاهو را به یک طر  متوجه می سفففففففازد بااطر تره،درخ ی را شفففففففیر تصفففففففور می کند و 

وق ی که بیشففففففتر دقت میکند در تصففففففورش برای آن درخت که احسففففففاه کرده بود شففففففیر اسففففففت دسففففففت وپا و 

ی سفففففففازد و آن درخت با تصفففففففور یک شفففففففیر کامل بنلر می آید حال آنکه در ح ی ت هیچ چیزی وجود غیره م

ندارد ف ال یک تصور محم بوده و ای  چنین تمام حرفهایی که به کوش می رسند بیشتر آنها با تصور 

سفففففاخته و بافته خود انسفففففان اسفففففت که اول آن از کلمام سفففففاخته و پرداخته سفففففخ  چین آغاز می شفففففود و 

تیکه سففخ  چین آنها را نخد زن دی ری بیان میکند پ  آن کسفف ی که خبر به او رسففیده اسففت برای عیب وق

جویی از زن اول آمففاده میشفففففففففففففود و بففا کوچکتری  بهففانففه تمففام حرفهففا و موضفففففففففففففوعففام کففوشفففففففففففففتففه را بففه میففان 

 1. یشودور نموده و بدکویی آغاز مآورده،کهنه ها را تازه نموده و تمام موضوعام خیال  را ح ی ت تص

                                      

 224غوائل الغصب ص  - 1



 آئین زناشویی 

 

 
98 
 

 ظلم و تعدی بر کودکان یتیم از سوی برادر

ر  سفففففففففیاری اوقام ات اق می افتد که پدری وفام می نماید و   د از خود فرزندانی ب ا می کوارد که د

سفففففففففرپرسففففففففف ی فرزندان   هده فرزند بخر  اسفففففففففت و در اختیار زن برادر قرار می کیرند و چونکه برادر بخر  

ن ز اسفففت و کودکان در خانه هسفففتند و آن زن برادر،آنها را ن هداری میکند و اکثر اوقام در بیرون از خانه 

میکند و نبرادر با اخالق و رفتار بد آنها را مورد شففکن ه و آزار قرار می دهد و زن برادر به لباه آنها توجه 

ه می   به خانآنها را از خدمتکاران نیز هلیل تر میکند و با این ونه طرز برخورد باز ها وقتیکه برادر بخر 

ن را آید فورا شففکایت آنها را نخد برادر بخر  میکند منلور اینکه این ونه رفتار  غیرانسففانی دارد.م  مردا

مااطب قرار داده می کویا که هر حر  زن را راسففت متندارید و ای  یک موضففوع روشفف  اسففت که زن با 

د اسفففففففففففت که در چنین مواق   به زنها ب وینبرادران و خواهرانت یک نوع بیگانگی دارد بلکه بر مردان  زم 

که اکر تو راسففففففففت می کویی ول  م  تصففففففففور میکنا که ک ته ام درو  اسففففففففت م  به همه مردها نمی کویا 

چونکه  سفففففففففیاری از مردها،مرد واق   هسفففففففففتند و در چنین مواق   از ع ل کار می کیرند و ای  موضفففففففففوع را 

ا  می دانند که ق  ا کوسففففففف ند شفففففففا  دار به دی ران م ل یکی بودن بخ و میو   نی شفففففففا  دار و بدون شففففففف

اهیت و آزار می رسفاند و هیچ وقت رحا نمی کند.بهرحال بااطر حر  همسفر،برادران وخواهرانت را آزار 

 و شکن ه نده شخص ی  سیار خو  ک ته است:

 که کودکان یتیم از جمله زندگان بحسااان نمآ نی د نون ه نن ا با گ پ ردانااان گ دد اند نیا

زدن گ دد جوانم دی اسااا  ر چ  نه نن ا اا درداای ر دریوکآ ک ید دن نن ا زندد نمآ ناااود نون 

 . کودک یتیم گان د یتیم اس 
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شففففما دو تا کودک را کنار ها بنشففففانید که یکی یتیا باشففففد و دی ری یتیا نباشففففد و جلوی آنها یک چیزی 

اوسففففففففففت ق  ا آن کودک یتیا دسففففففففففتو را ب وارید و ب ویید هر کسفففففففففف ی زودتر آن را برداشففففففففففت آن چیز مال 

 1.  تو ای  است که دل او مرده استحرکت نمی دهد و عل

 راه حل های مهم حفاظت از جنگ و جدال   

مردان نباید به ک ته زنان اعتماد کنند و بر زنان  زم اسففففففت موضففففففوعاتیکه شففففففاید مردان از آنها -(1)

 ناراحت شوند به کوش آنها نرسانند.

سفوی کسف ی خبر بدکویی به شفما رسفید تصفور کنید که خبر آورنده با آن حر ،ده حر  وق ی از -(2)

از پیو خودش مالوت کرده اسفففففت اکر ما با چشفففففمان خودمان آن یک چیز را می دیدیا و می شفففففنیدیا و 

می خواسفففففففففففففتیا عوض ب یریا ف ال عوض همان یکی را می کرفتیا اما ا ن عوض ده تا را باید ب یریا.با 

 شید که عاقبت ای  کار به ک ا می کشد و ای  م لب شبیه ای  است کهخود بیند 

کسففففففففف ی به شفففففففففما یک تومان خسفففففففففارم وارد کرده ول  شفففففففففما در م ابل ده تومان او را از بین ببرید و اکر چنین 

 قضیه ای پیو قا  ی برود ما م بوریا در م ابل آن اضاف ،خسارم بپردازیا.

ا را کرده اسففت و شففما ها با غیبت کردن انت ام کرفتید و ی ین م ال:کسفف ی خبر آورد که فالنی غیبت شففم 

کردید که عوض را بصفففففففففففففورم کامل کرفته اید   نی در کمیت کامال عوض را کرفتید چون او یک غیبت 

یک غیبت کردید آیا شفففففففففففففما اطمینان دارید که غیبت شفففففففففففففما از غیبت او ب  اگ  یز کرده بود و شفففففففففففففما ها ن

کی یت بیشتر نباشد و با اینکه در آینده بیشتر نشود م مو  ای  چنین است وقتیکه از شخص ی ناراح ی 
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ناراح ی و کدورم آن  هو کدورم در دل می نشفففففففففففففیند انسفففففففففففففان ف ال با کرفتن عوض قاند نمی شفففففففففففففود.بلک

 نمی شفففففففففود و بصفففففففففورم کینه یا حسفففففففففد در دل باق  می ماند و کینه و حسفففففففففد از و اگ شفففففففففخ  از دل بیرون

در مورد حسفففففففد در حدیی رسفففففففول خدا)صففففففف     علیه وسفففففففلا(آمده کی یت از غیبت خی   بدتر هسفففففففتند 

 است:

شتی که در وجود  صفت ز سوزاند و این  سان را می خورد همانطوریکه آتش هیزم را می  سد نیکهای ان که ح

سبب آن غیبت پیدا می شود که از لحاظ کیفیت خیلی زیادتر است.که نیکهای دیگر شما را نیز غارت شماست به 

شید اینگونه که من چرا در مقابل یك ،   می کند در اینجا از قوت واهمه کار گیرید و برخالف نفس تدبیری بیندی

شت غرق گردم و این چه نتیجه صفات ز ست،این فکربدی     غیبت،این همه در  و خیال را در وجود خودتان  ا

 1. بیاورید و بترسید

 یک تدبیر مهم برای جلوگیری از جنگهای خانوادگی

ضرم حکیا ا مت)رحمة   علیه(می فرمایند:که یک تدبیر و روش مها برای جلوکیری از جنگ و ح

زن در یک جدالهای خانوادکی ای  اسفففففففففففففت که چند خانواده در یک منزل زندکی نکنند.چونکه وجود چند 

 2.  نگ و جدالهای خانوادکی می شودسبب ج

 عافیت در معامله نکردن با خودیهاست

 ضرم حکیا ا مت)رحمة   علیه(فرمودند:این ونه مشهور است:ح
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 « تعاملوا كاالجانب و تعاشروا كاالخوان» 

کل کار امروزه مشفففففففففبا خودیها مانند بیگانه م امله کنید و در زندکی برادر کونه باشفففففففففید(ول  ای  :)  نی

 .است که انسان با برادر خود بیگانه وار م امله کند

 : بنابرای  م  عبارم را قدری ترمیا کرده ام که

 «تعاملوا مع االجانب و تعاشروا مع االخوان»

 (  نی م امله کنید با بیگانگان و زندکی کنید با برادران)

شفففففففففففففود کفففه در م فففاملفففه بفففا خودی هفففا انواع    نی بفففا برادران خود م فففاملفففه نکنیفففد چون زیفففاد دیفففده می

ید و برداشفففففففت ضفففففففرر مشفففففففکالم پیو می آید و ارتباطام بها می خورد بی عدال ی و بی انصفففففففاف  پیو می آ

 1پیو می آید . 
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 باب هشتم

 مسئولیت های خانوادگی

 سئولیت منزل بعهده زنان استم

 در حدیثی از رسول خدا)ص     علیه وسلا(این ونه روایت شده است:

 « عنهن ةولده و هي مسئولعلي بيت زوجها و  راعيةة المرأ »

  نی زن ن هبان خانه و فرزندان اسففففففت و در ای  راب ه از او سففففففوال میشففففففود که تو با خانه شففففففوهر و  »

 1  « ؟فرزندان چه کردی

   ن ی از زنها کارهای خانه را ان ام نمی دهند و از خانه و وسایل آن مواظبت نمی کنند.

وسفففففففلا(آمده اسفففففففت که زنان حاکا خانه هسفففففففتند و در راب ه با حال در حدیی پیامبر)صففففففف     علیه 

ن هداری خانه از آنها سفففففوال میشفففففود.از ن هداری نکردن خانه احتمال ای  اسفففففت که وسفففففایل به سفففففرقت 

 2 . روند باید خی   مواظب باشید و خانه تان را برای دی ران رها نکنید

زنان ف ال ای  ح وق مردان را بر خود  زم می دانند که غوا درسففت کرده به شففوهر دهند و شففب و ا  

  کنند و لباسففففففففهای او را شففففففففمرده به یک شففففففففوینده بدهند تا  شففففففففوید و وقتیکه پهو کشففففففففک را برای شففففففففوهر 

 شوینده آورد آنها را با شمارش تحویل کرفته و در چمدان ب وارند.
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نند که بر خود  زم می دا را دانند بلکه آنها ف ال ای  قدر  دی ر بر خود  زم نمیعالوه بر ای  کارهای 

غوا و آ  دادند و اکر در خانه ب ه ای باشففففففففففففد او را شففففففففففففیر داده و مواظبت کنند  و ای  ها در صففففففففففففورکی که 

که برای ن هداری ب ه در خانه مسفففتادمی وجود نداشفففته باشفففد و اکر ها باشفففد زن از ای  ها خبر ندارد 

ب ه ک است؟و چ ونه است؟و اکر در خانه برای پاتن غوا نیز مستادم باشد پ  آنها از هیچ چیز خبر 

 ندارند و در خانه مستادم،مالک همه چیز است هرچه دوست دارد ان ام می دهد.

 1.  از مال شوهر هیچ توجهی ندارندخالصه اینکه زنان به ن هداری و ح اظت 

است کار در خانه برای زن عبادت  

 زنان وقتیکه راه دی  را انتاا  می نمایند این ونه عمل می نمایند که کسففففففبی  و جای نماز   ز  نفففففف ی ا 

را کرفته یک کوشفففففففه خال  می نشفففففففینند و کارهای خانه را کامال به مسفففففففتادم می سفففففففتارند ای  روش خوبی 

ل در ن هداری نیسفففففت چونکه ن هداری خانه و مال شفففففوهر بر زن فرض اسفففففت و با انتاا  ای  شفففففیوه عم

و وقتیکه در فرض خلل ای اد شففففود،نوافل وهر که فرض اسففففت خلل واقد می شففففود خانه مال و خانه شفففف

 چه سود و ن    دارند؟

 از  بنففابرای  خواهران و مففادران کرامی نبففایففد در عبففادم و دینففداری این ففدر زیففاده
 
روی کنیففد کففه اصفففففففففففففال

ام دهید که همراه آن ح  خانه را نیز ادا کنید ن هداری خانه خبر ن یرید بلکه نماز و روزه را این ونه ان 

خانه شفففوهر و کار در آن نیز برای شفففما دی  وعبادم اسفففت و از ان ام آن به شفففما ثوا  می رسفففد و شفففما کار 

درخانه ون هداری از آن را با ای  نیت ان ام دهید که خداوند ن هداری و مواظبت خانه شفوهر را   هده 

از دسفففففففتور خداوند اطاعت می کنا البته باید توجه داشفففففففت که نباید آن در به م  کواشفففففففته اسفففففففت وم  
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کففارهففای خففانففه مشفففففففففففففغول شفففففففففففففوی کففه دی  را رهففا کنی بلکففه در هردوجهففت از اعتففدال و میففانففه روی کففارکیر. 

 را با کسفففففففففففففبی 
، اّٰلله  ک تن با ان ام دادن کارهای خانه نیز امکان دارد وضفففففففففففففرورکی نیسفففففففففففففت که اّٰلله

،اّٰلله  اّٰلله

 ف ال بر جای نماز ب وزید.

 روایت شد که فرمودند: «  علیه وسلا  ص »درحدیثی از پیامبر 

  « اليزال لسانك رطباً من ذكر اللّه »

   نی همیشه ز انت رابا یاد خداوند مرطو  ن هدار 

وای  یک امر مسلا است که کسبی  و جای نماز همیشه ودر همه جا همراه انسان نیست.پ  م لوم 

کردید برای ان ام هکر خداوندی نیاز به مکان مشخ  و صورم مشخص ی نیست و انسان می تواند در 

 1.  هرحالت هکر خداوند را ان ام دهد

  تفاهم سوء یک نمودن برطرف  

 نففف ی از زنها از شفففنیدن ای  م لب خی   خوشففف ال می شفففوند بله،  سفففیار سفففخ  خوبی ک تید که با  

نیفت کردن تمفام کفارهفای دنیوی تبفدیفل بفه کفار دینی و عبفادم می کردنفد و آنهفا ف ال بفه غفوا پاتن و خفانفه 

م اسففففففت پ  داری اکت ا می کنند و تصففففففورشففففففان بر آن اسففففففت که کار دی  را ان ام داده اند وای  نیز عباد

چه نیازی به نماز و روزه و غیره اسففت بنابرای  می کویا که کارهای خانه به هام خود عمل دینی وعبادم 

نیسففففففففففففتند وای  کارها نمی توانند قازا م ام نماز و روزه باشففففففففففففند چون   نفففففففففففف ی از زنها ای  کارها را عبادم 
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مو رسففففففففاندند ونلا خانه را درسففففففففت بخرکی می شففففففففمارند که کارهای خانه را ان ام داده و به شففففففففوهر و آرا

 کردند وخانه را مرتب ساختندو نیازی به کار دی ری نیست وبسیاری از زنها ای  اخالق را دارند.

خو  بدانید که نماز وروزه به هام خود عبادم هسفففففففتند اما ای  کارها به هام خود عبادم نیسفففففففتند 

بادم نیسففففففففتند وجای عبادم عم ام  بلکه اینها م    به عبادم وتات پوشففففففففو عبادم هسففففففففتند و قازا

قرار نمی کیرند.نماز وروزه ک ا؟ وکار خانه ک ا؟ اینها ف ال به اعتبار دی  عبادم هسفففففففففففففتند وای  م لب 

باق  می ماند که آن نی ی که از آن،اینکارها تبدیل به عبادم می شفففففففوند چیسفففففففت؟ نیت ای  اسفففففففت که م  

می کنا که از  و برای او اسفففففففففففففبا  آرامو را فراهاکارهای خانه را ان ام می دها وشفففففففففففففوهر خدمت میکنا 

 1.  ای  نوع نّیت کارهای دنیوی تبدیل به دی  و عبادم می شوند

 با وجود مستخدم کارهای خانه را خودتان انجام دهید

بلکه م  می کویا که با وجود مسفففففففففففففتادم در کارهای خانه دسفففففففففففففت خودتان را شفففففففففففففریک کنید این ونه 

 یک پهلو در خانه افتاده باشففید و دسففت به هیچ کاری نخنید چون از ای  نحوه نباشففید که شففب و روز را به

عملکرد عفادم کفار کردن ترک و فراموش می کردد و انسففففففففففففففان همیشففففففففففففففه محتفاج  بفه دی ران میشفففففففففففففود و از 

 .کارکردن، عادم ان ام کار باق  می ماند، ن ت و تندرس ی انسان نیز کامل می ماند

  علیه و سلا( روایت شده است: در حدیثی از پیامبر )ص     

 « المومن القوی خير من المومن الضعيف »
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 مسلمان قوی و نیرومند از مسلمان ض یف و ناتوان بهتر است. 

 البته ای  چیز نخد همه خو  است.

اما همت این اسففففت که شففففما بر کارها نلارم داشففففته باشففففید و از مسففففتادم و نوکر تحت نلارم خود کار 

ریک کنید و با وجود ای    نففففففففففف ی وقتها وقتها دسفففففففففففت خودتان را نیز در کارهای خانه شففففففففففف کیرید و   نففففففففففف ی

دسفففت از کار بردارید و نماز و کسفففبیحام باوانید و اکر وقت ای  را ها نداشفففتید پ  در حالت ان ام کار و 

، اّٰلله ب ویید  1.  راه رفتن اّٰلله

 از انجام کارهای خانه به خود زنان فایده می رسد

خصف ی بیان کرد که زنان خودشفان آن در به کارهای خانه مشفغول میشفوند و مشف تها را تحمل می شف

 کنند و اصال تا  نشستن ندارند و خودشان بدنبال استراحت خود نیستند 

 حضرم حکیا ا مت)رحمة اّٰلله عليه( فرمودند: 

ابت ی و تندرستی آنها ثاز این نحوه عملکرد به خود زنها  فایده می رسد و آن اینکه  سالمت »

  «.  می ماند

م ال غوا پاتن و لباه شفففففسفففففتن و غیره و در خانه تمام کارها را با دسفففففت خودشفففففان ان ام می دهند تا  

و ای  م لب جدایی اسففففففففت که اکر آنها م اب  رأی و مصفففففففف  ت خودشففففففففان  جاییکه اکر ضففففففففرورم باشففففففففد.
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با ک دی و ظلا کامال بی رحمی است و بی مّروکی  مش تها را اختیار نمایند لیک  انداختن مش تها بر زنان

 1.  است

وقتیکه زنان ای  کارها را رها می کنند سففالم ی جسففمی آنها خرا  می شففود که در نهایت همیشففه دارو 

 ی که کار کردن زنان در میان آنها رواج دارد. ببینید که چ در سالا هستند.
ّ
 مصر  می کنند و هر مل

دی  کناه محسفففففففففو  می شفففففففففود، نتایج دنیوی اش  ر  منشففففففففف ی را کرچه از دیدکاهای  بخ  ببرد خدا از بین

 ای  است که زندکی را خرا  و بر اد می سازد ن ت و سالم ی را از انسانها می کیرد.

مسئولیت نظم خانواده و کوتاهی زنان   

دینداری اسففففت سففففیاری از زنان می کویند آن کسففففیکه برای ما لباسففففها را می شففففوید خی   آدم موم  و  

ب وریکه خودش لباسففففففففففها را می شففففففففففمارد و می برد و آن لباسففففففففففهاییکه شففففففففففمرده نشففففففففففده نمی برد به ایمان و 

دینداری او اعتماد می شفففود و او صفففاحب اختیار کامل اسفففت. هر طور که دوسفففت دارد عمل می کند و آن 

ار با زغال خال می خانواده هازیکه در آن ا حسفففففا  و کتا  اسفففففت به اینصفففففورم عمل میشفففففود که بر دیو 

ه شففففففففده بود حال آنکه خال دیوار چیز م تبری اسففففففففت که باقلا و یاکشففففففففند م  یک دیواری را دیدم که سفففففففف

کاغو یادداشفففففففففت شفففففففففود تا که از کمی و زیادکی مح وگ بماند ول   خانواده ها به ای  امر هیچ توجهی نمی 

  2.   ه خود نمی دانندکنند علتو ای  است که زنان ن هداری خانه شوهر و وسایل آن را وظی
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ضرورت مشخص نمودن معامالت   

 رمودند:ف

 حکا خداوند است که م امالم را یادداشت کنید

 « ذلِکُمْ اَدْنی اَنْ الَ تَعُوْلُوْا »

اما مترس انه ای  کار امروز عیب محسو  می شود و در نخد مردم اینکه فالنی همه چیز را می نویسد 

و در صففورتیکه   نفف ی وقتها اصففال به یاد انسففان  او آدم وسففواه و وهمی اسففتعیب م لوم می شففود که 

 1.  نمی آید که فالن شخ  از م  چه کرفته بود و در نتی ه پریشان می شود

م امله به هر انداره که کوچک باشفففففففففد آنرا حتما یادداشفففففففففت کنید چونکه انسفففففففففان در  سفففففففففیاری وقتها می 

هی  ونه شففففففک و شففففففبهه ای برای او پیدا نشففففففود و ای  روش یادداشففففففت تواند از یادداشففففففت، کمک کیرد و 

 2.  کردن تمام شک ها و شبهام را بر طر  می نماید

ت کیک و جدایی  سفففیار چیز خوبی اسفففت وقتیکه از کسففف ی قرض کرفتید یا اینکه به کسففف ی چیزی دادید 

به خشفففکشفففویی فایده نوشفففتن  یا اینکه قر ففف ی را ادا  نمودید فورا آنرا بنویسفففید م ال هنگام دادن لباه

ای  اسفففففففففت که فراموش نمی شفففففففففود و یک خوبی دی ر ای  اسفففففففففت که اکر کاغو از بین برود باز ها صفففففففففاحب 
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خشفففففففففففکشفففففففففففویی ای  دلهره را دارد و لباه ها را بصفففففففففففورم کامل بر می کرداند. حسفففففففففففا  و کتا ،نوشفففففففففففتن و 

 1.  خواندن بخرکتری  احسان خداوند است

 ت نبففففففایففففففد بففففففه حففففففافلففففففه خود اکت ففففففا نمففففففایففففففد بلکففففففه کففففففارهففففففای انسفففففففففففففففففففانی کففففففه مشفففففففففففففغلففففففه اش زیففففففاد اسففففففففففففففففففف

 2.  ضروری را بنویسید

 آیا کار درخانه و غذا پختن بر زنها الزم است یاخیر؟

 ک مولوی صاحب فرمودند:ی

کفففه بر زنفففان غفففوا پاتن واجفففب اسفففففففففففففففت ول  نخد م  واجفففب نیسفففففففففففففففت. م  برای نلریفففه خودم از ای  آیفففه 

 استد ل جستا.

  ُْکْم اَْزَواَجاً لَِتسااااْ  َو ِمْن اریاتِه اَن  وَ ُکنُْوا اِلِْیَها َوَجَعَل َیْیَنُکْم َمَودًَّة َخلََق لَُکْم ِمْن اَنُْفسااااِ

  َ ْحَبةً 

که خالصه اش ای  است ما زنان را به ای  خاطر آفریدیا که تا شما در کنار آنها سکون قلبی حاصل 

 3 اتنآفریده شده اند نه برای غوا پکنید و زنان برای آرامشتان 
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 غذا پختن دیانتاً بر ذمه زن واجب است

 خص ی س ال کرد که آیا غوا پاتن بر همه زن واجب است یا خیر؟ش

 :حضرم حکیا ا مت)رحمه   علیه( فرمودند 

 واجب اسفت ای  م لب 
 
 واجب اسفت وقضفا  واجب نیسفت   نی اکرشفوهر دسفتور دهد،دیانتا

 
دیانتا

  لوم میشود از حدیی پیامبرصل   علیه وسلا م

 : آمده است «  علیه وسلا   ص »چنان ه در حدیی پیامبر 

سنگهای کوه   سیاه ببر و سفید را به کوه  سنگ های کوه  ستور دهد که  شوهر به زن د که اگر 

شو ستور  سفید،زن باید این د شو سیاه را به کوی  هر  هر را اطاعت کند وقتیکه در مورد حقوق 

 1. مطمئناً غذا پختن از این عمل سبکتر استاین قدر تأکید گردیده است 
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 باب نهم

 بیان حقوق زن

ح وق   م رر وک یین فرموده اسفففففففت چه کسففففففف ی می تواند روران کرامی! وقتیکه خداوند برای زنان سففففففف

 در م فففابفففل ح وق بنفففدکفففان کنهکفففار 
 
آنهفففا را  عوض نمفففایفففد واکر مردان ح وق زنهفففا را ادا  نکننفففد م م نفففا

 خواهند شد.

مردان باید توجه داشفففففففته باشفففففففند که خداوند با چه ال اظی نسفففففففبت به زنان سففففففف ارش فرموده اسفففففففت 

 خداوند می فرماید:

  ِداً ْکَدُاْوا َاْیئاً َوَیْجَعَل اللَّه یِْیه َخیْ اَْن تَ  ُدْوُانَّ یِاْلَبْعدُوِف یَاِْن َ ِدْاتُُبْوُانَّ یََعسیَو َعاا

  َ ثِْیداً 

 فرماید:  می

 هبازنان رفتارو م اشفففرم خوبی داشفففته باشفففید و اکر به عل ی زنها نخد شفففما ناپسفففند م لوم شفففدند البت

 امکان دارد چیزی را شما ناپسند بدانید ول  خداوند در او برای شما خیر زیادی کواشته باشد.

عل ی دارد وآن علت اکثر اوقام میتواندای  باشففد که اخالقشففان   نوای  ظاهر اسففت که ناپسففند بود

در  خو  نیسفففففت و ای  بداخالق  زن سفففففبب اهیت وآزار شفففففوهر می کردد.ول  ای  وعده خداوندی اسفففففت که

 اوند حکیا است وهمه چیز را میتواند ان ام دهد.دبداخالق  زنان نیز خیر زیادی کواشته است و خ
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 از ای  زن فرزندان صففففففففاوح ونیکی پیدا می کند که در قیامت دسففففففففت یر او شففففففففوند آیه قرآنی که م   
 
م ال

چ در قرازت کردم به آن دقت کنید که در خصفففففففوص ای  موضفففففففوع چ در صفففففففا  وواضففففففف اسفففففففت و از آن 

 1.  ح وق زنان ثابت می شود

 خالصه حقوق زن

 ی  ح وق بر همه شوهر  زم هستندا

سن خلق(  -(1)   نی با اخالق نیکو وپسفففففندیده و ا پیشفففففانی باز،نخد زن آمدن و ا او برخورد نیک )ح

 داشتن

 نسبت به اهیت وآزاری که از طر  زن به او می رسدبا اعتدال کامل برداشت نمودن آن-(2)

 عتدال ومیانه روی درن  ه دادن ب ونه ای  که نه اسرا  کند و نه تنگی و سخت یری.ا-(3)

ا مسازل واحکام قاعدکی را به زن بیاموزند ونسبت به نماز ودیا ترکید نماید واز بدعتها و کاره-( 5)

 ناجایخ او را بازدارد.

 اکر مردی چند زن دارد بین آنها در ح وق مساوام برقرار نماید.-(۶)

 .به اندازه حاجت و نیاز با او همبستری وآمیزش داشته باشد-(۷)

 هنگام آمیزش بدون اجازه زن نباید عخل کند.-( ۸) 

 به اندازه کاف  برای زندکی او مسک  فراها نماید.-(۹)
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 او رانخد  ستگانو مانند پدر ومادر،پدر خر  ومادر خر ،برادروخواهر جهت مالقام ببرد.-(1۰)

 زش و رازهای دی ر خانوادکی را نباید اظهار کند.مسازل آمی-(11)

 زیاد او رانخند-(12)

 بدون ضرورم زن را طالق ندهد ومانند اینها............-( 13)

 ک از زن و شوهر زیاد است اما آن ه که ها اکنون به ههنا رسید قید قلا کردیدیح وق هر 

 1  « هذا ما اخذت من احیاء العلوم وغیره »

واجب است؟ نفقه زن چرا  

  نی اینکه ی کس ی م ّید و ند بودن" می باشد  ها تصری  فرموده اند که ن  ه جخای احتباه" براف

هرشفففخصففف ی ب هت خدمت یا مصففف  ت دی ری محبوه و ند کردد و ه خاطر ای  احتباه نتواند زندکی 

من  ت یا و م یشت خود را انتلام نماید پ  ن  ه اش بر همه آن کس ی است که ای  شخ  به خاطر 

 .مص  ت او محبوه کردیده است

برای آن شفففخ  " آن کسففف ی که ی ماصفففونففف  واهان" اسفففت چونکه آنها تا یک وقتغوای "ک م الو: 

بهمین جهت اسففت غوای شففان را از او می خواهند  برای او کواه  می دهند" و در کار او مشففغول هسففتند 
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 حففففففاکفففا وقففففففت نفففیفففز ایففف  مسففففففففففففففف فففلففففففه شفففففففففففففففریففف ففففففت را بفففرقفففرار نفففمفففوده اسفففففففففففففففففففت فففف فففهففففففا  نفففیفففز نففف ففف ففففففه زن را جفففخای 

  1.  احتباه ک ته اند

 نفقه چه زمانی واجب است؟

رای ن  ه زن ای  شفففففففففرت وجود دارد که زن را کسفففففففففلیا مرد کند"  نی خودش را دراختیار شفففففففففوهر قرار ب

 خودش را بااطر اینکه مهر مادل)آن دهد" ودر ای  امر بدون عور کوتاه  نکند اکر بااطر ع
 
وری م ال

 بپردازد( را از شففوهر ب یرد از کسففلیا خود به شففوهر خودداری کند باز ها ن  
 
ه مهری که شففوهر باید ن دا

اش بر همه شففففففففوهر واجب اسففففففففت. چونکه در ای  صففففففففورم کوتاه  از جانب مرد بوده اسففففففففت ول  اکر زن با 

ود تا وقتیکه به خانه شوهر بازن ردد ن  ه اش برشوهر واجب سرکش ی و نشوز از خانه  شوهر بیرون ش

 نیست.

 ای  اشففتباه ر  می دهد که با شففوهرشففان اختال  می کنند ودر خانه پدر می 
 
از سففوی   نفف ی زنها م مو 

 نشینند و ن  ه شان را از شوهر م البه میکنند بدانید که در  ای  صورم ن  ه واجب نمی شود.

نابالغه بهر صورت نفقه اش بر شوهر الزم استزن بالغه باشد یا   

کر زن  سیارکوچک باشد" دارای عمر کا" که قابلیت و صالحیت همبستری شوهر را نداشته باشد ا

اما این در صفففففففففففففالحیت دارد که در خدمت مرد باشفففففففففففففد و با مرد نففففففففففففف بت کند وخدمتهای م مول  را برای 

شففففوهر ان ام دهد   د از کسففففلیا ن  "اینکه خودش را سففففپرد شففففوهر کند" ن  ه اش بر همه شففففوهر  زو 

اجب اسففت.البته اکراین در صففالحیت نداشففته باشففد مانند اینکه در   نفف ی از قومها مرسففوم اسففت که و 
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دختران را درسففف   سفففیارکا ازدواج می دهند درچنین صفففورکی ن  ه اش بر شفففوهر  زم نمی شفففود لیک  آن 

باشفففوهر و خدمت او  ن ف ال صفففالحیت ا دزن کوچکی که صفففالحیت همبسفففتری و آمیزش را نداشفففته باشففف

ا داشته باشد ن  ه اش بر شوهر  زم است و شوهر م بور نیست که او را در خانه خود ن هدارد بلکه ر 

 اختیاردارد.

اکر شفففففففففففففوهر این نین زنی را درخانه ن هدارد باید ن  ه دهد واکر ن ه ندارد ن  ه بر او زم نیسفففففففففففففت و 

ازدواج می دهند"که صالحیت   در ین   ن ی ازمردم ای  رسا رایج است که زنانی را که با پسران کا س

و توان هیچ چیزی را نففدارنففد چونکففه از جففانففب زن کسفففففففففففففلیا ن   صفففففففففففففورم کرفتففه و کوتففاه  از جففانففب مرد 

اسففففففففففت" ن  ه ای زن از مال شففففففففففوهر واجب اسففففففففففت اکر شففففففففففوهر مال داشففففففففففته باشففففففففففد چونکه کوتاه  وماند 

 1 جانب شوهر است نه از جانب زن . است اده از 

است الزم شوهر بر اش نفقه رصورته در یافقیر ثروتمند زن  

 نفف ی از مردم ن  ه زن را وق ی واجب می دانند که زن ف یر و نادار باشففد  واکر زن دارای مال و ثروم  

 اشفففتباه اسفففت.ن  ه زن در هردوصفففورم غمی 
 
باشفففد در اینصفففورم ن  ه اش راواجب نمی دانند ای  کامال

که زن خود را کسلیا مرد نماید و بدون عور در  بودن یا ف یر بودن واجب است ف ال این در شرت است

 2.  ای  شرت کوتاه  نکند
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 خانه جدا دادن به زن جز نفقه وحق  زن است

خیی از ن  ه زن تهیه و فراها نمودن مسک  است و در راب ه با ای  مس له یک سو  ت اها درمیان ج

و آن اینکفففففه تهیفففففه مسفففففففففففففک   عموم مردم وبسفففففففففففففیفففففاری از دینفففففداران وجود دارد کفففففه بفففففه آن مبتال هسفففففففففففففتنفففففد

  جداکانه،برای زن خود  زم نمیدانند وزن را در خانه یکی از خویشفففففففاوندان و  سفففففففتگان می اندازند. در ای

مسففف له حکا شفففرن  ای  اسفففت که اکر زن در زندکی با  سفففتگان شفففوهر را ففف ی باشفففداشفففکال  ندارد و اکر زن 

ت که او را در خانه جدا ن هداری و برای وی باواهد که از همه جدا باشففففد در اینصففففورم بر مرد  زم اسفففف

خاطر و دل  خوش،را ففففف ی باشفففففد تا  مسفففففک  فراها نماید و م لب را ففففف ی بودن ای  اسفففففت که زن با طیب

جاییکه اکر برای وی با قراز  م لوم شود که زن جدائی میاواهد ول  بخ ان نمی آورد بازها برای شوهر 

ه د. تمدن واخالقهای امروزی نیز ای  امر را ت اضا می کند کجایخ نیست که  اورا باسایر  ستگان ن هدار 

اکر زن به زندکی با  ستگان شوهر را  ی باشد و سایر  ستگان نسبت به جداشدن ناراض باشند باز ها 

 زن را در خانه جدایی ن هدارید چونکه با ای  کار جلوی م اسففد و ناهن اریها کرفته میشففود کرچه از ای 

چند روزی  سففففففففففففتگان،خویشففففففففففففاوندان روی شففففففففففففان را برکردانند اما وق ی که خو یها نحوه عملکرد شففففففففففففاید 

 همه خوشفف ال 
 
ومصفف  تهای آنرا ببینند "مصفف  تها و خو یها جلوی چشففمانشففان ظاهر  شففود" م م نا

خواهندشففففد البته این در جایخ اسففففت که اکر شففففوهر توان نداشففففته باشففففد که منزل جداکانه ای در اختیار 

هد منزل بخرکی به او یک اتاق  برای ضففروریام زندکی زن کاف  باشففد در اختیار زن قرارد زن قراردهد پ  در 

تاوسفففففایل خود را در آن بتواند ح ظ نماید و با آزادی کامل در کنار شفففففوهر بدون مخاحمت،به زندکی خود 

 ".یعنی مسکن واجبادامه دهد این در برای ادای واجب کاف  است " 

بخرکی می دانند که زن را مسففففففففتادمه مادرشففففففففان قرار می دهند با ای     نفففففففف ی از مردم ای  راسفففففففف ادم

بهفانفه انواع و اقسففففففففففففففام ظلا وک فدی را بر زن روا می دارنفد بفایفددانسففففففففففففففت کفه بر زن خفدمفت مفادرشفففففففففففففوهر و 
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سففف ادتمندی هسففف ی خودم پدر ومادرم را خدمت ک  و برای  واده او واجب نیسفففت اکر شفففما انسفففانخان

 1 آنها مستادم ب یر.

 نفقه،مطابق توان مالی شوهر بر اوفرض است

 گر ثروتمند باشد باید برای زن مستخدم بگیردا

هراندازه که خداوند به شففففما توان داده و شففففما برای خودتان صففففر  و هخینه می کنید بهمین تناسففففب 

ه نیز برای او خرید کنید و ای  ک لیا شفری ت اسفت از طر    نف ی انسفانها ای  کوتاه  یافت می شفود ک

کر امی دهند که زن را  آنها با وجود توانمندی در خرج و ن  ه  زن از بال کار می کیرند وآن در کا ن  ه  

 زن با دست خودش بپزد شاید کاف  باشد و رای مستادم هیچ چیز باق  نمی ماند.

 2. حال آنکه اکر مرد ثروتمند باشد بر او ن  ه مستادم نیز واجب است

باید خودش کارهای خانه را انجام دهد اگر شوهر فقیر باشد زن  

م نین از سففففوی   نفففف ی از زنها ای  کوتاه  ان ام می پویرد که با وجود تن دسفففف ی شففففوهر،باز ها او ه

را م بور می کنند تا برای آنها مسفففففففففففففتادمه ای فراها نماید حال آنکه در صفففففففففففففورم ف یر بودن،شفففففففففففففوهر 

آیا زن می تواند کارهای خودش را ان ام دهد م بور به کرفتن مسففففففتادم نیسففففففت بلکه نگاه می کنیا که 

 یا خیر اکر توان دارد
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 1. باید غوای خود و شوهرش را بپزد

 اگر زن توان کار کردن نداشته باشد

کر زن توان کار کردن را ندارد وم وور اسفففففففففففففت یا بااطر بیماری یا اینکه خانه شفففففففففففففوهر  سفففففففففففففیار بخر  ا

ودارای مهمانهای زیاد اسففففففففت پ  در ای  صففففففففورم نه شففففففففوهر م بور اسففففففففت که مسففففففففتادم بیاورد و نه زن 

که م بور اسفففففت غوا بپزد بلکه به شفففففوهر ک ته می شفففففود که غوای آماده شفففففده برای زن بیاورد.از هر جا 

 2جائی دی ر.یا می توانی بازار 

ست اگر داد  شوهر الزم نی صلی و غیره بر  ضافی مانند میوه های ف خرجهای ا

 احسان اوست

از سفففففوی   نففففف ی از زنها ای  کوتاه  دیده می شفففففود که بدون هی  ونه احسفففففاه مسففففف ولیت و دردی، 

م ال  همه شوهر است  بر مال شوهر را خرج می کنند و تصورشان بر ای  است که تمام خرج های اضاف

وغیره اینکه   نففف ی از زنها در چای درسفففت کردن آن در زیادکی می کنند که خودشفففان می خورند و  3 پان

چیزها   آن کسفففففففففففففانیکه می آیند و می روند به آنها نیز چای می دهند و فکر می کنند که بر همه شفففففففففففففوهر ای
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 آئین زناشویی 

 

 
121 
 

که هخینه قهوه و میوه های فصفففففففففف   بر همه  : زم اسففففففففففت حال آنکه ف ها  تاای  حد تصففففففففففری  فرموده اند 

ه قهوه م تاد باشففد و از ترک آن به مشفف ت افتد باز ها از مال شففوهر در ای  بشففوهر  زم نیسففت و اکر زن 

 راه نمیتوان خرج کرد.

 درالمختار « قد علم مما ذکر امه الیلزمه لها القهوة والدخان وان تضررت بترکها »

مه شففففففوهر  زم نیسففففففت کرچه زن به ای  چیزها هقهوه دخانیام زن بر از بیان کوشففففففته م لوم شففففففد که 

م تاد باشففففد و نتواند ترک اعتیاد کند واز ترک آنها به او ضففففرری رسففففد واکر شففففوهر ای  مصففففار  و هخینه 

ها را متحمل شففود و با خوشفف ی برداشففت کند" ای  احسففان اوسففت و  ی  شففرن شففوهر نیز همین اسففت که 

مال  داده اسففففت در فراها نمودن آسففففا و و آرامو زن کوتاه  نکند و برای زن نیز  اکر خداوند به او توان

 1.  مناسب نیست ای  وسیله آرامو رساندن شوهر را وسیله ای برای اهیت کردن شوهر قرار دهد

 تقاضای حسن رفتار

ه هر اندازه که خداوند به شففففففما توان داده و شففففففما برای خودتان خرج می کنید بهمین تناسففففففب نیز به ب

جازیکه امکان دارد زن را راحت ن ه دارند  نماید وک لیا شففففری ت همین اسففففت وتازن اجازه دهید تا خرج 

د و بر و از او دودوئی کنیو اورا پریشان و در تن نا قرار ندهید و به او ن  ه با فرا  دس ی و سخاوم دهید 

ل صفففاهیت و آزار او صفففبر کنید و مسفففلمانان طری ه و روش زندکیشفففان با زنان را باید با نحوه زندکی پیامبر 

   علیه وسلا م اب ت دهند.
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 ر هرعید و مراسم بر ذمه شوهر واجب نیستداضافه بر ضرورت،گرفتن لباس 

 یک کوتاه  دی ری از جانب زنها صفففففففور 
 
م می یرد و آن اینکه لباسفففففففهای زیادی در صفففففففندوقهای م مو 

 خودشان جمد کرده باز ها هرروز از شوهر می خواهند تابرای آنها لباه ب یرد.

بففدانیففد تففا وقتیکففه برای شفففففففففففففمففا لبففاه در خففانففه شفففففففففففففوهر موجود اسففففففففففففففت و شفففففففففففففمففادرحففد نیففاز خود لبففاه 

زم نیسففففففففففففففففت. البتففففه اکر   داریففففد،فراها نمودن لبففففاه جففففدیففففد برای عیففففد و مراسفففففففففففففا عرو ففففففففففففف ی بر شفففففففففففففوهر   

 1.  شوهر،خود فراها نمود ای  احسان اوست

 زکات زیور آالت،صدقه فطر،قربانی زن برشوهر الزم نیست

دقه ف ر یا قر انی زن واجب رهمه شفففففوهر زکام زیورآ کی که در ملکیت زن اسفففففت و یا اینکه بر او صفففففب

واجب،در حد توان خود مبلغ  برای چنین البته برای مردان مناسب ای  است که عالوه برن  ه .نیست 

جانب شففوهر ای  چنین مبلغ  به زن برسففد او می تواند واجبام رابا  مواق   به زنها بدهند چونکه اکر از 

سففهولت ادا  نماید لیک  ای  کار بر شففوهر واجب نیسففت ا  شففوهر نداد زن زیور آ م خود را ب روشففد و 

راادا  نماید. و ازمال شففففففففففوهر بدون رضففففففففففایت او صففففففففففر  کردن  ای  ح وق و واجبام"زکام،قر انی وغیره"

درای  عبادتها جایخنیسفت و زنان در ای  چیزها خی   بی احتیات هسفتند و نسفبت به ناجایخ بودن ای  کار 

 2.  هیچ احسا  ی ندارند

 از مال شوهر به فقیر،مدرسه دینی و غیره صدقه دادن بدون اجازه او جایز نیست
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  علیه وسلا آمده است:درحدیی پیامبرصال 

 که زن بدون اجازه شوهر از مال شوهر هیچ چیزی نمیتواند بدهد 

که زن در خانه شفففففففففوهر بدون اجازه او هیچ چیز رامصفففففففففر  نکند وسففففففففف وال   ودریک روایت دی ری آمده

 شد که غوا ها نمی تواند بدهد؟

 پیامبرصل   علیه وسلا فرمودند:

 1 . غوابهتری  مال است

 حدیی آمده که پیامبر صل   علیه وسلا درحال ترغیب و کشوی  زنان به صدقه فرمودند:دریک 

 "       از ز ورهایی که در ملکیت خود شماست "   نی           « من حلیکنّ »

ن رمودند و م لبو ای  اسفففففففففففت که ای  ترغیب وکشفففففففففففوی  به صفففففففففففدقه خیرام  «  من حلی الزوج  »و 

 .ال شوهردرمال خود شماست نه در م

دادن بفففففه ف یر،مفففففدرسفففففففففففففففففه دینی،عفففففالا  .از ای  حفففففدیفففففی م لوم شفففففففففففففففففد کفففففه در مصفففففففففففففففففار  دینی مفففففاننفففففد:

صففففففففدقه و خیرام نخد  دون رضففففففففایت اوجایخ نیسففففففففت و این ونهواعظ،یتیا،مسففففففففکین و یوه از مال شففففففففوهر ب

 خداوند قبول  نمی شود در حدیی آمده:

 2 وقبول نمی کند م ر چیز پاک را "   نی خداوند پاک استان اهلل طیّب الیقبل اال الطیّب" 

                                      

 جمع الفوائد - 1

                              185ص  2انقالب ج اصالح  - 2



 آئین زناشویی 

 

 
124 
 

بدون رضایت شوهر با مال او خرید وسایل جایز نیست     

م نین زنها به وسفففففای   اضفففففافه بر ضفففففرورم که در زندکی به آن نیازی ندارند زیاد عالقمند هسفففففتند و ه

 آنرا می خرند و در خانه هخیره می
 
 هرچیزی که به چشففففففففا شففففففففان خورد پسففففففففند کردنو،دیر می شففففففففود فورا

کنند و مایه ترسفففففففففففف این اسفففففففففففت که نه از آن اسفففففففففففت اده می کنند و نه آنرا ن هداری می کنند و تااینکه در 

نهایت از ین می رود بدانید که این ونه مال شففوهر را خرج کردن موجب بازپر فف ی در قیامت اسففت"   نی 

راسا عرو  ی در قیامت ای  چیزها حسا  و کتا  می شوند" هم نین درست کردن لباه برای عید وم

 1.  ز مال شوهر برای زن جایخ نیستبدون رضایت شوهر ا

 نفقه روحانی زن نیز بر شوهر واجب است 

 تشریح نفقه روحانی

 ک لیا  تر یت دینی است نلور از ن  ام روحانیم

  نی رزق  »درص حام کوشته آن ح وق زن و فرزندان بیان کردید که مت ل  به ن  ه و رزق حس ی 

 .بود رزق ون  ه دارای یک قسا م نوی نیز می باشد «مادی مانند غوا،لباه،مسک  وغیره

  نی ح وق ک لیا و تر یت دینی زن و فرزندان،هم نانکه پرورش جسفففففففففففففمی زن،فرزاندان وسفففففففففففففایر  »

 بیان کردید. هم نین بوسفففففففیله علا،اصفففففففالح و تر یت روحانی آنها ن « مت ل ین ضفففففففروری اسفففففففت
 
یز که قبال

 ضروری است ن  واضح و صری  قخآن م ید است:
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 ًقُْوا اَنُْفَسُکْم َو اَْالِْیُکْم نَا ا            

 یعنی خود و خانوادا)یعنی اال و عیال(  ا از ارتش دوزخ نجات دایا      

 :  و در حدیی پیامبر صل   علیه وسلا آمده است

  « اال كلکم راع و كلکم مسئول عن رعيته »

هریکی از شففففففما ن هبان،مسفففففف ول و حاکا هسففففففتید و در روز قیامت نسففففففبت به زیر دسففففففتان خود سفففففف وال 

 1.  خواهید شد

 یک کوتاهی عمومی نسبت به نفقه روحانی

 عصفففففففففففففبانی و ناراحفت  رن  ه روحانب نیز کوتاه  های فراوانی یافت می شفففففففففففففود و ای  کوتاه  ازهمهد

ت  سففیاری از سففنداده ا منماز ناوانده و هیچ وقت زکا نمی شففود بلکه اکر زن کسفف ی در طول عمر خودش

 دارند و احساه مس ولیت نمی کنند.مردم نسبت به ای  کار باکی ن

 اهمیت نفقه روحانی و روش اداء آن

ای  سفف ی افسففوه و ترسففف اسففت که ما نسففبت به ح وق دینی هیچ توجهی نداریا نه به نماز همسففر ج

سففففازل را هرکخ کوشففففخد نمی کنیا. به یاد داشففففته باشففففید که در قیامت آن وای  م  هو نه به روز  اتوجه داری

در مورد ای  مسففففایل از شففففما سفففف وال خواهد شففففد که شففففما نسففففبت به دیندار نمودن زن و فرزندان چ در 

کوشففو و سففخ ی بارج داده ای و منلورای  نیسففت که برای نماز برآنها بیشففتر از حد م مول سففخت یری 
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داشففففته باشفففف ی بلکه اول او را ب همان وب د در دوران زندکی از بی نمازی او  کنی و همیشففففه به دسففففتت چو 

خودم را ناراحت و ناراض نشففان بده ان شففا  ای  عمل اثرخوبی خواهد داشففت و رای وی رسففاله های 

دینی فراها ک  و نوشفففففففففتن رانیز بیاموز تااز آن اخالق او درسفففففففففت شفففففففففود و خود باود به دی  توجه می کند 

ی خواندن آماده نشفففد پ  م  برای اینصفففورم در  سفففیاری از جاها ک ته ام که شفففما یک وق ی را واکر برا

ک یین ک  و کتا  زیور بهشففففت را ازاول تا آخر"یاکتا  م ید دی ری البته با مشففففورم علما " باوان و از 

خودش  بلند خواندن را شففففففروع ک .او  اول به زن ن و که بیا و بنشففففففین و کوش ک  بلکه خودم با صففففففدای

 
 
 تمام ناراحتیها از بین می روند م مو 

 
ان شففففففففففا  به شففففففففففوق آمده و کوش میکند و از ای  طرز عمل فورا

ان نرم است و زود مترثر می کردند و اکرکتابهای دی  را برای آنها باوانید ان شا  زود اصالح ندلهای ز 

 خواهند شد. 

اهل هسففففتند امایک و له سففففرشففففان به کریبان مردان از زنان شففففان شففففکایت میکنند که بداخالق و ج

فرو نمی برند که خودشفففففففففففففان با زنان چه برخوردی دارند ف ال این در که زنان را برای راحت و آسفففففففففففففا و 

 در اشففتباه هسففتند لیک  با بداخالق  
 
خود انتاا  نموده ، به دی  آنها هیچ توجهی ندارند و زنان م مو 

ر مورد اصفففففففففالح دینی آنها کوشفففففففففو نمیکنند و ح وق دینی آنها را آنها مردان نیز در اشفففففففففتباه هسفففففففففتند که د

 1.  ضا د میکنند
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 کوتاهی انسانهای دیندار درنفقه روحانی و روش دیندار نمودن زنان

ن کسففففففففففانیکه دیندار نامیده می شففففففففففوند با هره ای توجه ف ال به این در اکت ا می کنند که خانا نماز آ

باای  ک ته،احساه می کنند که مس ولیتشان تمام می شود و وق ی باوان،ترک نماز کناه بخرکی است 

 ز ناواندن تنبیه نمی  کنید؟اکس ی به آنها ب وید که شما چرا خانا خودتان رابه خاطر نم

 ایفف  جففوا  را مففیففففففدهففففففد کففففففه مفف  بففففففه او کفف ففتففففففه ام نففمففففففازم را بففاففوان ولفف  او نففمففففففاز نففمففی خففوانففففففد  
 
 فففورا

زکام ،آیا شففففففففففما در مورد نماز صففففففففففداقت و انصففففففففففا  جوا  دهید که با  که اما م  می ویا ! م  چکار کنا

؟ وق ی که زن با یک  همان برخوردی را کرده ای که در راب ه با شففففففففوری و بی نمکی غوا کرده ای ،وقر انی

سفففففففففففففبت به نیا دو بار ک تن  کشفففففففففففففوری و بی نمکی غوا کرده ای؟وق ی که زن با یه یا دو بار ک تن نسفففففففففففففبت ب

  ؟ توجه نکرد آیا شما ساکت می نشینید مانند اینکه برای نماز ساکت شدید شوری و بی نمکی غوا

درشففوری و بی نمک بودن غوا شففما برای شففکسففتن سففر زن آماده می شففوید و آن در ناراح ی  هرگز نه!

 نسففبت 
 
و پرخاشفف ری میکنید که زن متوجه می شففود که شففوهر ناراحت و ناراض اسففت بنابرای  زن فورا

 . نموده و اصالح می کند به نمک غوا توجه

بله سففففروران!شففففما برای نماز ناواندن هیچ وقت به کونه ای برخورد نکردی که زن ب همد بله شففففوهر 

از نماز ناواندن م  ناراحت و ناراض اسفففففففففففففت و اکر در مورد نماز ها شفففففففففففففما از خود ناراح ی نشفففففففففففففان دهید 

 به نماز توجه خواهد کرد و اکر یک مرتبه زن نماز ناو 
 
اند برای بار دوم ناراحت شفففففففففففففوید واکر از م م نا

ها ناواند،بارسففففففففففوم نیز ب وزید و هروقت که نماز ناواند توکر دهید و باروش های ماتلف نارا فففففففففف ی و 

 
 
از خوابیدن درکنار زن خودداری کنید  :  ناراح ی خود را نسفففففففففففففبت به نماز ناواندن او اظهار نمازید. م ال

نانکه برای شففففوری غوا یک بار ناراح ی اثر نمی کند و شففففمانیز یااینکه غوای دسففففتتات او راناورید هم 
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خاموش و سففففففاکت نمی نشففففففینید بلکه بار بار توکر می دهید تااصففففففالح کردد و هیچ وقت نمی کویید که م  

  توکر دادم ول  زن توجه نمی کند. م  چکار کنا! نسبت به شوری غوا بار بار 

 مورد غوا همان ونه توکر دادیا م ل اینکه برای نماز  با انصفففا  و صفففداقت ب وزید که آیا مازن را در 

 توکر دادیا؟

و ای  کوتاه   سفففیار بخرکی اسفففت اکر شفففما باواهید که زن را نمازکخار کنیدای  کار مشفففکل ! هرگز نه

نیسفففففففففففففت چونکه زن حاکا نیسفففففففففففففت بلکه محکوم،تا د و زیردسفففففففففففففت شفففففففففففففماسفففففففففففففت هم نانکه برای اغراض 

  حکومففت هره ای کففار کیریففد بففا ای  ید و درمورد نمففاز ها ازاشفففففففففففففخصففففففففففففف ی خودتففان بر زن حکومففت می کنیفف

 1. نحوه  عمل،شما کوتاه  نکرده اید

 دی ر ضروریتوضیح حقوق 

 عالوه بر نفقه،دادن پول توجیبی نیز حق زن است

ی  نیز ح  زن اسففففففففففففففت کفه مبلغ  پول، عالوه بر ن  فه بصفففففففففففففورم پول جیبی بفدهیفد تفااو م فاب  میفل و ا

خواسفففففففففففففتفه خود خرج کنفد و ای  پول جیبی را بفه انفدازه توان خود بفدهیفد   نی آن فدر کفه می توانیفد وای  

هخینه و  پول باید اضففففففافه بر پول  که برای خرج خانه داده اید،باشففففففد ومشففففففخ  کنید که ای  مبلغ برای

خرج خانه، وای  مبلغ پول جیبی شفففففففماسفففففففت هرجا دوسفففففففت داری خرج ک ،چون وقتیکه شفففففففما پول جیبی 

جداکانه به زن بدهید او می فهمد آن مبلغ  را که برای هخینه و  خرج خانه داده اید بدسفففففففففففففت او امانت 

را بصورم است چونکه   سیاری از موارد خرج و هخینه ها شخص ی خصون ی هستند و اکر شمامبلغ  
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ماصففففففففففوص   نوان پول جیبی ندهید او م بور می کردد تا درامانت خیانت کند در اینصففففففففففورم سففففففففففخت 

 1 . کرفتن بر زن یک نوع ظلا و ک دی محسو  می شود

 ضرورت واقعی،دادن پول جیبی

ونکه نیازهای دینی و دنیوی انسففففففففففان هروقت موجود اسففففففففففت و بیشففففففففففتر اوقام نخد زنان مال  جداکانه چ

ندارد بنابرای  برای مردان مناسفففففب اسفففففت که عالوه بر ن  ه واجب" و مهر زن" مبلغ    نوان پول وجود 

دی اختیار زنان قرار دهند و آنرا بحسفففففففففففففا  نیاورند تا اینکه زن با آزا جیبی در حد توان خود جداکانه در

 کامل آنرا م اب  میل و خواست خودش در مواقد مورد نیاز خرج کند.

آ م،صففدقه ف ر،قر انی زن بر همه شففوهر واجب نیسففت. اکر این نین مبلغ  در اختیار نیز زکام زیور 

زن کواشفففففففففففففته شفففففففففففففود او می تواند با آن،ای  واجبام را ادا  نماید وچون بر همه شفففففففففففففوهر واجب نیسفففففففففففففت 

اکرشوهر نداد باید زن از زیور آ ن خود ب روشد و از آن،ای  ح وق واجبه)زکام،صدقه ف ر،قر انی(را 

نماید. صفففففر  نمودن مال شفففففوهر بدون رضفففففایت او درای  عبادام پویرفته نمیشفففففود وجایخ نیسفففففت و ادا  

زنان در ای  مورد خی   بی احتیات هسففففففتند.وخود مالک وصففففففاحب مال شففففففوهرمی دانند و در صففففففورتیکه 

غلال و اشتباه است
 
 2.  ای  کامال

ق اوستدلجویی از زن و همچنین صبرشوهر در مقابل حرفهای آزاردهنده اش ح  

  ال ح  زن نان و ن  ه نیست بلکه ای  نیز ح  اوست که از اودودویی کنید در حدیی آمده:ف

                                      

 46ص  7التبلیغ ج  - 1

 168ص  2اصالح انقالب ج - 2
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 « استوصو بالنساء خيراً فانّما هن عوان عندكم» 

      ی داشته باشید وب  نی: با زنان برخورد خ

در توان  چونکه آنها مانند اسیر نخد شما هستندوهرشخص ی که نخد او کس ی اسیر باشد و هرکونه که

 برخال  جوانمردی است. ی کند چون ا او باشد نباید با او رفتار بد

اما م نی دودویی ای  اسففففففت که به زن حرف  ن ویید که او ناراحت شففففففود قانون نان ون  ه را همه می 

دانند و اینها ح وق محدودی هسفففففتندلیک  دودویی از او،دارای م هومی وسفففففید اسفففففت که حد و اندازه  

ومشففففخصفففف ی ندارد هر حرف  که ممک  اسففففت سففففبب اهیت و آزار زن کردد باید از ک تن آن خودداری م ین 

شود و ای  چیزی است که بهیچ وجه اندازه کرده نمیشود بنابرای  میتوان ک ت ح وق زن نیز بیشمار و 

 1.  غیر محدود است

دروغ گفتن برای بدست آوردن دل زن       

دل بدسفففففففت آوردن او نیز  زمی اسفففففففت.ببینید ف ها دل بدسفففففففت    زن ف ال غوا ولباه نیسفففففففت بلکهح

آوردن را به قدری ضفففففففففففففروری دانسفففففففففففففته اند که بااطر آن درو  ک تن را جایخ قرارداده اند و از ای  م لب 

نسفففففبت به دودویی چ در ترکید م لوم میشفففففود و از این ا ح  زن نیز م لوم می کردد که خداوند نیز برای 

 2.  ودش را م ا  فرموده استدل بدست آوردن او،ح  خ

                                      

                  122ص 7التبلیغ وعظ کساء النساء،ج - 1

  364صملفوظات اشرفیه  - 2
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فرمودند:دودویی زن به ای  خاطر ضففففففروری اسففففففت تا کمان نکند که اکر م  ها هدا  را رعایت نمی 

 کردم مانند زنان بی هدا  کارهایا به آسانی ان ام می شدند. به ای  خاطر آنها را خدمت کنید تا ی ین

 خدمت نمی کرد. راکنند که اکر م  هدا  را رعایت نمی کردم شوهر این در م

خالصه اینکه از طرز عمل مردها رعایت هدا  برای زنها آسان می کردد و هرکخ وسوسه بی هدابی 

 1.  را ناواهند کرد

 روش دل بدست آوردن زن

نان باید هدا  داشفففففففففففففته باشفففففففففففففند اما در هدا  باید امکانام دودویی زن نیز فراها شفففففففففففففود این ونه ز 

ودر  را روی زن ق ل کند و به هی ک  اجازه مالقام با زن را ندهد و نباشفففففففففففففد که مرد برای نماز برود 

امکانام ت ری  را برای او فراها نکند بلکه بر مردان  زم اسفففففففففففففت که در خانه برای زنان سفففففففففففففرکرمی های 

دوچسفففبی فراها کنند تا هرکخ هوه بیرون رفتن نکنند  شفففرت اینکه آن سفففرکرمیها در حد جایخ باشفففند و 

 بیرون می خال  شفففری ت نب
 
اشفففند و ای  م لب قابل توجه اسفففت اکر مردان حوصفففله شفففان سفففرآید فورا

ونه دلتنگی شففان را دور نمایند.  شففوند و در کنار دوسففتان به دلشففان هوایی می خورد و زنان در تنهایی  چ

قتها شفما اکر وقت دارید خودتان نخد او بنشفینید و اکر فرصفت ندارید زنی را نخد او ب وارید اکر   نف ی و 

نسبت به امر م مول  شکایت کرد ح  را به او بدهید و بر او خشا نکنید چونکه او  غیر از شما چه کس ی 
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با او شفففففففففکوه و شفففففففففکایت خود را م رح کند شفففففففففما شفففففففففکایت او را محبت بدان و محبت در زنان به  را دارد تا

 قدریست که زن همه اش عش  و محبت است.

 شب را نزد زن بودن حق اوست

 مردان آن چیزها را بر خود  زم ن ح وآ
 
ق  را که شففففففففری ت در زندکی بر همه ما کواشففففففففته اسففففففففت عموما

 :نمی دانند م ال

در   ن ی از خانواده ها دیده می شود که مرد نسبت به زن کامال بی عالقه و توجه است. طول سال  

باکسفففف ی دی ر ارتبات پیدا در خانه نمی خوابد علتو ای  اسففففت که یا مرد  مرد بیرون از خانه می خوابد و 

کرده یا اینکه نسفففبت به ح وق زن ناآکاه و غافل اسفففت. حال آنکه شفففب را نخد زن خوابیدن ح  اوسفففت. 

در   ن ی جاها دیده می شود که در ن بت کردن حرفهای اشتباه از دهان زنها بیرون میشود و مردان 

نند در صفففففففففورتیکه خ ا  زن ای  درجه  به ای  خاطر محبت کردن بازن یا خوابیدن در خانه را ترک می ک

 1. تنبیه را ندارد
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 صحبت کردن با زن و خوشحال نگهداشتن زن نیز حق اوست

 نففففففففففففف ی از مردم این ونففه هسفففففففففففففتنففد کففه بففه آنهففا انسففففففففففففففانهففای دینففدار و متففدی  ک تففه میشفففففففففففففود یففا اینکففه  

کویا به نلر خودشففففففففففففان ارادتمند)مرید( بخرکی هسففففففففففففتند و نسففففففففففففبت به نماز و روزه و هکر پایبند هسففففففففففففتند و 

غافل اند بیاد داشففته باشففید ای  ح  زن  بهشففت را دارند می خرند اما نسففبت به ح وق زنها بی تو جه و

اسففففففت وق ی را با او در نفففففف بت کردن و کوش دادن به خو  و بد او ب ورانید و با حرفهای خو  دل او را 

انسانهای دیندار و دنیادار همه غافل هستند بدست آورده و خوش ال سازید. اما مترس انه از ای  کار 

 .  و علتو ای  است که ما ای  ح وق را بر خود  زم نمی دانیا ف ال نان و لباه را بر خود  زم می دانیا

 از خرید کاالئی برای خوشحال کردن زن نیز به شما ثواب می رسد

سداز گذاشتن نان و غذا با دست خود در دهان زن به انسان ثواب می ر  

اکر شففففففما برای خوشفففففف ال کردن زن کا  و وسففففففای   غیر ضففففففروری خریدید ای  کار شففففففما اسففففففرا  - (1)

نیست چونکه شما با نیت خوش ال کردن زن، خریده اید. و خوش ال کردن در شری ت م لو  است 

 به شرت اینکه از توان شما بیشتر و قرض نباشد

سفففففففا  می شفففففففود و خداوند در ای  کار نیز به ود غوا دادن به زن جخ  کارهای نیک حخبا دسفففففففت -(2)

 1.  شما ثوا  می دهد

                                      

 م   ه کسلیا رضا  ۱22رضا  او   ص - 1
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 برنامه نظم خانه باید دست خودتان یا زن باشد

 مشفففففففففورم میدها، که برنامه نلا خانه باید دسفففففففففتم
 
خودياهمسفففففففففرتان    فتوا نمی دها لیک  حتما

اي  كار دل زن مر باشفففد و ه دسفففت دي ران نسفففتارشدکرچه دي ران برادر،خواهر،مادرها باشفففند ورنه در 

شففففف ندو روحيه اش ضففففف يف مر شفففففودو نابراي  بايدشفففففوهرخرج و هخشنه زندکر رادسفففففت خودش داشفففففته 

باشفففدو اکرخودش به دسفففت ن رفت درميان نخديكان و خويشفففاوندان ،زن از همه م دم تراسفففت و ح  زن 

 تنهااي  نيست مه به او غوابدهيد بل ه بدست اوردن دل او نیز ضروري است.

حق زن است نازكردن  

 صلی اهلل علیه و سلم (ازکردن امهات المومنین )رضی اهلل عنهن(با پیامبر)ن

(بهتان  سفففففففففتنديك مرتبه پيامبر ی   عنهامناف ان برحضفففففففففرم عايشفففففففففه )ر ففففففففف  کهوقتي کدرواق ه اف

 خ ا  برحضرم عايشه فرمودند:

ران اعالم خواهدمرد و شففففففما را در ق یاي عايشففففففه اکر شففففففماكامال پا  باشفففففف ي ق  ا خداوندبرازت و پاك

 اکرشما اشتباه و کناه  سرزده باشدپ  استغ ارم ،

 ازاي  حر  پيامبر ناراحت شدندو فرمودند: )ر  ی   عنها ( حضرم عايشه

مفه م  در م فابفل اي  حر  شفففففففففففففمفا نمي دانا چفه جوابر بفدها اکر م  ب وشا مفه ازاي  تهمفت و بهتفان 

سففرزده شففده و در حالي ه خداوند   م  ب وشا مه از م  کناهمنيدواکر ی پا  هسففتا شففما ان را قبول نم

السفففففففففففففالم(  کوشا مه ي  و  )عليه یرا م  هسفففففففففففففتا شفففففففففففففما اي  رامر پويرشد،پ  م  حرف کميداند م  پا

 فرمودند:
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   َصْبُر
َ
  َجِبْيُل َواللُّه الْبستعاُن علي ما تَِصفُفْونَ ف

)ر فففف ی کوشيد بهتري  مددكار اسففففت.حضففففرم عايشففففه ین ه شففففما مآصففففبر بهتر اسففففت و خداوند در قبال 

شكار کشت آبر پيامبر   اي  را ک ته بر  ستر خود دراز مشيده و کرشه مردند.دراي  وقت اثار و    عنها (

 مد اي  بودآمه از دهان پيامبر بیرون   به پايان رسيد اولین حرف  مه نخول و  یو پ  از و لاک

 « اهلل ک(فقد برأعنهاضي اهلل يا عايشه )ر یأبضر »

 فرمودمه خداوند برازت شمارا اعالم  ی عايشه خوش خبر  یا

 یخواندند و هرم  آنرا م درا مه در راب ه با برازت حضففرم عايشففه نازل شففده بو  یآن آياک   دپيامبر  

 بر چهره اش نمايان مي شت وقتي ه آيام برازت حضرم عايشه نازل کرديد  شنيد آثارخوش ال

برو نخد رسففففول خدا و ازاو کشفففف ر  یي ن   اليه(ی )قوم: م عايشففففه خ ا  به او ک تندمهپدرمادر حضففففر 

عايشفففففه بلند شفففففو  یای ي ن   « يا عايشفففففه و قب  یقوم»:فرمود )ر ففففف ی   عنها(مادر حضفففففرم عايشفففففه م 

 در جوا  فرمودند: )ر  ی   عنها(و رپيامبر سالم م  .حضرم عايشه

بادا قسففففففففا م  نخد پيامبر نمیروم « احمدا   عخوجل هوالوي انخل برأکرو    الوم اليه و انر »

(نسفففففبت به م  کمان سفففففلا      علیه و کشففففف ر ناواها مرد چون پيامبر)صففففف یخودم از مسففففف  یو جخ خدا

برازت م  را اعالم فرموده اسففت در ظاهر ای  چ در ل لی سففخت اسففت  مرده بودو خداسففت مه یلودکآ

درم ابل پيامیر به كار برد مه م  هرکخ حرمت نمي منا واز مسففففففففف ي    عنها()ر ففففففففف ی عايشفففففففففهکه حضفففففففففرم 

کشففففف رنمي منا پيامبر هرکخ ناراحت نشفففففدندچون ه اي  يك ناز محبو انه بود.البته مردان ب همندمه اي  

و  یبود؟سفبب و منشفا ان ف ال همان نادي بوده مه بنابر دوسف  ی نف بت حضفرم عايشفه  بنابر چه چیز 

محبو انه هي  ونه م اخوه نمي شفففففففففففففوند،اکر زن ح  ناز بر شفففففففففففففوهر ی و زنان ازاين ونه نازهاارتبات بود 
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تند و   داشفففففففت م م نا پيامبر حضفففففففرم عايشفففففففه را تنبيه مر فرمودندچون ه اي  حر  در ظاهر خي ی نم

کسفففففام  و  یسفففففخت بودو اي  احتمال نیز وجودندارد مه پيامبر در راب ه با احكام شفففففري ت نسفففففبت به مسففففف 

مرده بوددسففتور  یمه فاطمه نام داشففت و دزدی ن زنآداشففته باشففند چنان ه پيامبردرمورد  یپوشفف  چشففا

سفف ارش نخد پيامبر  ین زن سفف ارش منند و راآفرمودند تا دسففتو ق د شففود و مردم خواسففتند در مورد 

ايشفففففان  یحضفففففرم اسفففففامه ب  زشد)رض(را انتاا  مردند چون ه او دوسفففففت و پسفففففر دوسفففففت پيامبر بود وق 

 زشاد فرمودند: یپيامبر با ناراح  دراي س ارش نخد پيامبر رفتنب

از 1 بود بازها م  دسفففففت او را ق د مي ردم ی(م     علیه وسفففففلااکر اي  زن،فاطمه دخترمحمد)صففففف

( در اجرای احکام شرن  رعایت حال هی ک      علیه و سلااي  م لب م لوم کردید که پیامبر )ص 

    ( بر خال  شففری ت می بود پیامبر)صفف   عنها ک ته  حضففرم عا شففه)ر فف یرا نمی کردند اکر ای  

 او را در قبال ای  حرفو تنبیه می کردند پ  سفففففففففففففلا علیه و 
 
( هرکخ رعایت حال او را نمی کردند و م م نا

( که م  حرکت ناواها کرد و ه نخد رسفففول خدا ی   عنهاثابت کردید ای  ک ته حضفففرم عا شفففه)ر ففف 

و از هی ک  غیر از خداوند کشفففففففففففففکر نمی کنا، بر خال  دسفففففففففففففتور خدا و پیامبر)صففففففففففففف     علیه نمی روم 

( نبود پ  میان زن و شوهر آن ارتبات محکمی است که برای خدا و رسولو این نین حر  بخرکی سلاو 

 پیامبر)صفف     علیه و 
 
بیه می ( را تن  عنها ( حضففرم عا شففه)ر فف یسففلانیز کوارا بود و اکر نه م م نا

( از او ن  فه سفففففففففففففلاکردنفد یفا اینکفه و   نفازل می شففففففففففففففد چنفان فه یفک مرتبفه زنفان پیفامبر)صففففففففففففف     علیفه و 

( در زمان تنگی و مشففففففکالم سففففففلابیشففففففتری طلب کردند و ای  در خواسففففففت را زنان پیامبر)صفففففف     علیه و 

ل  شفففففففکایت نمی کردند نکردند بلکه آنها در وقت مشفففففففکالم و تنگی چه  سفففففففا در خانه شفففففففان آ  ها نبود، و 
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وقتیکه فتوحام زیاد شد و تمام مسلمانان ثروتمند کردیدند و زمانه ف ر و تن دس ی کوشت در آنوقت 

( بود پیامبر سففلا( برخال  مخاج و اخالق و میل پیامبر)صفف     علیه و سففلازنان پیامبر)صفف     علیه و 

فرزندان خود را نیز کوارا نمی کرد و همیشففه رفاه و وسفف ت برای زنان را که ب ای خود ح ی وسفف ت برای 

 :ای  دعا را می فرمودند

                               « اللهم اجعل رزقال محمد قوتأ »

 "                 قوم قرار داده  دخدایا روزی خانواده محمد را در ح"   

صفف   »اد برخال  اخالق پیامبر   نی آن در که ک ایت زندکی باشففد منلور اینکه وجود مال و ثروم زی

 : صله ای  آیه قرآنی نازل شدابود بنابرای  از ای  در خواست زنان، ناراحت شدند بالف «سلاعلیه و   

  «يَا اَيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِازْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيا...»

بففففه ازواج م هرام ب وییففففد اکر ثروم و دنیففففا می خواهیففففد، بففففا م  نمی توانیففففد زنففففدکی کنیففففد پ   یي ن

بیایید تا به شما وسایل و سامان دنیوی داده و به خوبی شما را مرخ  نمایا و اکر طالب خدا،  رسول 

 .و آخرم هستید پ  خداوند برای شما اجر و مخدی بخر  مهیا ساخته است 

نازل شفففففد ا شفففففان از همه اول به نخد حضفففففرم  «سفففففلا  علیه و   صففففف »آنی بر پیامبر وقتیکه ای  آیه قر 

( کا بود بهمین جهت   ی   عنها( کشریف بردند و چون س  حضرم عا شه)ر   ی   عنهاعا شه)ر 

 ( فرمودند: ی   عنها( خ ا  به حضرم عا شه) ر  سلا  علیه و   پیامبر) ص 
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حرف  را با شففما در میان ب وارم ول  شففما در جوا  آن  دله نک  بلکه ای عا شففه م  می خواها یک 

( ای  آیففام را سفففففففففففففلا  ففد از مشفففففففففففففورم بففا پففدر ومففادر، آن را جوا  ده   ففد از ای  پیففامبر)صففففففففففففف     علیففه و 

 (   د از شنیدن ای  آیام با ناراح ی فرمودند:ی   عنهاخواندند. حضرم عا شه)ر  

آیا م  برای ای  موضففوع با پدرو مادرم مشففورم کنا م  که خدا،رسففول   « افی هذا استامرا بویّ »

ی   ( از ای  جوا  حضفففففففففففففرم عا شفففففففففففففه)ر ففففففففففففف سفففففففففففففلاو آخرم را اختیار نمودم وپیامبر )صففففففففففففف     علیه و 

فرمودند که جوا  مرا به  عنها( ر فففففف ی  )  د از آن حضففففففرم عا شففففففه ا(خی   خوشفففففف ال شففففففدندعنه

   علیه وسلا( فرمودند :ز ان دی ر ن ویید پیامبر )ص   

اکر کسفففف ی از م  بپرسففففد م  هرکخ پنهان ناواها کرد م لب قابل توجه ای  اسففففت که خداوند مت ال 

ازواج م هرام را از م البه ن  ه و خرج زیادی مند فرمود ول  از سفففففففففففخ  های ناز مند ن رمود م لوم می 

 شفففففففففففففود که در ناز کردن ان در خرابی نیسفففففففففففففت که در م البه ن  ه 
 
اسفففففففففففففت اما امروزه ای  موضفففففففففففففوع  کامال

برعک  شففده که مردم م البه ن  ه بیشففتر را ، از سففوی زنان عیب نمی دانند ول  ناز و کرشففمه زنان را بد 

 می دانند که از دیدکاه شری ت هره ای اشکال ندارد .

  ناز ازواج مطهرات پیامبر

ز زنان پیامبر )صفف     علیه وسففلا( کمرتبه حضففرم عمر )ر فف ی   عنه( اطالع یافتند که   نفف ی ای

 در م ابل ا شان با صدای بلند حر  می زنند و دستورام توأم با ضدیت می دهند .

حضفرم عمر )ر ف ی   عنه(کشفریف آوردند و در آن وقت حضفرم عا شفه و ح صفه نخد آن حضفرم 

فرمود : که شفففما نمی  )صففف     علیه وسفففلا( بودند حضفففرم عمر )ر ففف ی   عنه( بر آنها ناراحت شفففد و 
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ترسفففید؟ مانند سفففایر زنان نخد پیامبر )صففف     علیه وسفففلا( با صفففدای بلند حر  می زنید  به یاد داشفففته 

 باشید که با ای  طرز رفتار و برخورد ، هالک خواهید شد .

ای  طرز سفففففففففففففخ  ک تن زنففان پیففامبر )صففففففففففففف     علیففه وسفففففففففففففلا( نخد او بففه خففاطر ای  بود چون آنهففا می 

م ابل سففففففتند که پیامبر )صفففففف     علیه وسففففففلا( ناراحت نمی شففففففود ورنه سففففففخ  ک تن با صففففففدای بلند دان

م با صففففراحت کامل پیامبر )صفففف     علیه وسففففلا( کناه و م صففففیت  سففففیار بخرکی بود که در سففففوره هدرا

 1.  بیان کردیده است

 ناز حضرت عایشه )رضی هللا عنها( با رسول خدا 

  علیه وسفففلا ( صفففورم حال این ونه بود که یکمرتبه حضفففرم ابو کر )ر ففف ی  ر خانه پیامبر )صففف  د

  عنه( به خانه پیامبر )صفففف     علیه وسففففلا ( کشففففریف آورد و شففففنید که حضففففرم عا شففففه  )ر فففف ی   

عنها( در حالت راه رفتن با پیامبر )ص     علیه وسلا ( با صدای بلند ن بت می کند. حضرم ابو کر 

 عنه( ناراحت شفففدند وقتیکه داخل خانه رسفففید فرمود : که م  شفففنیدم که تو با پیامبر )صففف   )ر ففف ی  

   علیه وسلا( با صدای بلند ن بت می کردی. 

ای  را ک ته دسففففت خودش را بر سففففر حضففففرم عا شففففه )ر فففف ی   عنها( بلند کرد تا بخند پیامبر )صفففف   

عنه( را کرفتند. حضفففففففرم ابو کر )ر ففففففف ی   عنه(   علیه وسفففففففلا( دسفففففففت حضفففففففرم ابو کر )ر ففففففف ی   

منصففففففر  کردیده رفتند. پیامبر )صفففففف     علیه وسففففففلا( خ ا  به عا شففففففه )ر فففففف ی   عنها ( فرمودند : 

دیدی چ ونه ترا ن ام دادم و کر نه پدرم تو را زده بود. یکمرتبه حضرم پیامبر )ص     علیه وسلا ( 
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فرمودند : وق ی شفففففففما از م  ناراحت می شفففففففوید م  آن حالت را می  خ ا  به عا شفففففففه )ر ففففففف ی   عنها(

 دانا ا شان از پیامبر )ص     علیه وسلا( سوال فرمودند : که شما چ ونه می دانید؟

ال ورب  »فرمودند : چون هرکاه شففففففففما از م  خوشفففففففف ال و را فففففففف ی هسفففففففف ی در نفففففففف بت خود می کویی  

در  « الورب ابراهیم »محمد و چون از م  ناراحت و نارا  ی باش ی می کویی  نیست قسا به ر  « محمد

 نمی کویی.  «رب محمد »ای  وقت 

حضففرم عا شففه )ر فف ی   عنها ( فرمودند : بله کمان شففما درسففت اسففت ول  در حالت ناراح ی م ، 

( ص     علیه وسلاف ال نام شما را رها می کنا و شما را در دلا فراموش نمی کنا. هم نانکه پیامبر )

به حضففففرم )ر فففف ی   عنها( عالقه زیادی داشففففتند حضففففرم عا شففففه )ر فففف ی   عنها( نیز از همه بیشففففتر 

 عاش  پیامبر )ص     علیه وسلا( بود چنان ه یک ش ری از ا شان است که می فرمایند :

 رن بالقطع القلوب علی الیدث ال             ین جبینه                                                  ألواخی زلیخا ر

 دل ها شان رااکر زنان مالمت کننده زلیاا پیشانی منور و نورانی تو را می دیدند ق  ا ب ای دستها 

 با کارد می بریدند.

ص     علیه وسلا( بود ول  باز ها کاه  قهر می حضرم عا شه )ر  ی   عنها( عاش  زار پیامبر )

نارا فففففف ی نبود بلکه یک نوع ناز کرد و با پیامبر )صففففف     علیه وسففففففلا( نفففففف بت نمی کرد و ای ، ناراح ی و 

 1د . بو 
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 باب دهم

 زندگی و حسن سلوک پیامبر )صلی هللا علیه و سلم(با همسران خویش

یامبر )صفففففف     علیه وسففففففلا( با زنان خویو اخالق  دیبی داشففففففت که اکر مدعیان فرهنگ و تمدن پ

ی مامروزی  شففففففنوند م م نا کادب خواهند کرد اما ما از کادب آنها باکی نداریا البته ما بر نادانی آنها 

واق ام و داسففففففففتانهای پیامبر )صفففففففف     علیه وسففففففففلا( را بهیچ وجه بنا به علتهایی نمی پوشففففففففانیا  خندیا

 علی روس االشهاد »که ما حرفها را بتوشانیا و ما آنرا برای همه مردم  چون موهب ما این ونه نیست

 دم دنیا، دارایعرض می کنیا چونکه در دنیا تمام مردم بی ع ل و بی خرد نیستند بلکه  سیاری از مر  «

 ع ل و خرد هستند که قدر ای  ن بتها را می دانند.

 دلجویی و رعایت حال زن

 خالق پیامبر )ص     علیه وسلا( با زنان این ونه بود چنان ه حضرم عا شه )ر  ی   عنها( از ا

همه زنان پیامبر )صفففف     علیه وسففففلا( کوچکتر بود یک روز پیامبر )صفففف     علیه وسففففلا( م اب  حال 

 عنها( از و اگ او که کوچک بود با او مسففاب ه در دویدن کواشففتند و چونکه حضففرم عا شففه )ر فف ی  

جسمی چست و چابک بود و س  پیامبر )ص     علیه وسلا( زیاد و جسا مبارک  سن ین بود در نتی ه 

حضففرم عا شففه )ر فف ی   عنها( در مسففاب ه دویدن بر پیامبر )صفف     علیه وسففلا( پیشفف ی کرفت و پ  

رم عا شفففففه پیشففففف ی کرفتند چونکه از مدکی یک مرتبه پیامبر )صففففف     علیه وسفففففلا ( در مسفففففاب ه بر حضففففف

قدری سن ین شده بود و زنان زود سن ین و پیر می شوند چونکه  بدن حضرم عا شه )ر  ی   عنها( 

رشفففد جسفففمی آنها نسفففبت به مردها بیشفففتر اسفففت و ای  بار حضفففرم عا شفففه )ر ففف ی   عنها( نتوانسفففت از 

  علیه وسلا( پیش ی کرفتند و فرمودند : پیامبر )ص     علیه وسلا( پیش ی کیرد و پیامبر )ص    
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 ای  عوض همان مرتبه اول بود که شما سب ت کرفته بودید.  « تلك بتلك »

اخالق پیامبر )صفففففففف     علیه وسففففففففلا( چه اخالق وا یی بود که پیامبر )صفففففففف     علیه ! سففففففففبحان  

 1.  وسلا( با همسران خود داشتند

حضففرم عا شففه مسففاب ه در دویدن کواشففتند آیا بنلر شففما م اه   پیامبر )صفف     علیه وسففلا( با

 ای  کار پیامبر کاری بیهوده و فضول  بود؟

حکمت مسففاب ه پیامبر )صفف     علیه وسففلا( با حضففرم عا شففه )ر فف ی   عنها( ای  بود که پیامبر 

و جوان ازدواج کند )صفففففف     علیه وسففففففلا( به امت ک لیا دادند چون مردی که  سففففففال با زنی کا سفففففف  

نباید انتلار داشففففففته باشففففففد که آن زن کوچک، مانند خودش دانا و باوقار بوده و یک ا بنشففففففیند بلکه مرد 

باید رعایت حال و م  د سفففففففففففففنی و اخالق  زن را مدنلر کیرد. دختران کوچک عالقه به بازی دارند باید به 

شفففففففوهر ددالت می کشفففففففند و به آنها، نه تنها با  آنها اجازه ی بازی داد و اکر آنها از بازی کردن در حضفففففففور 

ز ان، بلکه با رفتار و کردار اجازه ی بازی کردن دهید چونکه پیامبر )صفففففففف     علیه وسففففففففلا( با حضففففففففرم 

ه وسفففففلا( عا شفففففه )ر ففففف ی   عنها( مسفففففاب ه در دویدن ان ام دادند.   نففففف ی وقتها پیامبر )صففففف     علی

مطففففففدد تیربازی می کردند نشففففففان می داد و نیز پیامبر )صفففففف     علیه  در کنار  بازی ب ه های حبشفففففف ی را که

وسلا( به او سرکرمی و بازی با عروسکها را اجازه داده بودند،   ن ی وقتها این ونه ات اق می افتاد که 

دختران محله در خانه پیامبر )صفففففففففففف     علیه وسففففففففففففلا( جمد می شففففففففففففدند وقتیکه پیامبر )صفففففففففففف     علیه 
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یف می آوردند آنها از بازی با عروسفففکها مت رق می شفففدند اما پیامبر )صففف     علیه وسفففلا( وسفففلا( کشفففر 

 آنها را جمد می کرد و می فرمود : 

که شفففففففففففففما با اطمینان بازی کنید. و در تمام ای  م الب به امت مسفففففففففففففلمه ک لیا دادند که چون مرد 

ان چ ونه زندکی نماید و چونکه ای  بخرکسففففففففففال  با زن کوچک سففففففففففال و کا سففففففففففنی ازدواج کرد با آن زن جو 

اف ال پیامبر )صففف     علیه وسفففلا( در حسففف  م اشفففرم داخل هسفففتند و شفففرعا م لو  اند هم نین در 

 1.  آنها آموزش حس  سلوک به امت است و ای  چیزها بیهوده نیستند

 اخالق و رفتار انسان در خانه باید چگونه باشد

آدم متین و باوقار و سففففن ینی اسففففت هر جا که می نشففففیند با ز دوسففففتان م  شففففخصفففف ی اسففففت که  سففففیار ا

وقار کامل می نشففففیند ب ونه ای که اصففففال با خنده، لباند یا شففففوب  و مخاح نفففف بت نمی کند در راب ه با 

او یک مرتبه م  نفففف ب ی کردم که ای  سففففن ینی را م  نمی پسففففندم بلکه انسففففان باید حر  بخند لباند و 

این نین هیچ وقت با کسففففففف ی مخاح و  د چرا همیشفففففففه دهان  سفففففففته باشفففففففد و مخاح ها م داری داشفففففففته باشففففففف

ارتباطی توام با ان  و محبت ندارد و شفففففففففما نام ای  را وقار و سفففففففففن ینی کواشفففففففففته اید و ای  در اصفففففففففل تکبر 

اسفففت. چه کسففف ی از رسفففول خدا )صففف     علیه وسفففلا( با وقار و متین تر اسفففت که هرکاه با کسففف ی مالقام 

( ن بت می فرمود : و   ی   عنهانی باز در حالت خنده مالقام می کرد با ن ابه ) ر می کرد با پیشا

مردم هر ن ب ی که داشتند پیامبر )ص     علیه وسلا( نیز با آنها شریک می شد و وقار و متانت ما از 

انا پیامبر )صففففففففف     علیه وسفففففففففلا( بیشفففففففففتر نمی تواند باشفففففففففد م  عادتا اسفففففففففت که در حوزه جلوی دوسفففففففففت

واق ام خانه را بیان می کنا یک بنده خدایی با ای  روش ماالف بود او می ک ت : بیان کردن واق ام 
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ای  حرفها را با خیرخواه  ک ته باشفففففد ول  بنلر  اخانه در جمد، خال  متانت اسفففففت شفففففاید آن بنده خد

سفففففن یدکی نمی کویند م  ای  حرفها غلال و اشففففتباه اسفففففت و م  در جوا  ک تا : مو نا به ای  متانت و 

بلکه متانت و سفففففن یدکی آنسفففففت که از سفففففنت ثابت باشفففففد و شفففففما بااطر ای  متانت از  سفففففیاری سفففففنتهای 

پیامبر )صففففففف     علیه وسفففففففلا( محروم هسفففففففتید  سفففففففیار خو ، شفففففففما ب رمایید آیا شفففففففما هی وقت بر ای  

و آن اینکه مسفففففففففففففاب ه سفففففففففففففنت عمل کرده اید که از پیامبر )صففففففففففففف     علیه وسفففففففففففففلا( ثابت کردیده اسفففففففففففففت 

کواشففتن با همسففر در دویدن، واو مد  به فضففل خداوند ای  دولت نصففیب م  کشففته اسففت و شففما با 

ر   نی سففففففففففنت م اشففففففففففرم و زندکی پیامب»ماندن در ای  متانت و بااطر آن، از سففففففففففنت و روش زندکی با زنان 

ی  بود کففه خودشففففففففففففففان شفففففففففففففیر محروم می مففانی و عففادم پیففامبر )صففففففففففففف     علیففه وسفففففففففففففلا( ا «بففا زنففان )ص(

کوسفف ندان را می دوشففیدند و هیزم را خود پیامبر )صفف     علیه و آل وسففلا( خورد می کرد و در کارهای 

خانه با همسفففففففففران خود همکاری می کرد او مد  م  توفی  عمل به ای  سفففففففففنت ها را حاصفففففففففل کرده ام 

ن بصفففففورم سفففففاده زندکی کند نه بیاد داشفففففته باشفففففید طری ه و روش سفففففنت ای  اسفففففت که انسفففففان مسفففففلما

 1.  اینکه هرجا می نشیند ب ونه ای باشد که رزی  یک جمد می نشیند

 زندگی پسندیده و خوش وار
ضرت علی ) ستان از ح شوهر و یك دا و  ( ر ففففف ی   عنهشوخی و مزاح بین زن و 

 (ر  ی   عنهاحضرت فاطمه )
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)ر ففففففف ی   عنها( بصفففففففورم مخاح و یک مرتبه حضفففففففرم ع   )ر ففففففف ی   عنه( جلوی حضفففففففرم فاطمه 

 شوب  ش ری را خواند که در آن مومت و بدی زنان را بیان کرد

 ان النساء الشیاطین خلقن لنا              نعوذ باهلل من شر الشیاطین

 ترجمه : بی شک زنان برای ما شی ان آفریده شدند و ما از شر شیاطین باداوند پناه می بریا.

  عنها( در جوا  فرمودند :حضرم فاطمه )ر  ی  

 ان النساء ریاحین خلقن لکم                        و کلکم یشتهی شم الریاحین

بدون شفففک زنان مانند ک   برای شفففما آفریده شفففده اند و هر یکی از شفففما به طر  کل میل دارد و شفففما 

 آن را می بویید.

« خانه جنت   »لطف و محبت در چه زندگی است   

ر فراها نمودن آرامو برای زن، مص  تهای دنیوی بخرکی است اول اینکه از اینکار زندکی با محبت د

و ل ف می کورد و اینکه زن و مرد در غا وشففادی با یکدی ر شففریک می شففوند. اکر بین زن و شففوهر ت اها 

خانه باشففففففففد  و محبت باشففففففففد زندکی به کام هر دو کوارا می کردد محبت در ای  اسففففففففت که چون انسففففففففان در 

را بوسففففففففففففیله حرفهای خو  خوشفففففففففففف ال ن هدارد. آنهاییکه با خانواده خودشففففففففففففان رفتار  خانواده خودش 

مناسفففففففففففففبی دارند بدون شفففففففففففففک جنت در دنیا و در خانه نصفففففففففففففیب شفففففففففففففان می کردد و ای  روش بندکان خو  

شففففففففففوند و خداوند اسففففففففففت که آرامو را برای خانواده فراها می کنند و در نتی ه خودشففففففففففان نیز راحت می 

زنففدکی بففه کففام آنهففا خوش می کردد و در آن خففانواده کففه همیشففففففففففففففه جنففگ، بحففی و ب وم و اسففففففففففففففت در آن 

 خانواده هرکخ خوش ی وجود ناواهد داشت.
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ای  چه زندکی اسفففت که انسفففان از صفففب  تا شفففام مشفففغول به کار باشفففد،   د با خسفففتگی، وق ی به خانه 

اسفففففف انه مردم امروزه مخاج و اخالقشففففففان خرا  شففففففده برود در آن ا نیز جرو حی و جنگ و نخاع باشففففففد مت

اسفففففففت و حواسفففففففشفففففففان را از دسفففففففت داده اند و بودن در ای  حالت را دوسفففففففت دارند و اکر هره ای احسفففففففاه 

 1.  داشته باشند ق  ا زندکی را دوز  خواهند دانست

نین زنان می کویند هم نانکه دست در حال حرکت است ز ان ها در حرکت باشد باید دانست در چ

حال ی هرکخ محبت و خوشففففف ی ناواهد بود که چهار روز با خنده و ده روز با جنگ و نخاع ب ورد خوشففففف ی در 

 2. زندکی، زمانی هست که هر یک از زن و شوهر ح وق همدی ر را رعایت کنند

 توجه به آرامش زن و یک نمونه از پیامبر 

 ه چیز را به ما آموخته اسفففففففففففففت واق ه ای از یامبر )صففففففففففففف     علیه وسفففففففففففففلا( در راب ه با دی  و دنیا همپ

( اسففت که پیامبر )صفف     علیه وسففلا( برای رفتن به قبرسففتان آهسففته  فف ی   عنهاحضففرم عا شففه )ر 

حرکت می کرد، آهسفففففته ک و می پوشفففففید و آهسفففففته در  را باز می کرد و   د وقتیکه حضفففففرم عا شفففففه ) 

 وسلا( جوا  دادند : پیامبر )ص     علیهر  ی   عنها( از ا شان س وال فرمودند : 

                                      

                                                                            149ص14التبلیغ خیر الرشاد ج - 1

 149حقوق الزوجین ص - 2



 آئین زناشویی 

 

 
148 
 

م  به ای  خاطر ای  کار را ان ام دادم که مبادا شفففففففففففففما بیدار شفففففففففففففوید و از تنهایی بترسفففففففففففففید حا  توجه  

کنید که پیامبر )ص     علیه وسلا( چ در به آرامو زنها توجه می کرد چونکه زن زیردست و تا د مرد 

 1.  توجه نمی شود با وجود اینکه اینها متبوع هستنداست و به پدر و پدر خر  این در 

در حدیی است که حضرم عا شه )ر  ی   عنها( می فرمایند : که یکمرتبه پیامبر )ص     علیه 

وسففففلا( شففففب از  سففففتر خوا  حرکت کردند و آهسففففته ک شففففهای خودشففففان را پوشففففیدند در  را آهسففففته باز 

 هستند. کردند و آهسته  ستند ال اگ حدیی اینها

 « فتح الباب رويدا و اغلق الباب رويدا و خرج رويدا »

  نی پیامبر )صفف     علیه وسففلا( آهسففته در  را کشففودند و آهسففته  سففتند و آهسففته از خانه بیرون 

 شدند.

حضفففرم عا شفففه )ر ففف ی   عنها( شفففک کردند که شفففاید پیامبر )صففف     علیه وسفففلا( با هد  رفتن 

خانه بیرون شده است و علتو ای  بود که حضرم عا شه )ر  ی   عنها( عاش   نخد زنهای دی ر، از 

رسففففول خدا )صفففف     علیه وسففففلا( بود و در عشفففف  ای  حالت وجود دارد و حضففففرم عا شففففه )ر فففف ی   

عنها ( با پیامبر چه ارتبات بدون تکل ی داشفففففففففففففت و خودش عاشففففففففففففف  پیامبر )صففففففففففففف     علیه وسفففففففففففففلا( بود 

 :چنان ه می ک ت 

 لقلوب علی الیدالثرن بالقطع ا                     لواخی زلیخا راین جبینه                         
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 دل ها شان رااکر زنان مالمت کننده زلیاا پیشانی منور و نورانی تو را می دیدند ق  ا ب ای دستها 

 با کارد می بریدند.

پیامبر )صففففف     علیه وسفففففلا( بود که از هیچ کار حضفففففرم عا شفففففه )ر ففففف ی   عنها( آن در عاشففففف  زار 

ی اپیامبر )صففف     علیه وسفففلا( ناراحت نمی شفففد با وجود ای ، پیامبر )صففف     علیه وسفففلا( به اندازه 

و ارعایت حال او را می کردکه وق ی از خوا  بلند می شد تمام کارها را آهسته ان ام می داد تا در خوا  

ا ر )صففففففففففففف     علیه وسفففففففففففففلا( آن ایی که احتمال اهیت و ناراح ی نبود باز ها ای  امور  خلل نیاید و پیامبر 

رعایت می فرمود. ول  متاسففف انه روش ما این ونه اسفففت که شفففب وق ی حرکت می کنیا سفففر و صفففدایی با 

از ای  سر  تند راه رفتن راه می اندازیا خصوصا وقتیکه ک شها دارای صدا باشند در حالیکه اهل خانه

 و صدا اهیت می شوند.

 از آرامش رساندن به زن به خودتان فایده می رسد

سفففففففففال اسفففففففففت اما از  45یا4۰ر این ا   نففففففففف ی از زنها در راحت و آسفففففففففا و هسفففففففففتند و ت ریبا عمرشفففففففففان د

ظاهرشففان این ونه م لوم می شففود که یک یا دو روز اسففت که ازدواج کرده اند و هیچ کسفف ی نمی تواند به 

سفففففال بیشفففففتر عمر دارید پ  از آرامو و در آسفففففا و ن هداشفففففتن زن یک حکمت  25از آنها ب وید که شفففففما 

بخر  ای  اسفففت که او سفففالا می ماند و آثار پیری بخودی در او نمایان نمی کردد و تا مدم طو نی بکار مرد 

 1.  می آید متاس انه مردم با مدنلر کرفتن مص  ت هاکی خودشان باز ها رعایت حال آنها را نمی کنند
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 باب یازدهم

 نیکی، فداکاری و خوبی زنان

 ارزش و اهمیت زنان

ردان این فدر فهمیفده انفد کفه مفا زنفان را غفوا و لبفاه می دهیا و بفا ای  کفار، تمفام ح وق زن ادا  می م

  نیسففففففففففت. اما م  می کویا که زنان در م ابل  شففففففففففود و ب یه ح وق بر دوش زنان اسففففففففففت و بر دوش ما هی

غوا و لباه آن در به شففففففففففففما خدمت می کنند که با ای  ح وق اندک هیچ کارکر و مسففففففففففففتادمی این در کار 

نمی کند اکر کس ی در ای  ک ته شک دارد آزما و کند تا برای او م لوم کردد ق  ا بدون زن، نلا خانه 

دم داشفففته باشفففید م    نففف ی مردم را دیده ام که ح وق هرکخ درسفففت نمی شفففود کرچه شفففما هخار مسفففتا

خوبی دریافت می کرده اند و وضد مال  شان خی   خو  بوده است چون در خانه آنها زن نبود و سرمایه 

آنها بدست مستادم ها خرج می کردید در نتی ه هخینه زندکی آن در با  رفت که از اندازه خارج بود اما 

نها برقرار کردید م  می کویا بال رض اکر زن در خانه اصفففال کاری ان ام ندهد پ  از ازدواج نلا خانه آ

ف ال نلففارم داشفففففففففففففتففه بففاشففففففففففففففد همین، آن ففدر کففار بخرکی اسففففففففففففففت کففه در دنیففا در قبففال ای  کففار ح وق زیففادی 

پرداخت می شفففففففففففففود و آن شفففففففففففففخ  نلا دهنده مورد احترام قرار می کیرد ببینید یک رزی  در ظاهر هیچ 

دهد چونکه زیردسفففففففففففت او کارمندان زیادی مشفففففففففففغول به کار هسفففففففففففتند و نیازی نیسفففففففففففت که کاری ان ام نمی 

خودش دسففففففففففففففت بکففاری بخنففد. امففا ای  همففه ح وق زیففاد و احترام را ف ال باففاطر مسففففففففففففف ولیففت و نلا دادن 

زیاد است که نان و لباه نمی تواند عوض آن قرار کیرد در حالیکه  دریافت می کند. پ  ح  زنان آن در 

که از خانواده های ثروتمند و شففففففففففریف هسففففففففففتند می بینیا که تمام کارها را با دسففففففففففت خودشففففففففففان ما زنانی 
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ان ام می دهند ماصففوصففا فرزندان را با زحمت زیادی پرورش می دهند و ای  کاری اسففت که مسففتادم 

 1د . ندازه مادر، ای  همه زحمت نمی کشهرکخ به ا

 احساس مسئولیت زنان

نند که هی وقت آرام ندارند و علت ضففففففففففففف یف شفففففففففففففدن اعضفففففففففففففا  زنان ای  نها در خانه آن در کار می کز 

است که همیشه بر آنها غا و رنج هدوم می آورد. هخاران فکر خانوادکی در هه  آنهاست مرد مس ولیت 

و کار منزل را به دوش ای  بی اره کواشففته و خیال خودش را راحت می کند و ای  بی اره خسففته می شففود 

سففففففففه روز، مرد اینکارها را ان ام داده نشففففففففان دهد آنوقت ما می دانیا که او واق ا مرد می میرد. اکر دو یا 

اسففففففت با وجود ای  همه، کمال و شففففففاهکار زنان ای  اسففففففت که تمام خسففففففتگی و زحمت های زندکی را هرکخ 

بخ ان نمی آورند و اظهار نمی کنند که م  چکار کرده ام و بر م  چ ونه کوشفففففته اسفففففت و سفففففبب ضففففف یف 

 2.  زود هنگام زنان، نیز همین استشدن 

 زنان محسن واقعی و محافظ دین شما هستند

دوم به ای  علت که  عایت نمودن ح  زن، یکی بااطر ای  اسفففففففففففففت که آنها بیک  و ناتوان هسفففففففففففففتندر 

 آنها دوست شما هستند و ااطر دوس ی ح وق زیاد می شود و زنان محافظ دی  شما نیز هستند 

زنان به ای  خاطر قابل ستا و و قدردانی هستند که بوسیله ی آنها دی  انسان ح اظت می شود و 

تمام خیا م فاسده از ین می رود .زنان ای  قدر در ح  شما محس  هستند و آن کسانی که دیندار 
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در دی  ودنیا  چون او  کنند و نابرای  قدر زن را بدانیدهستند قدر زن را می دانند واز آنها قدردانی می 

م ین ومددکار شماست رعایت ح وق او خی   ضروری است و چون که در او خصوصیت هایی است که 

هر کدام شامل ح وق زیادی می شود خداوند مت ال ارتبات بین زن وشوهر را به کونه ای کواشته که 

وقتها ای  حالت  به اندازه زن هی ک  نمی تواند به انسان آرامو برساند و در حالت بیماری   ن ی

پیو می آید که تمام نخدیکان و  ستگان دماغشان را  سته از انسان جدا می شوند خصوصا آن زمانی 

ردد اما زن نمی تواند ب وید که شوهر را در ای  حالت رها می کنا و او در ککه انسان به بیماری مبتال 

ای  راح ی است که در دنیا از جانب زن حالت بیماری برای مرد از همه بیشتر آرامو فراها می نماید و 

به شما می رسد و آرامو در ای  است که خیالتان از نلا وکارهای خانه راحت می شود و در نهایت قلب 

 انسان اطمینان حاصل می کند و ت ر ه ثابت می کند که بدون زن اصال نلا در خانه برقرار نمی کردد.

یک خوبی بزرگ زنان      

است که مردان پ  از تالش وم اهدم سالیان درازو پ  از تحمل مش ام  لب قابل توجهی م

فراوان بندکان خاص خداوند می شوند اما زن در همان و لام اول و از و له ع د ،وقف شوهر می 

 ؟  کردد .پ  اکر شوهر نیز مون  و همدم او نباشد چه کس ی می شود

ن دس ی وف ر تمام دوستان از انسان و ت ر ه ثابت کرده است که در  وقت مصیبت ،مشکالم ،ت

فاصله می کیرند تا جایی که پدر و مادر نیز ،انسان را رها می کنند اما زن در هر حال با شوهر همراه است 
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و هم نین در حالت بیماری آن آرامش ی که زن به انسان می رسد از پدر و مادر نمی رسد واز ای  م لب 

  1. به اندازه و برابر زن ناواهد بود م لوم می شود که برای مرد هیچ دوس ی

 وفا وایثار زن :

فدای شوهر هستند   ن ی از زنان را دیده اید که خودشان به  نان درست کار و با صداقت پیرو و ز 

علت هایی توان حرکت کردن ندارند در چنین حال ی شوهر بیمار شد زن بیماریو را فراموش می کند 

پرستاری شوهر مشغول می شود وای  نیز م لب هر وقت است که زنان .وآرامو ندارد و مرتبا به 

اکر در  ن را غوا می دهند و   ن ی وقت هاخودشان غوا را از همه آخرتر می خورند و از همه جلوتر مردا

پایان غوا دادن مهمانی به خانه آید غوای خود را به مهمان داده و خودشان کرسنه می مانند. و اکر 

دن مهمان ،چیزی باق  ماند می خورند و اکر نه با کرسنگی کنار می آیند و اکر شوهر از پ  از غوا خور 

مسافرم در وقت شب باانه آید زن خوا  و آرامو خود را رها کرده برای او غوا درست می کند و به 

خدمت شوهر مشغول می شود م  با ت ر ه می کویا که در هر ر  زنان این ا محبت شوهر جاری است 

در آنها یک عیب وجود دارد که ز انشان را کنترل نمی کنند لیک  با وجود ای ، ص ام دی ری در زنان  ول 

 2هست که به خاطر آنها  تمام ناز ها او قابل تحمل و رداشت هستند.

 باید خیلی رعایت حال زن را بکنید

ما باید خی   رعایت حال زن را نمایید کرچه او ز انو تند و اخالقو بد است چونکه به خاطر شما ش

پدر و مادر،سایر  ستگان را رها کرده است ها اکنون نگاه او ف ال به سوی شماست و تمام دارو ندار او 
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وفا داری  را به  ،همدمی و همکالمی با شماست پ  انسانیت نیز همین را می طلبد که ای  چنین انسان

هیچ وجه مورد اهیت وآزار قرار ندهید و اکر احیانا از او بی ادبی یا بد اخالق  مشاهده نمودید آن را ناز 

تصور کنید چونکه ع ل او کا است و اهل کشخی  نیست وسلی ه محبت کردن ندارد و روش محبت 

در ح ی ت ای  بد اخالق  ،ناز است کردنو به کونه ای است که   ن ی وقتها از او ناراحت می شود ول  

 با خره زن ب خ از شما چه کس ی را دارد تا بر او ناز کند و در دنیا شما تنها خریدار او هستید.

 در هر صورت باید از زن قدردانی کرد

 :ردان باید در هر وقت از همسران خود قدردانی کنند و ای  دارای دو علت است م

در دست او اسیر است و ای  م لب خال  جوانمردی است که تا می اول به و اگ اینکه زن اوست و 

 توانید به او اهیت و آزار برسانید .

دوم به و اگ اینکه شما مسلمان واو نیز مسلمان است و دی  هردوی شما یکی است و هم نان که 

نخد خداوند  نیست که ان ام می ده  او نیز ان ام می دهد و مشخ « نماز ،روزه و...»شما کارهای دی  

از و اگ دی  وعبادم کدامیک از شما ارزش بیشتری دارد و ای  ضروری نیست که همیشه زنان از مردان 

را نباید  در درجه پایین تری باشند امکان دارد نخد خداوند برابر مرد یا از او در م ام با تری باشند و زنان

ان ض یف ،م بور و متواضد را قبول می ح یر و هلیل بدانید و خداوند مت ال کوچک تری  عمل انس

فرماید ودرجه اش را بلند می کند چه م لوم آن زنی که شما اورا به خاطر بیکس ی و ناتوانیو ح یر می 

 دانید نخد خداوند از شما م ام با تری نداشته باشد .
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شان اطاعت بنابراین مردان باید در رابطه با زنان همیشه از خدا بترسند و زنان هم از شوهران 

 1.  کنند و نزد شوهر زبان درازی نکنند

 علما و اهل هللا مرید زن نیستند بلکه قدر شناس او هستند

ن کسانیکه متدی  ودیندار هستند آنان احسانام زن را قدردانی می کنند حالت مو نا محمد ملهر آ

بات  علیه ( با او این در ارت)رحمه   علیه (این ونه بود که زنو پیر شده بود ول  مو نا )رحمه  

داشت که وق ی زن کمی مریم می شد مو نا)رحمه   علیه ( فورا از مدرسه مرخص ی می کرفت و 

ان خودش را به منزل می رساند و او را خدمت و پرستاری می کرد .امروزه مردم ،از زنان پیر متن ر و کریخ 

  نا ،هیچ وقت پرستاری زن پیرش را برای مستادم نمیهستند در حالیکه شما او را پیر کرده اید اما مو 

 کواشت بلکه از مدرسه مرخص ی می کرفت و خودش خدمت و پرستاری می کرد.

 : بهمین خاطر مردم می کویند

علما  مرید زنان هستند البته مرید بودن زن و مرشد بودن شما خو  است شما نیز مرشد زنان باشید   

صل مولوی ها مرید زن نیستند بلکه در دل آنها تره خداست و ح وق و در ا !ول  مرشد خدمت خار

بندکان را ادا  می نمایند و نسبت به ح وق زن که در قرآن و احادیی بیان شده آشنایی دارند و طرز 

و بهمین علت است  برخورد و م اشرم پیامبر)ص     علیه وسلا( با زنان را در احادیی خوانده اند

ن برخوردی نرم و توأم با مالط ت دارند و اسبا  آرامو را برای آنها فراها می نمایند البته که آنها با زنا

آن برخوردو طرز م اشرم که پیامبر)ص     علیه وسلا( با زنان داشت هیچ مولوی نمی تواند آن ونه 
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با تر از مرید  باشد و اکر کس ی برخورد و طرز م اشرم پیامبرکونه با زنان داشته باشد م لوم نیست که

در حدیی آمده که پیامبر )ص     علیه وسلا( با حضرم ن چه ل بی به آن شخ  خواهند داد بود

 عا شه )ر  ی   عنها( مساب ه دویدن کواشتند. 

منلور اینکه مولوی ها به ای  خاطر به زنان احترام می کوارند چون طرز م اشرم پیامبر )ص     

همیشه جلوی چشا شان است و عالوه بر ای  در احترام کواشتن به زن مص  تهای علیه وسلا( با زنان 

انسانهای متدی  مرید زن نیستند بلکه ح وق زن را می  دنیوی فراوانی است بنابرای  دوستان خدا و 

 1.  شناسند

 حالت دوستان خدا

ای که هرک   شنود، وستان خدا و انسانهای متدی  که زیاد رعایت حال زنان را می کنند به کونه د

شففففففففففاید کادب کند که منشففففففففففا  آن صفففففففففف ام خو  و نیکی اسففففففففففت که در زنان وجود دارد حال آنکه در تمام  

رکهای بدن زن محبت شففففففففففففوهر جاری اسففففففففففففت نگاه دوسففففففففففففتان خدا هرکخ به عیبهای زنان نمی افتد بلکه به 

ام بدیها از بین می روند خو یها و صففففف ام نیک زن نگاه می کنند که با مد نلر کرفتن آن صففففف ام نیک، تم

و آن صففففف ت نیک در زنان صففففف  ی  سفففففیار بخر  اسفففففت. او مد  این ا در تمام زنان شفففففریف ، آن صففففف ام 

خو  که قابل قدردانی هسفففففففففففففتند، وجود دارد و آن اینکه اکر شفففففففففففففوهر   لت بی توجهی ، زندان شفففففففففففففدن یا 

خبری ها از خودش ارسال ننمایدکه    لت دی ری از خانه بیرون شود و تا پن اه سال باانه بازن ردد و 

م  زنده یا مرده هسفففففففففففففتا و هیچ راه  نیز برای ن  ه و خرج او نباشفففففففففففففد با وجود ای  همه، وقتیکه شفففففففففففففوهر 
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باانه می آید می بیند که زن در خانه نشفففففففففففففسفففففففففففففته اسفففففففففففففت.بله! همان زنی که م  او را رها کرده بودم و با 

از مرده او مرادی ای  مدم را کورانده و حالت  چشفففففففمان خود می بیند که بدون شفففففففوهر و بدون شفففففففادی و 

 خی   بدتر است ول  هرکخ این ونه پیو نمی آید که زن در امانت خیانت کند.

یا به کسففففف ی دی ر چشفففففا دوخته باشفففففد و ای  صففففف ت ب ونه ای اسفففففت که به خاطر آن باید تمام نازهای 

یچ عیب آنها نگاه انداخت. م    زن را تحمل کرد و کوارا دانسفففففت و بااطر ای  صففففف ت خو  نباید به ه

ت ر ه قسففففففففففففا می خورم که ای  جا در تمام رکهای زنان، محبت شففففففففففففوهر جاری اسففففففففففففت دوسففففففففففففتان خدا که 

رعایت حال زنان را می کنند و هر ک  آنرا  شنود کادب می کند. منشا  و سبب آن ف ال  همین ص ام 

بودند و آنها با نیتهای خو  ، اهیت و خو  در وجود زنان است آنها مرید زن نبودند بلکه قدرشناه زن 

 آزار زن را تحمل و برداشت می کنند.

منلور اینکه بدز انی در وجود زنان عیب  سفففففیار بخرکی اسفففففت ول  همراه آن محبت شفففففوهر نیز ب دری  

 1.  است که شما آنرا هرو له مشاهده می فرمایید

خانوادهمعاشرت و حسن رفتار حضرت تهانوی)رحمه هللا علیه( با   

ی  م الب قابل هکر نیست ول  چون نیاز است می کویا شما از خانواده م  س وال کنید که م  ا

برای آنها چ در حکومت می کنا و از آنها چه کارهایی را می کیرم البته م  خودم نه به چیزی م ید بوده 

کرم نباشد نانهای خشک  عادم م  ای  است وق ی باانه می روم اکر نان می کنا.و نه دی ران را م ید 

را می خورم و  سیاری وقتها این ور  پیو می آید  که می بینا به کاری مشغول هستند با دست خودم 
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نان برمی دارم خودم نیز آ  برمی دارم ظر  را کرفته خودم غوا میکشا می نشینا ومیاورم بلکه تا 

و نیاز به چیزی دارند و یشتردرخانه ها ای  حد وقتیکه میبینا آنها مشغول نانتاتن یا کاردی رهستند 

ای  نیازها وجود دارد. م ال آ  کا است وم  با دستان خودم ازچاه آ  بیرون آورده ظرفهارا پرمیکنا 

ول  وقتیکه آنها بیکار هستند می ویا غوا بیاورید وزنان بی اره می آورند. رعایت ای  م لب درزندکی 

ودن چه کس ی اطالع دارد وهمیشه که حال انسان یکسان ضروری است نسبت به مشغول  یا فار  ب

نیست وب ن ی وقتها میبینید که خادم حالت کسالت دارد منلور اینکه وظی ه آنها ویا برآنها  زم 

نیست که همه کارها را ان ام دهند واکرم اب  ضوابال وقوانین باتوجه به حالت ووض یت زنها ازآنها 

ا وبی مروکی نکنید م   سیاری ازکارهای خانه راخودم ان ام میدها کار  یرید اشکال  ندارد لیک  ظل

وچه مشک   ازان ام کارها برایا پیو می آید و اای  روش کدام کارم  ناان ام می ماند والبته هم نانکه 

ازسوی او ه م  آرامو میرسد ومراخدمت می کند خوش ال می شوم .هم نین وقتیکه به اوآرامو 

میشود شب وقتیکه مرا خوا  نمی آید ومیبینا که خانواده ام خوابیده اند خدارا  برسد او نیز خوش ال

شکر می ویا که او مد  آنها خوابیده اند وکرنه دونارح ی جمد می شد یکی   لت بی خوابی خودم دوم 

می کنا با م  کاری ندارید؟ اکر جوا  دهند که  بااطر خانواده، وقتیکه ازخانه بیرون میشوم س وال

خیرکاری نداریا پ  بیرون می شوم ول  اکر  ویند که کاری داریا می نشینا وآنکار را ان ام میدها وب د 

 بیرون میشوم.
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اص الح جوانان امروزی است که زن رفی  زندکی است. آیا شما نسبت به ح وق رفی  هیچ توجهی 

میشفففففففففففففود کففففففه آنرا  کرده ای  یففففففا اینکففففففه اینهففففففا همففففففه ک تففففففه هففففففای ز ففففففانی اسففففففففففففففففففت وازو ففففففاگ علمی م لوم

 1.  زندکی قرارداده اید«جدا»فری 

 یک واقعه ازحضرت تهانوی)رحمه هللا علیه(

 شکستن نماز بخاطر افتادن زن

ی  واق ه مر وت به چند سففففففففففال قبل اسففففففففففت که م  سففففففففففنت های صففففففففففب  را می خواندم که ازخانواده ا

افتاده اسفففففففففت م  به محم بخر  م  یک شفففففففففخصففففففففف ی دوان دوان خبر  آورد که خانا شفففففففففما از پشفففففففففت بام 

 شنیدن ای  خبرنمازسنت را شکستا درای  م ل  که همه او مد  انسانهای فهمیده هستند.

ممک  اسفففت که    نففف ی ازانسفففان ها ی کا ع ل با خودشفففان ای  عمل را بد بدانند و تصفففور کنند به 

وند را بااطر او خاطر زن، شففففففففففکسففففففففففتن نماز کارخوبی نیسففففففففففت و زن را این در دوسففففففففففت  دارد که عبادم خدا

مرشفففد می بود م م نا نماز را نمی شفففکسفففت چون  شفففکسفففته اسفففت بدون شفففک اکریک شفففخ  مغازه دار

کففه ازای  عمففل درنلرمریففدان م ففام او پففازین می آیففد ول  م  او مففد  بففاکی نففدارم کففه مردم چففه خواهنففد 

عالقه اوسفففففففففففففت ک ت وازای  کارم  اکردرنلرمریدی م ام  م  کا شفففففففففففففود اومیتواند مرشفففففففففففففدی که مورد 

انتاا  کند وقتیکه دسففففففتورخداوندی اسففففففت که باید در چنین حال ی  نمازرا  شففففففکنا م  چکارمیکردم؟ 

آیا  به خاطر بخر  بودن در دید انسففففان های جاهل،حکا خداوند راترک میکردم؟ وظاهراسففففت که وق ی 

اوسففففففت که میتواند زن از پشففففففت بام افتاده اسففففففت ای  شففففففوهراسففففففت که می تواند زخا او را درمان نماید و 
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اززن سففففف وال نماید که ک ای بدنت ضفففففر  خورده اسفففففت خصفففففوصفففففا درچنین حال ی که خانه هیچ کسففففف ی 

ب خدخترب ه کوچک ویک پیرزنی وجود نداشففت واکرمداوا کننده ای نیزباشففد بازها افتادن ازپشففت بام 

ک وامففداد او می توانففد عواقففب خ رنففاکی مففاننففد مر  وغیره داشفففففففففففففتففه بففاشففففففففففففففد بففایففد درچنین حففال ی بففه کمفف

شفففففففففففففتففففافففففت بهمین منففففاسفففففففففففففبففففت برای م  ضفففففففففففففروری بود کففففه م  در آن وقففففت نمففففاز را  شفففففففففففففکنا و فورا بروم 

 وازاوخبرب یرم.

 سلا(موجوداست :    علیه و درحدیی پیامبر)ص 

(به ر فففففف ی   عنهما( خ به میاواند که یکی از حضففففففرام حسففففففنین)صفففففف     علیه وسففففففلاکه پیامبر )

صففف     علیه کوچکی بود ومیاواسفففت به زمین باورد درای  هنگام پیامبر) مطفففدد آمد وآنوقت او ب ه

( دور ود ،آمدند واو را صففففف     علیه وسفففففلا(خ به خواندن را رها کرده و ا وجودی که ازپیامبر )وسفففففلا

اسفففففففففففففت   نی خ به حکا همان نمازرا دارد که بدون  درآغوش کرفتند حال آنکه خ به نیز درحکا نماز 

شففففففففففکل نمیتوان آنرا ترک نمود وقتیکه پیامبر )ص( به خاطرنوه خودشففففففففففان خ به را رها عور سففففففففففخت وم

کردند چ ونه م  نمازرا هنگام بروز حادثه نشفففففففففففففکنا ودراینکار رعایت حال زن نبود بلکه هد  اطاعت 

  ازحففکففا خففففففدابففود چففونففکففففففه درچففنففیففن مففوقفف ففیفف ففی حففکففا خففففففداونففففففد هففمففیففن بففود ودرمفف ففففففابففففففل حففکففا خففففففداونففففففد 

 ؟ زن چیست
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اکر ال رض خداوند دسفففتور کشفففتن زن را  دهد م م نا شفففخ  مسفففلمان واق   اینکار را خواهد کرد 

وآن ا که دسففففففففففففتور خبرکیری او را  دهد آن ا نیز  به خاطر او باید نماز را شففففففففففففکسففففففففففففت وحال او راجویا شففففففففففففد 

 1.  ودرهردوصورم سبب کار ,دستور وحکا خداوند است

 اندازه محبت با زن

ی نوشفففففته بود و در آن بیان داشفففففته بود که م  با زنا خی   محبت میکنا و او را خصففففف ی برایا نامه اشففففف

خی   دوسفففففت می دارم. آیا محبت زیاد با  زن از نلر شفففففری ت موموم و د نیسفففففت؟ م  درجوا  اونوشفففففتا 

ازاینها بیشفففففتربد نیسفففففت م ر با یک شفففففرتا وم  درراب ه با آن شفففففرت ازاوسفففففوال نمودم که اکر شفففففما در 

می دهید  او با کناه و ضففرر دینی رو رو شففدید درای  موقد آیا شففمامحبت زن را بردی  ترجی رعایت حال 

یا خیر ؟ وهمین م یار خوبی و بدی   محبت اسفففت اکر شفففما زن را بر دی  ترجی  می دهید ای  بد وموموم 

م لوم ：اسفففففففففففففت واکردی  را بر  زن ترجی  می دهید ای  محبت خو  وقابل سفففففففففففففتا و اسفففففففففففففت فرمودند

بت ن است اده میشود قرار داده اند اکر در راب ه با محآ ت که چرا زن بی اره را مانند وسای   که از نیس

 زن شک دارید که زن غیر   هست ونباید با او محبت کرد پ  وجود خودتان نیزغیر  است . 

؟ ول  درای  آیاشفففما دردوسفففت داشفففتن وجود خودتان نیز ای  شفففکی را که در راب ه با زن داشفففتید دارید

 2 راستا هی وقت ای  سوال به هه  شما نمی آید؟
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 زن را برخود مسلط کردن و برای او بیش از حد ارزش قاعل شدن نیز حماقت است

  یففک فرمففانففدار کففه دوسففففففففففففففت م   بود مالقففام کردم و او اخالقو آن ففدر نرم وخوش اخالق بود کففه م

شفففففففوهرش را بخند ول  ای  بنده خدا آن در بااخالق بود کاه  زنو او را میزد و ای   سفففففففیار بد اسفففففففت که زن 

که زنو به جای یکی دو تا به  او میزد وای  از بداخالق  و  ع ب افتادکی فکری زن  بود که دسفففففففففففففت خود را 

بر روی شفففففففففوهر بلند می کرد و شفففففففففوهر آن در ضففففففففف یف و ناتوان بود که زنو را این در کسفففففففففتا  کرده بود  

 سففیارزشففت اسففت .منلورم ای  بود که شففوهر بر زن نباید آن در نباید  کتک خوردن شففوهر از دسففت زن 

هوش و حواه خود را از  وارد شدن شوه رن   زن ق د شود و  رعب و وحشت نشان دهد که به محم

دسفففت دهد و به محم اینکه زن شفففروع به نففف بت کند شفففما شفففروع به زدن و کتک کاری کنید و منلور 

ویید زن را حتما باید اصففففالح کرد البته با نرمی و خوش اخالق  و کاه  ای  نیسففففت که به زن هیچ چیزی ن 

او را تنبیه نیز کنید ول  شففکن ه اش ندهید و تنبیه زیاد نیز پسففندیده نیسففت و کسففتا  کردن نیز پسففندیده 

 1 نیست راه اعتدال را پیو کیرید .
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 باب دوازدهم

 اختالف زن و شوهر ریشه هزاران بدی است 

 1رمودند اختال  زن و شوهر علت و سبب هخاران فساد است . ف

پیامبر ) در حدیی  شی ان از آن شخص ی که میان زن و شوهر اختال  کند خی   خوش ال می شود

  : ص     علیه وسلا ( روایت شده است

که شففی ان در وقت شففام صففندل  خودش را بر روی دریا می زند و تمام ماموران ، هر یک حاضففر شففده 

دم و و آن کاری که طول روز ان ام داده اند بیان می کنند یکی می کوید که م  فالنی را برای زنا آماده کر 

ار را ان ام دادم . شففففففففی ان به همه اینها می کوید که هیچ یک از شففففففففما کار دی ری می کوید که م  فالن ک

ند بخرکی ان ام نداده اید چونکه کناهان ک اره دارند و با تو ه و اسفففففففتغ ار پاک می شفففففففوند و از بین می رو 

  د از همه ، یکی از ماموران شففففففی ان می کوید که م  بین زن و شففففففوهری اختال  انداختا و از آنها جدا 

شفففففففففففدم تا اینکه سفففففففففففران ام ، آنها را به طالق رسفففففففففففاندم پ  شفففففففففففی ان بخر  او را به آغوش کرفته و به او ن

آفری  می کوید و راز ای  م لب ای  اسفففت که اکر انسفففان با دی ران عداوم و کینه داشفففته باشفففد اثر ای  

  بااطر آن کینه و عداوم به دی ران نمی رسففففد ول  اکر میان زن و شففففوهر جنگ و طالق واقد شففففود سففففپ

دو ، بین دو خاندان جنگ و نخاع پیدا می شففففففففففود عداوم و کینه دو ن ر سففففففففففبب و علت صففففففففففدها عداوم می 

 کردد . 
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شی ان فرصت ندارد که بین صد ن ر جداکانه عداوم و کینه پیدا کند بلکه بین زن و شوهر عداوم 

ابرای  جنگ میان زن و و کینه پیدا نمود که از آن سفففففففففففففلسفففففففففففففله جنگ میان دو خاندان جاری می شفففففففففففففود بن

شفففففففففففففوهر علفت پیفدا و صفففففففففففففدها جنفگ و نخاع میشفففففففففففففود و ای  جنفگ و نخاع دی  را از بین می برد و ن رانی و 

 1 پریشانی دی ر اینکه آنهایی که جنگ و نخاع کرده اند نمی دانند که ص ح و آش ی بکنند یا نه ؟

 در اختالف زن و شوهر کوتاهی از هر دو طرف است 

اسفففففففففففففت که به شفففففففففففففوهر احترام نمی کوارد و اد  در م ابل شفففففففففففففوهر را رعایت نمی کند و وتاه  زن ای  ک

  نففففف ی زنها آن در برخورد برابر و مسفففففاوی با شفففففوهر دارند که کویا شفففففوهر برادر و همسففففف  آنهاسفففففت حال 

آنکه شففففففری ت به زنان دسففففففتور فرموده تا به شففففففوهر احترام ب وارند و در حدیی پیامبر ) صفففففف     علیه و 

( آمده است که اکر م  سدده برای غیر خدا را اجازه می دادم به زنان دستور می دادم تا شوهران سلا 

خود را سففففففففدده کنند لیک  سففففففففدده برای غیر خدا جایخ نیسففففففففت از ای  حدیی م لوم کردید که زنان باید 

 چ در نسففففففففففبت به شففففففففففوهر احترام ب وارند   نفففففففففف ی جاها زنان بر مردان حکومت می کنند و ح ی   نفففففففففف ی

 2 جاها زنان شوهر را ح یر و کوچک می شمارند .

می شففففمارند و این ونه  هم نین   نفففف ی از مردم ب دری ظالا هسففففتند که زنان را تح یر کرده و کوچک

ح  زنان را ضففففففففا د می کنند و از حمایت و ن هداری زن غافل شففففففففده و به ت  پروری خودشففففففففان می پردازند 

ب ه را در سفففففففففففففخ ی و مشففففففففففففف ت می کوارند البته اکر کسففففففففففففف ی  خو  می خورند ، خو  می پوشفففففففففففففند اما زن و 
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نداشته باشد اشکال  ندارد بلکه در صورم نادار و ف یر بودن شوهر ، زن خودش کار می کند و به شوهر 

نیز می دهد ) و به خاطر شفففففففوهر طال و جواهرام خود را می فروشفففففففد ( اما آن کسفففففففیکه خداوند به او همه 

و ب ه را در ف ر و فاقه و سففففففففففففخ ی ن هدارد ، ای  نهایت بی غیرکی اسففففففففففففت بر زنان چیز را داده و او باز ها زن 

این د ظلا میشففود که ح  خود را بر همه آنها می دانند و قبول دارند ول  ح  او را قبول ندارند و رعایت 

نمی کنند البته   نففف ی وقتها از هر دو طر  ظلا و ک دی صفففورم می کیرد و همه اینها در قیامت حسفففا  

و کتا  می شفففوند و هر کسفففیکه ح  دی ری را ضفففا د کرده باشفففد از او انت ام و عوض کرفته خواهد شفففد 

پ  بر مردان  زم اسففت که ح وق زنان را رعایت کنند و بر زنان نیز  زم اسففت که احترام ، ک لیا و اد  

 1 شوهر را رعایت نموده و از آنها اطاعت و فرمانبرداری کنند .

شوهر در اصل کوتاهی از جانب زن است در اختالف زن و   

ک بیماری و مرض ماصففففففففونفففففففف ی در وجود زنان اسففففففففت و آن اینکه از شففففففففوهر نافرمانی می کنند کرچه ی

  نففففف ی از مردها ، نیز ظالا هسفففففتند ول    نففففف ی از زنها با وجود اینکه شفففففوهر با او مدارا می کند و رعایت 

می کند و او را در تن نا قرار می دهد . کار و خدمت زنان حال او را می نماید باز ها زن ، شففففففوهر را ناراحت 

هندوسففتان را نمی توان انکار کرد و نتی ه اش ای  اسففت که جسففا شففان را راحت می کنند ول  روحشففان 

را اهیت و آزار می دهند واق ا خدمت جسففففففففففففمانی زیادی می کنند که در آن بی نلیر هسففففففففففففتند و هم نین در 

ند که شاید هی وقت وسوسه عمل خال  ع ت در وجود آنها یافت نشود پاکدامنی ها ب ونه ای هست

ول  ز ان آنها طوری است که وق ی شروع به حر  زدن کردند هرکخ جلوی ز انشان کرفته نمی شود و از 

ای  ز ان درازی شفففففوهر اهیت می شفففففود و روش آسفففففان اصفففففالح آن ای  اسفففففت که ز انتان را ن هدارید کرچه 
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اسفففتین شفففاید مشفففکل باشفففد لیک  وقتیکه عادم کشفففت از ای  بیماری ن ام حاصفففل ای  کار در مراحل ن

می کنید و اصففففل عالجو همین اسففففت آن زنانی برای تا د نمودن شففففوهر نمک و شففففکر می پاشففففند ب وارید 

 1 هر چه دوست دارند ب ویند ول  شما ساکت باشید و ز انتان را ن هدارید .

 افراط و تفریط 

 نفففففففف ی از زنان بر ای  تصففففففففورند که از کرفتن نام شففففففففوهر نکاح از بین می رود و کویا کرفتن نام شففففففففوهر  

کامال ناجایخ است برای زنان کرفتن نام شوهر بی ادبی است ول  متاس انه ز ان درازی و کستاب  نمودن 

 زنان ناجایخ نیست . ، بی ادبی به حسا  نمی آید جنگ و نخاع با شوهر و فحو ، بد و بیراه ک تن برای 

  نففففففف ی از زنان تا ای  حد پایبند هسفففففففتند اکر نام شفففففففوهرشفففففففان در قرآن آید آنرا تالوم نمی کنند چون 

م ت دند که نام شففففففوهر را نباید کرفت کویا ای  نام شففففففوهر آنهاسففففففت که در قرآن نوشففففففته شففففففده اسففففففت و 

شفففففوهر را نیز نمی کیرند ول  م لوم  اضفففففافه بر ای    نففففف ی از زنها به اندازه ای پایبند هسفففففتند که نام شفففففهر 

 2نیست که همه اینها از ک ا ناجایخ و کستاب  ، جنگ و نخاع ، ز ان درازی و غیره چ ونه جایخ شدند ؟ 

 بهترین روش پایان دادن به درگیریهای خانوادگی و مهربان نمودن شوهر 

ه شففففففوهرش به او هی   نی پیو شففففففخصفففففف ی بخر  و عالا آمد و از او خواسففففففت تا به او ک ویوی دهد کز 

ن وید و ز ان شوهر  سته شود او نیز به م داری آ  ، درو  و  راست خوانده و کو  کرد و ک ت که ای  

و جلوی شفففففففوهر  آ  را در ظرف  ب وار وقتیکه شفففففففوهر آمد شفففففففما م داری از ای  آ  را در دهان خود ب وار 

                                      

 342العاقالت الغافالت ص  - 1

 342دین و دنیا ص  - 2



 آئین زناشویی 

 

 
169 
 

اید در دهان شفففففففما باشفففففففد اکر این نین شفففففففوهر از خانه بیرون نشفففففففده اسفففففففت ای  آ  ب بنشفففففففین و تا وقتیکه 

کردی شففففففوهر در م ابل شففففففما آ  می شففففففود و آن زن وقتیکه شففففففوهر آمد به ای  دسففففففتور عمل کرد و جلوی 

شوهر نشست پ  از و لاکی شوهر نسبت  به او مهر ان کردید و آن زن نوری برای آن بخر  برد و ک ت 

مود : که ای  یک راهکار و تدبیر بود س ر و جادو ا ن شوهرم به م  هی   نمی کوید آن بخر  با تبسا فر 

نبود م  از قراز  فهمیدم که تو آدم ز ان درازی هسفففففففففففف ی و بهمین خاطر شففففففففففففوهر با تو بد رفتاری می کند و 

ای  تدبیر و راهکار برای  سففففتن ز ان تو بود ا ن ز ان درازی نک  و م  ای  روپیه ها و شففففیرینیها را نمی کیرم 

 ت  سیار بخرکی است .، واق ا ز ان آف

 اگر اشتباه از مرد باشد و ناراحت شود زن باید چکار کند 

ناراحت شففففففدن شففففففما بااطر عصففففففبانیت و ناراحت شففففففدن شففففففوهر بیان ر ای  اسففففففت که شففففففما  !انمها خ

خودتففان را از مرد بخرکتر یففا برابر بففا او می دانیففد چونکففه انسففففففففففففففان همیشففففففففففففففه بر شفففففففففففففخ  کوچیکتر یففا برابر 

شود و اکر انسان کس ی را از خودش بخرکتر بداند هرکخ بر او ناراحت و عصبانی نمی  خودش عصبانی می

شود چنان ه کارکر و مستادم بر آقای خود ناراحت و عصبانی نمی شود . اکر شما خودتان را از شوهر 

کوچیکتر بدانید هر چند او عصبانی شود شما هرکخ ناراحت و عصبانی ناواهید شد بنابرای  شما ای  

کر فاسففففففففففد ) برابری با شففففففففففوهر ( را از هه  خودتان بیرون کنید و آن م امی که خداوند بتو داده اسففففففففففت ف

همان طور خودم را از شففففففففوهر کوچیکتر بدان و وقت ناراح ی بی جا و بی جهت شففففففففوهر ز ان درازی نک  و 

شفففففوهرم خاموش بنشفففففین و هرکاه مرد عصفففففبانیت و خشفففففمو را فرو برد آنوقت شفففففما با اد  و آرامو به 

ب و که م  زمان ناراح ی شففففما نفففف بت نکردم ول  ا ن می کویا فالن حر  شففففما بی جاه و بی جهت بود 

پ  از ای  نحوه عمل شما آن اختال  و ناراح ی ، بخر  نمی شود و احترام و قدردانی شما در دل شوهر 
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ید که خداوند شفففوهر را بر اکر مرد زیاد ناراحت شفففد شفففما با خودتان ای  تصفففور را بکن 1 جای می کیرد ...

ما مسففففلال کردانیده اسففففت . و در زندکی همیشففففه از م  اشففففتباه و خ ا سففففر زد می شففففود ول  شففففوهر به آنها 

 2 توجه نمی کند و سر به سر ما نمی کیرد پ  بر م  نیز  زم است تا از اشتباه او کوشت نمایا 

 3. و از ای  نحوه عمل و تحمل ) برداشت و صبر نمودن ( به دی  انسان ن د زیاد و اجر و ثوا  می رسد 

زنان قانونا و ف رتا تا د مردان هسففتند لیک  اکر مردان نیز از زن محبت ببینند تا د می شففوند ) لهوا 

او جای کیرد و روشو همان  بر زنان  زم است که با مردان رفتار خوبی داشته باشند تا محبت زن در دل

مانی باق  اسفففففففت که در با  هکر شفففففففده ( و ای  تا  یت مرد تا وق ی اسفففففففت که محبت باق  بماند ، و محبت ز 

رعففایففت کنففد چونکففه مردان نسفففففففففففففبففت بففه آسففففففففففففففا و زنففان خی   توجففه می کننففد و  می مففانففد کففه زن هدففا  را

ودن زن برای شففففوهر اسففففت و سففففببو محبت با زن اسففففت اما منشففففا  و سففففبب محبت ، همان ماصففففوص ب

مشففففففففففففففاهفده میشفففففففففففففود هر    کفه عمومی بفاشففففففففففففففد محب ی نفدارد و ای  ماصفففففففففففففوص بودن ، )   نی اینکفه زن 

هی ک  او را نبیند ( با هدا  باق  می ماند بنابرای  اسففففففففاه و ماصففففففففوص شففففففففوهر باشففففففففد ب ونه ای که 

 ٤ بنیاد محبت هدا  است و از ای  م لب ، مها بودن هدا  ثابت می کردد .
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 حکم عمل تعویذ برای محبت زن و شوهر و مسخره کردن شوهر 

 1  ها  آن ک ویوی که برای تا د کردانیدن شوهر از زن نوشته میشود نا جایخ قرار داده اند .ف

ک ویو و دعا برای محبت زن و شوهر حرام است و علتو ای  است که بااطر تاثیرام ک ویو ، شوهر 

 2 ه براو واجب نیست .تحت تاثیر چیزی قرار می کیرد ک

 :سوال 

شوهر را تابع خود گرداند آیا این کار  سیله دعا و تعویذ یا چیزی دیگر بخواهد   اگر زن بو

 ؟  جایز است

 : جواب 

شوهر حقوق  شوهر را از خود دور نماید و یا اینکه  ست البته اگر زن تدابیر فوق را بجهت اینکه ظلم  جایز نی

 3 . واجب را ادا کند جایز است

 : توضیح 

اکر زن شفففخصففف ی بد اخالق اسفففت و او برای تا د و فرمانبردار نمودن زن دعائی می خواند جایخ اسفففت ، 

اشففففکال شففففرن  ندارد هم نین اکر شففففوهر بد اخالق و ظالا باشففففد تا د نمودن او با دعا جایخ اسففففت لیک  

وص ای  مورد م ل ا صفففففففورتهای آن خی   نازک و باریک اسفففففففت  سفففففففیاری از مردم ک ویو و دعا را در خصففففففف
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جایخ می دانند و در صففورکی که ف ها  آنرا حرام می دانند اکر زنی برای اینکه شففوهر را تا د و فرمان بردار 

خود کند دعا خواند در ای  مسفف له قدری ت صففیل اسففت . اکر شففوهرش در ادا  ح وق کوتاه  می کند و 

ا  نماید جایخ اسفففففففت . اما اکر شفففففففوهر ح وق او را او دعا را به ای  خاطر می خواند تا ح وق او را کامل اد

ادا  می کنففد و در ادا  ح وق او هیچ کوتففاه  نففدارد بففاز ها زن دعففا و ک ویففو می کنففد تففا شفففففففففففففوهر م نون ، 

 1 . م تون و دیوانه او کردد جایخ نیست

 چند دعا و راهکار آسان و مفید برای محبت زن و شوهر 

  دعا و راهکار راضی کردن شوهر

( 1  )  َلَّ  وَ  اللهِ  بِّ حُ م  َ هُ ونَ حبُّ یُ  نااداً اَ  اللهِ  ونِ ن دُ مِ  ذُ خِ تَّ ن یَ مَ  اسِ النّ  نَ مِ  و وا نُ امَ  ینَ ذِ ا

 یاُ اِ اااااااَ  اللهَ  نَّ اَ  وَ  یعاً بِ جَ  لهِ لِ  اَ وّ لقُ اَ  نَّ اَ  ذاَب العَ  دونَ ذیَ وا اِ بُ لَ ظَ  ینَ ذِ   الَّ دَ و یَ لَ وَ  للهِ اً بَّ حُ  اُ اااااااَّ اَ 

  2 لعذابِ اَ 

که شوهرش نسبت به او ال ت و محبت ندارد آیه فوق را بر شیرینی باواند و به شوهر دهد تا هر زنی 

باورد انشفففففففففففففا   مهر ان و با محبت می شفففففففففففففود . قابل هکر اسفففففففففففففت که در محل ناجازخ اثر نمی کند برای 

 ویو ای اد محبت زن نسبت به شوهر اینکار را باید ان ام دهد که سوره یوسف را بنویسد و بصورم ک

    محبت زنو با او زیاد میشود .ابر بازوی خود بندد . انش
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باواند از ای  محبت زن نسففففبت به او زیاد ( نه با ز ان ) را هنگام آمیزش در دل  ( المغنی ) ( کلمه 2) 

 1 می شود .

  تدبیر و راهکار مجرب برای ایجاد محبت بین زن و شوهر     

ه ای  دعا را بنویسید یا اینکه بر چیز خوردنی یا آشامیدنی دم کردرای ای اد محبت بین زن و شوهر ب

 تا او باورد یا بیاشامد انشا   فورا بین آن دو محبت پیدا خواهد شد .

نداهلل عیاایها الناس انا خلقنکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم  )

یك خبیر ، الف ، بی قاکم ان اهلل عل نه ات نه بن ...............بن فالن ............... و فال نت فال

شجر سی و هارون مثل کلمه طیبه ک صلها ثابت و فرعها ه طیبه ............. کما الفت بین مو ی فا

  ( السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب اهلل االمثال للناس لعلهم یتذکرون

شخص ی ای  دعا را ه نام زن و نام مادرش نوشته شود ب ای فالنب ای فالن نام شوهر و نام پدرش و 

در محل ناجازخ خواند اصفففففففففال اثر نکرد بلکه ضفففففففففررش بیشفففففففففتر شفففففففففد لهوا برای همه مناسفففففففففب اسفففففففففت که در 

 «فورا عاقبت بدش را خواهند دید  ورنه »جاهای ناجایخ بکار نبندند 
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 باب سیزدهم

کوتاهی در حقوق زنان ظلم و   

مروزه ای  حففالففت اسففففففففففففففت کففه مردان ح وق خود را بر همففه زنففان می داننففد لیک  ح وق زن را بر همففه ا

کسففففففففیکه حکومت کند خود قبول ندارند و علتو ای  اسففففففففت که در اصفففففففف الح و عر  مردم امروزی ، هر 

ح  زندکی دارد و هر کسیکه زیر دست و محکوم باشد باید بمیرد بنابرای  حاکا زنده هست ح وق خود 

ی رده اسفففففففففففففت و ح وق  ندارد و ح وق او نیز مرده و از بین رفته اند شفففففففففففففما ممرا نیز زنده می داند و محکوم 

، بیشفتر سفالطین امروزی ح وق شفان را بینید که امروزه ح وق تمام زیر دسفتان ضفا د و پایمال میشفود 

از مردم م البه و وصففففول می کنند لیک  ح وق مردم را ادا  نمی کنند و اسففففبا  آرامو و سففففکون آنها را 

فراها نمی نمایند هم نین حاکمان در درجه پازین تر از سففالطین نیز ح وق خودشففان را وصففول و ح وق 

 زیر دستان را ادا  نمی کنند . 

کومت پدر بر فرزند ، شففوهر بر زن ، آقا بر مسففتادم ، اسففتاد بر شففاکرد و مرشففد بر مرید   د از ای  ح

، تمففامی اینهففا نیز همین حففالففت را دارنففد کففه صففففففففففففففاحففب حکومففت ح وق خود را وصفففففففففففففول می کنففد و ح وق 

محکوم و زیردسفففففففففففففت م مو  مرده شفففففففففففففمرده می شفففففففففففففود چونکه آنها م البه نمی کنند البته محکوم و زیر 

م ففابففل حففاکا قیففام کنففد و ح  خود را م ففالبففه کنففد ممک  اسففففففففففففففت کمی از ح وق خود را  دسففففففففففففففت اکر در 

را  دریافت کند ضففففففر  امل ل مشففففففهوری اسففففففت ح  با کسفففففف ی اسففففففت که قدرم دارد و شففففففوهران ای  م لب 

فهمیده اند که ح وق ما زنده اسففففففففففففت چونکه ما می توانیا آنرا وصففففففففففففول کنیا و زنان بی اره هی کار نمی 
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ول  شفففففری ت برای ادا  این نین ح وق 1 توانند بکنند بهمین خاطر ح وق آنها مرده دانسفففففته می شفففففود . 

سففلا ( ه و مرده ، بیشففتر تاکید دارد آن ح وق  که م البه کننده ای ندارد در حدیی پیامبر ) صفف     علی

 ت:اس

د این نین ح وق  را خود آن ح ی را که  غیر از خدا کس ی دی ر نمی داند ح ی صاحب ح  ها نمی دان

خداوند م البه می کند از حدیی شفففففففففریف م لوم می کردد هر شفففففففففخصففففففففف ی که م ین و مددکاری نداشفففففففففته 

باشفففففففد خداوند از همه بیشفففففففتر م ین و مددکار او می باشفففففففد چنان ه علت رد نشفففففففدن دعا مللوم نیز همین 

 :می فرماید  است   نی دعا بد او رد نمی شود و هرکاه که مللوم دعا می کند خداوند

                                                    (ال نصرنك و لو بعد حین ) 

تو را مدد خواها کرد کرچه ممک  اسفففففففففففففت آثارش پ  از مدکی برای تو م لوم  ( خداوند)م م نا م   

 2.  شود

 تنگی در نان و نفقه زن 

 ن ی از مردم در  سیاری از ضروریام خانواده مانند خوردن و آشامیدن دستشان را محکا کرفته  

و خانواده را در تنگی قرار می دهند اکر زن چیزی باواهد فورا شففوهر شففروع به سففروصففدا می کند که تو 

کنند که روز  اسرا  کار و فضول خرج هس ی چه نیازی به ای  و آن است و برای زنان مبلغ  را ک یین می

 این در بیشتر 
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تومففان امروزی ( مهمففان بیففایففد یففا اینکففه زن بیمففار شفففففففففففففود ، چففه  5۰تومففان ) م ال  5۰نمی دها م ال روز 

دردی را درمان می کند ف ال شففوهر ای  ک ته را تکرار می کند که م  از ای  بیشففتر نمی دها و    ! شففما 

بودن را نیز بر خودم اجرا ک  و ببین و برای انسفففففففففففففففان عفففاق   هسففففففففففففف ی م فففداری از ای  پفففایبنفففدی و موظف 

خودم مبلغ را مشففففففففخ  ک  که از آن بیشففففففففتر خرج نکنی و هم نین در هیچ حال ی بیشففففففففتر از آن خرج نکنی 

خواه در حالت بیماری یا شفففففففففففففادی یا آفت ناکهانی باشففففففففففففف ی و باید نگاه کنی چ در می توانی اصفففففففففففففول با  را 

 1 ت کنی و فورا هخاران مبلغ را می پاش ی و خرج می کنی .رعایت کنی م م نا ناواه  توانست رعای

 کوتاهی در حقوق دیگر 

ن ح وق زیادی دارد که مردم آن ح وق را ضا د می کنند و آن ح وق ای  است که مرد باید در حد ز 

توان خود بففه زن غففوا و لبففاه دهففد و آموزش دینی دهففد   نففففففففففففف ی از مردم بففه زن نففان و ن  ففه نمی دهنففد یففا 

ا تر از حففد نیففاز ، و زن را رهففا کرده و بففدنبففال یففک دختر یففا زن دی ری کففه ب شفففففففففففففا آنهففممی دهنففد ول  کاینکففه 

خو  جلوه کرده می افتنففففد و برای او می میرنففففد و هی  ونففففه تره و بیمی از بففففدنففففامی و خرابی نسففففففففففففففففل را 

 ست . سته ا احساه نمی کنند و روی همه اینها را با پرده پوشیده و کمرش را برای ظلا کردن

 ظلم مردان و صبر زنان 

 نفففففففف ی از مردها ح وق زنان را این ونه ضففففففففا د می کنند و بدون حیا  و شففففففففرم برای خودشففففففففان رفاه و  

آرامو را فراها نموده ، خو  می خورند و می پوشفففففففففففند . اما زن و فرزند را در مشفففففففففففکالم می کوارند ای  

و زن و فرزنفد را مفاننفد کفدایفان و یفک بی غیرکی اسففففففففففففففت کفه مرد بفه وضفففففففففففففد و سففففففففففففففامفان خود رسفففففففففففففیفدکی کنفد 

مسففففففففکینان ب وارند . و به غوا و لباه آنها هیچ توجهی نکند حال آنکه زنان بیشففففففففتر نیاز به زینت و آرا و 
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دارند و مردان نیاز به ای  چیزها ندارند   نففففففففففففف ی از مردان ای  عادم زشفففففففففففففت را دارند که به دنبال زنان 

 فاحشه آواره هستند .

صففابر و شففاکر هسففتند که  غیر از کریه کار دی ری ان ام نمی دهند و پیو کسفف ی  زنان هندوسففتان خی  

 1  شکایت نمی کنند و آبروی شوهرانشان را ح ظ می کنند اسرار زندکی رافاش نمی کنند .

 مظلومیت زنان 

 الت یك زن مظلوم ح

چهل سفال اسففت  متاسف انه بر زنان ظلا زیادی می شفود و امروز نامه یک زنی بدسفتا رسفید که ت ریبا

که با م  بی ت نموده اسفففففففففففت و ای  زن خی   متدی  و دیندار اسفففففففففففت   نففففففففففف ی وقتها شفففففففففففکایت و بی مروکی 

شففففففففففوهر خود را می نویسففففففففففد که انسففففففففففان از خواندن آن ناراحت و پریشففففففففففان می شففففففففففود . مردم در ادا نکردن 

است که م  از کریه  ح وق زنان برای ان ام یک ظلا بخرکی کمرشان را  سته اند ای  زن بی اره نوشته

زیاد چشمانا ض یف شده است   ن ی وقتها تصمیا می کیرم که لباسهایا را پاره کرده و بیرون بروم 

و یا اینکه خودم را در چاه  بیندازم و بمیرم ول  چونکه ای  کارها بر خال  شففری ت و دی  هسففتند ان ام 

شففففففففففب و روز ب خ کریه کار دی ری ندارم .  نمی دها و ای  موضففففففففففوعام را به دلا می فهمانا و می نشففففففففففینا و 

 سیار ظلا بخرکی است و اکر آن بی اره می توانست  غیر از کریه کار دی ری ان ام دهد ، می داد . ازدواج 

سففففففال اسففففففت که ان ام شففففففده اسففففففت و شففففففوهرش با هخار آرزو تّمنا با ای  زن ازدواج نموده  ۱۷دوم ای  زن 

مردان با خواهو و التماه خواسففففتگاری می کنند ول  حا   اسففففت وقتیکه قیافه زن خو  اسففففت آنوقت
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دوران ضففففففففففففف ی ی زن اسفففففففففففففت و شفففففففففففففوهر ب ر  او هیچ توجهی ندارد تا جازیکه او را در نان و ن  ه اش نیز 

بخرکتر اسففففت در ای  مدم ه ده  او  زن از  و  محتاج کواشففففته اسففففت . شففففوهر از و اگ  سففففنی از او کوچکتر 

شففان بر قرار بوده اسففت و ح  او را ادا می کرده اسففت و ای  چه سففن دل  و بی سففال رفاقت و همراه  بین 

پاداش ای  همه زحمت م  آیا  رحمی است که به هیچ م لبی توجه نمی کنند اکر ان بی اره می کوید که

همین اسففت ؟ شففوهر در جوا  می کوید : که تو چه خدم ی ان ام داده ای . م لوم نیسففت که در هه  او 

ی از خدمام اسففففت که زن انها را برای او ان ام نداده اسففففت. م  امروز یک رسففففاله می نویسففففا چه فهرسفففف 

ن ای  مللومیت و ضفففففففففففففا د شفففففففففففففدن ح وق زنان را بیان می کنا حکومت هر کونه که می خواه  بک  آدر 

 رعایت ک  . نیز  ح وق  دارد آنها را  نیز  زیر دست  هیچ اشکال  ندارد ول  همراه آن ، محکوم و 

 حضرم حکیا ا مت ) رحمه   علیه ( به صورم مخاح و شوب  فرمودند : 

اکر م  به حکومت برسا قبل از همه اعالم خواها کرد که هر زنی که از جانب شوهر بر او ظلا شده 

و ح  او ضفففا د کشفففته اسفففت بیاید از م  ت اضفففا و درخواسفففت کند تا م  پ  از تح ی  ، اسفففبا  راحت و 

راها نمایا و به رّد ح وق ضفففففا د شفففففده فیصفففففله نمایا ول  خداوند چرا به انسفففففان ک ل و آرامو آنها را ف

بی مو ناخ  نداد بااطر ای  که او از قبل در نیت داشت که مردم را بخند . و مردان ها در ای  صورم به 

صفففورم نور م  رای نمی دادند چون می دانسفففتند که م  ح  زنها را از آنها می کیرم ول  زنان نان روغنی ب

 ت سیا می کردند .
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 اثر سختگیری زیاد بر زن 

فالن شفففففففففففخ  که ادعا  علا و ت وی دارد با زن خودش زیاد سفففففففففففخت یری می کند و بیو از  رمودند :ف

حد او را مورد سففففرزنو قرار می دهد و اثر ای  سففففخت یری آنسففففت که زنو به او احترام نمی کوارد ول  اثر 

اسفففت که آنها بم  احترام می کوارند و م  را پیر و مرشفففد می دانند و پیامبر  رفتار نیک م  در خانواده ای 

 1 ) ص     علیه و سلا ( با زنان خویو خی   مهر ان بود .

 ظلم کردن یک نوع بی رحمی و بزدلی است 

نان در دسففففت مردان مصففففداق مرده به دسففففت زنده اند . از اهیت و آزار آنها به شففففما ثوا  چند رک ت ز 

 ز می رسفففد ؟  و اکر شفففما آن در بهادر و شفففداع هسفففتید و حرص حکومت در وجود شفففما می جوشفففد پ نما

بر کسفففففففففف ی که قدرتمند اسففففففففففت حکومت ک  . وق ی ما می دانیا م ال اکر او کارکر یک آدم بد اخالق  باشففففففففففد 

این اسفففت که برای جنا  شفففوهر م لوم میشفففود که ح ی ت حکومت چیسفففت ؟   نففف ی از مردان از حّد 

وز نموده و با تصفففففففففففففور اینکه زن از زدن وحشفففففففففففففت می کنند این ونه سفففففففففففففخت کیری بر زنان نشفففففففففففففانه کا ت ا

حوصلگی و بخدل  است که بر خال  شان مرد است و اکر شخص ی بدست کس ی اسیر باشد پ  برخورد 

 2 .جوانمردی است  بد با او ، و ظلا کردن بر خال 
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 از آه مظلوم بپرهیز 

نان بی اره هیچ کاری نمی توانند ان ام دهند به همین خاطر ح وق آنها مرده تصفففور می شفففود البته ز 

کریه و ناله خو  بلد هسفففففتند وقتیکه شفففففوهر آنها را اهیت می کند ز انشفففففان خو  بحرکت در می آید اکر 

 را مالمت می کنندشففففففففففوهر بر او ظلا و سففففففففففخت یری کند و او پیو پدر و مادر شففففففففففکایت کند پدر و مادر نیز او 

ر دحا  در ظاهر نخد زن هیچ وسفففففففففففففیله ای وجود ندارد ب خ اینکه به درکاه خداوند فریاد زند و کریه کند و 

ح ی ت ، اینها آن در به خداوند نخدیک هسفففففتند که فورا دعا شفففففان قبول می شفففففود چون آه مللوم نخد 

وسفففففلا ( م لوم می شفففففود هر شفففففخصفففففیکه خداوند زود قبول می شفففففود و از حدیی پیامبر ) صففففف     علیه 

 م ین و مددکار نداشته باشد خداوند از همه بیشتر مددکار اوست . 

 شخ  مللوم هر کاه دست به دعا بلند می کند خداوند می فرماید : 

 «ال نصرنك و لو بعد حین  »

    نی م م 
 
 1 م  ترا یاری خواها کرد کرچه   د از مدکی شاید اثر آن برای تو نمودار کردد . نا

 عذاب در دنیا بعلت ظلم بر زنان 

ا زن و فرزندانت با چهره باز و لب خندان رفتار و برخورد ک  و با آنها باند و هیچ وقت به هیچ وجه ب

بر آنها ظلا نک  و همیشفففففففففففففه از خداوند بتره که او توانایی دارد تا شفففففففففففففما را در دنیا   وا  خودش مبتال 

ند و یا یک حاکا ظالا را سففففازد و برای تو مسفففف له ای درسففففت کند و یا اینکه به یک بیماری سففففخ ی مبتال ک

بر تو مسففلال کند و بدان که سففخا و عوا  ظلا در همین دنیا به انسففان می رسففد در امت های کوشففته اکر 
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دست یا پا شان به خ ا می رفت فورا عوا  نازل می کشت و ای  رحمت خداوند بر ای  امت است که 

 . استآنها را در دنیا عوا  نمی دهد چونکه در عوا  دنیوی رسوایی 

البته سفففففففففففخا و عوا  ظلا را بصفففففففففففورم پنهان و در پرده می دهد که ظاهرا مردم دنیا آنرا می فهمند که 

همان سففففخای  ن ای  سففففخای کناهان ماسففففت بلکه  سففففوی اسففففبا  ظاهری نسففففبت می دهند و در ح ی ت آ

 1 . ظلا اوست خصوصا وقتیکه مللوم دعای بد کند چونکه دعای بد مللوم زودتر قبول میشود

 عذاب آخرت 

کر کسفف ی قصففدا به زن اهیت و آزار می رسففاند ای  زشففت اسففت و اکر منلورش اهیت کردن نباشففد ول  ا

کاری ان ام دهد که سفففبب اهیت و آزار او باشفففد ای  نیز زشفففت و بد اسفففت در حدیی شفففریف موجود اسفففت 

 :شد که که در زمان پیامبر ) ص     علیه وسلا ( هکر دو زن را کردند در مورد یکی از آنها ک ته 

 نماز و روزه خو  ان ام می دهد ول  همسایگان خویو را اهیت می کند 

 : پیامبر ) ص     علیه وسلا ( فرمودند 

 « هی فی النّار »

   نی آن زن ب هنا می رود  

زار یگان خویو اهیت و آو در مورد دی ری بیان کردید که نماز و روزه زیاد ان ام نمی داد ول  به همسففففا

 : پیامبر ) ص     علیه وسلا ( فرمودند  .رساندنمی 
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  « هی فی الجنّه »

 . او در بهشت است 

ببینید آزار و اهیت به کسفففففف ی چه عاقبت بد و تلخ  دارد بنابرای  بد  سففففففوی آن از نماز و روزه ها بیشففففففتر 

 1دقت نمود . 
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 باب چهاردهم

زن و شوهر  اتدستور العمل شرعی هنگام اختالف  

اطعنکم فال تبغوا اللتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان و

 (  االیه )علیهن سبیال 

  : ترجمه و توضیح

آن زنانی که شففففما با قراز  ، احتمال سففففرکشفففف ی آنها را می دهید ، اول آنها را نصففففیحت کنید اکر قبول 

نکردند پ   سفففففففففففففتر خوا  خودتان را از آنها جدا کنید و نخد آنها ناوابید و اکر باز ها نتویرفتند پ  با 

نبیه اضفففاف  آنها جسفففت و اعتدال آنها را تنبیه کنید اکر از شفففما اطاعت کردند پ  شفففما بهانه ای برای ت

قدرم و علا او از همه بیشففففففتر اسففففففت نکنید چون بدون شففففففک خداوند دارای م ام بلند و علمت اسففففففت و 

اکر شففففففما این ونه عمل کنید م م نا آنها ح وق شففففففما را رعایت و ادا  خواهند کرد و اکر شففففففما از قراز  

آنها با ها کنار نه آیند پ  شما از میان فهمیدید که احتمال دارد جنگ بین زن و شوهر به درازا بکشد و 

 ستگان زن یک ن ر را که لیاقت قضاوم و فیصله را داشته باشد انتاا  نمایید تا که برای پایان دادن 

به ای  اختال  و نخاع بین زن و شففففففففففففوهر نخد آنها بروند و تح ی  کنند و اکر یکی از آن دو یا هر دوی شففففففففففففان 

درست برای اصالح و ب همانند و اکر ای  دو قاصد با قلبی پاک و با نیت  م صر باشند به آنها توکر دهند

بین آن دو ، قدمی بردارند ق  ا خداوند مت ال بین زن و شففففففوهر ت اها برقرار خواهد کرد  شففففففرت اینکه 

زن و شففففففففوهر به رای و مشففففففففوره آنها عمل کنند بدون شففففففففک علا و اطالع خداوند از همه بیشففففففففتر اسففففففففت که 
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د و زن ت اها برقرار می کردد وقتیکه نیت آن دو قاصفففففد از نلر خداوند خو  باشفففففد ق  ا چ ونه بین مر 

 1 راه درست ت اها را در قلب آنها ال ا  خواهد کرد .

 خالصه دستور العمل 

 صبر در م ابل اشتباه و نافرمانی زن  -( 1 )

اکر اشففففففتباهام زن تکرار شففففففود و مرد توان صففففففبر و تحمل نداشففففففته باشففففففد پ  او را فهمانیدن و  -( 2) 

 نصیحت کردن 

   د از ای  اکر اصالح نشد از او جدا خوابیدن  -( 3) 

 زدن خ یف و سبک ب ونه ای که آثار آن در بدن ظاهر نشود  -( 4) 

ای  روش نیز م ید اسفففت که دون ر انسفففان شفففا سفففته یکی از جانب مرد و یکی از جانب زن برای  -( 5) 

 تح ی  و کوش کردن به حرفهای زن و مرد انتاا  شوند و به ای  اختال  آنان پایان دهند .

  فرمان پیامبر

 مفهوم یک حدیث پاک 

 ر حدیی پاک پیامبر ) ص     علیه وسلا ( است : د

 ( بالنسء خیرا فانما هن عوان عندکم استوصوا) 
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 با زنان رفتار خوبی داشته باشید چونکه آنها نخد شما اسیر هستند .  

ز ابیو از ای  شففففففففما اختیار دی ری ندارید لیک  اکر آنها کار نامناسففففففففبی ان ام دادند پ  آنها را جدای 

ما سففففففففففففخت ، اکر م ید و فرمان بردار شففففففففففففخود باوابانید و اکر این در کاف  نبود به آنها بخنید ول  نه زدنی 

شفففففدند به آنها چیزی ن ویید  شفففففنوید که ح وق شفففففما بر همه زنان هسفففففت ح وق زنان نیز بر شفففففما هسفففففت 

ح  شما بر زنان ای  است تا اجازه ورود به آن کسیکه که شما دوست ندارید ندهند و ح  آنها بر شما 

 اخالق و رفتار مناسب با آنها داشته باشید .ای  است که آنها را بنحو احس  خوراک و لباه دهید 

  روش تنبیه زن و اندازه آن

  م نا انسفففان در زندکی به تنبیه و سفففخا ضفففرورم پیدا خواهد کرد و از دیدکاه شفففری ت نیز اجازه دادهم

 شده است . 

 ( هالضّروری یتقدر بقدر الضرور )و م اب  قاعده 

و در اصففففففففالح شففففففففری ت ای  نوع تنبیه را  »آن در تنبیه نمودن جایخ اسففففففففت که در اصففففففففالح زن کمک کند  

 « ک خیر می کویند

 و ای  دارای روش های ماتل ی است : 

  -( 5) کشفففففففففففففیدن کوش   -( 4) با دسفففففففففففففت زدن   -( 3) جدا خوابیدن   -( 2) مالمت کردن  -( 1)  

 سخای مال  دادن   -( ۷) در خانه حب  نمودن   -( ۶) ال اگ تند به کار بردن 

دیب از نلر شفففری ت اجازه داده شفففده اسفففت که در تر یت زن به شفففما کمک کند نه آن در که راین در ت

به زن درد زیاد برسففففد چون این در زدن عالوه بر اینکه کناه اسففففت خال  انسففففانیت و ف رم اسففففت ف ها  

آن زدنی که اثر آن در پوسففففت بدن زن ظاهر کردد ای  را ضففففر   از زدن زیاد و سففففخت زدن ، مند کرده اند و 



 آئین زناشویی 

 

 
188 
 

فففاحو ) زدن زیففاد و بیو از حففد ( نففامیففده انففد و نففاجففازخ قرار داده انففد ول  آن زدنی کففه از آن اسفففففففففففففتاوان 

 1  شکند یا پوست بدن پاره شود ب ری  اول  ناجازخ است .

 روش باز آمدن از ظلم و زیادتی و در اندازه و حدود ماندن 

زیر دسففففتان  »علیه ( سفففف وال شففففد که م ال   نفففف ی وقتها در تنبیه  ز حضففففرم حکیا ا مت ) رحمه  ا

و مسففففتادم از حد م مول زیادکی صففففورم می کیرد لیک    دا انسففففان پشففففیمان می شففففود شففففما  «م ال زن 

  ای  صورم عم   نشان دهید تا با مدنلر کرفتن آن زیادکی صورم ن یرد و سیاست نیز ح ظ شود ؟

 فرمود :

بهتری  روش و صففففففففففورم عمل ای  اسففففففففففت که قبل از کرفتن یا دسففففففففففت بلند کردن با خود فکر کنید که  

م ّرر نخد خودتان را اجرا  کنید و بهمان اندازه  فالن حر  را می زنا یا این در می زنا و   د همان اندازه

 2   اکت ا  نمازید از آن بیشتر نشود .

وقتیکه ناراحت و عصففبانی شففدید نخنید بلکه وقتیکه ناراح ی و عصففبانیت و عالج آسففا و ای  اسففت 

 3 شما پایان یافت فکر کنید که چ در کوتاه  است بهمان تناسب تنبیه کنید .

                                      

 45ص  5التبلیغ ج  22۰ص  ۳اصالح ان ال  ج  - 1
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اگر بر اشتباه زن زیاد عصبانی و ناراحت شدید       

ینکه او را کر کس ی بر شخص ی ناراحت و عصبانی شد بهتر است که از نخد آن شخ  حرکت کند یا اا

از خودش دور کند و آ  سرد بنوشد و اکر زیاد عصبانی شده است با خود فکر کند که ای  همه ح وق 

خداوند بر ماسفففت و ما در آنها کوتاه  می کنیا وقتیکه خداوند ما را م ا  می کند برای ما ها مناسفففب 

 1.  ا  کنیا و اکر خداوند از ما انت ام کیرد حال ما چه می شود ماست که 

عالج عصبانیت       

 یامبر ) ص     علیه وسلا ( فرمودند :پ

 پهلوان به چه کس ی می کویند ؟  

 ( عرض کردند : ر  ی   عنهان ابه ) 

 پهلوان کس ی است که در کش ی پشت دی ران را به زمین باواباند . 

سففففففلا ( فرمودند : خیر ! پهلوان کسفففففف ی اسففففففت که هنگام ناراح ی و عصففففففبانیت علیه و پیامبر ) صفففففف     

 خودش را کنترل نماید .ن   

پیدا شففففففففففففدن جوش در حالت عصففففففففففففبانیت امری طبی   اسففففففففففففت و مالم ی در آن نیسففففففففففففت ول  خداوند به 

( انسان اختیار نیز داده است باید جلوی عصبانیت و خشا را کرفت حضرم ابووازل ) رحمه   علیه 

روایت می کند که ما نخد عروه ب  محمد ب هت کاری رفتیا . عروه بااطر یک حرف  ناراحت و عصففففبانی 

                                      

 6ص 6ملفوظات جملحوظات جدید  - 1
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شففففففد ابووازل می کوید : که ا شففففففان آ  طلب نموده و وضففففففو کرفت و دو رک ت نماز خواند و ک ت پدرم از 

 :سلا ( روایت کرده است و  پیامبر ) ص     علیه

 « الشیطان خلق من النارالغضب من الشیطان و ان  »

   نی عصبانیت و خشا اثر شی ان است و شی ان از آکو پیدا شده است 

ببینید در وقت عصفففففففففففففبانیت آثار حرارم ظاهر می کردد چهره چ ونه قرمخ می کردد دسفففففففففففففتان حالت  

که تو در ک ای بدن  : چنان ه کسفففففففف ی از شففففففففی ان پرسففففففففیدمی کنند تمام اینها کار آکو اسففففففففت لرزش پیدا 

 انسان هس ی ؟

وقتیکه انسفففففان در حالت خوشففففف ی اسفففففت در وجود او قرار دارم وقتیکه ناراحت و  : شفففففی ان جوا  داد 

 عصبانی می شود با  سر او قرار می کیرم .

ی ای  کامال برای آن کافیسفففففففففت   ن :آن عال   را که پیامبر ) صففففففففف     علیه وسفففففففففلا ( ت ویخ فرمودند  

ای  آموزش که در وقت خشففا و عصففبانیت ، وضففو کیرید ف ال شففسففتن اعضففا  کاف  نیسففت بااطر اینکه 

ف ال آکو نیسفففففففففت بلکه اثر شفففففففففی ان اسفففففففففت که از آکو آفریده شفففففففففده اسفففففففففت پ  در م ابل آکو آ  و در 

الصفففففففه تمام شفففففففی نتهای وضفففففففو و عبادم ضفففففففد تکبر اسفففففففت وتکبر،خم ابل شفففففففی نت و ک ر ، عبادم   نی 

 شی ان است.
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برای عالج کاری را ت ویخ فرمودند که ضد آکو و کبر است و وضو       علیه وسلا(ص)پیامبر اکرم 

عبادم اسفففففففت و عبادم به ت ر  و نخدیکی می کویند وق ی انسفففففففان به خداوند نخدیک می شفففففففود پر واضفففففففح 

 1 ن ا توقف کند و م بور است دور شود.است که از شی ان دور می شود بلکه شی ان نمی تواند آ

الج دومعــ  

 فرمودند:     علیه وسلا(ص  )ضرم پیامبرح

اکر کس ی ناراحت و عصبانی شد،اکر ا ستاده است بنشیند و اکر ناراحتیو از بین نرفت دراز بکشد 

زمانیکه انسفففان م م نا از ای  بیشفففتر نیازی به تدبیر برای فروکو نمودن عصفففبانیت ناواهد بود وچون 

ا سففففففتاده اسففففففت جسففففففا و ت  او با زمین فاصففففففله دارد زمانیکه می نشففففففیند با زمین نخدیک می شففففففود و با دراز 

کشیدن تماه بیشتری با زمین پیدا می کند و خداوند در طبی ت زمین انکسار وتواضد کواشته است و 

تکبر ضففد اسففت.کویا عالج بالضففد ای  انکسففار و تواضففد بر انسففان اثر می کوارد و انکسففار با عصففبانیت و 

کردیففد.و ففا ت ر ففه دیففده شففففففففففففففده اسففففففففففففففت کففه انسففففففففففففففان در حففالففت عصفففففففففففففبففانیففت هی  ی را اختیففار می کنففد کففه 

 . ،کرفتن،کو یدن،آسان کرددزدن

می نشففیند و اکر باز ها انی شففود بدون اختیار حرکت کرده م ال اکر کسفف ی در حالت دراز کشففیده عصففب

می ا سفففففففتد وت اضفففففففای طبی ت ای  اسفففففففت که انسفففففففان اکر دراز  عصفففففففبانیت بیشفففففففتر شفففففففود حرکت می کند و 

یک  (ص     علیه وسلا )کشیده باشد می نشیند و اکر نشسته باشد می ا ستد پ  ای  ک لیا پیامبر

 ک لیا ف ری است که در حالت عصبانیت اکر ا ستاده است،بنشیند.
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ومعــالج ســ     

عصففبانی شففدند و هیچ یک از آنها سففاکت نمی شففدند ( وسففلا)صفف     علیه دو نفف ابی به نخد پیامبر  

 فرمودند: (ص     علیه وسلا)حضرم پیامبر 

 عصفففففففففففبانیت او از بین می 
 
م  یک کلمه ای می دانا که اکر آدم عصفففففففففففبانی و ناراحت آن را باواند فورا

 . است ( اعوذ باهلل) رود و آن کلمه

  ـارمهـعــالج چ  

 علما  یک راه م اوده دی ری برای خشا و غضب بیان فرموده اند:  

اینکه شفففففففففخ  عصفففففففففبانی و ناراحت از محل خشفففففففففا و غضفففففففففب حرکت کند و آن ا را ترک نماید و ظاهر 

اسففففففففففت وق ی که ب ای دی ری برود آن شففففففففففخ  که بر او عصففففففففففبانی شففففففففففده آن ا حضففففففففففور ندارد و اسففففففففففبا  

 وعصبانیت و خشا،خود باود از بین می رود.عصبانیت و ناراح ی نیز آن ا وجود ندارد 

ـمجـنعــالج پ    

هر شففففففففففخصفففففففففف ی که زیاد عصففففففففففبانی می شففففففففففود یک راه عالج آن ای  اسففففففففففت که بر یک کاغو ای  عبارم را  

خداوند از این قدرتی )  بنویسففد و در جایی قرار دهد که هر وقت نگاهو به آن بی تد آن عبارم ای  اسففت:

چون عصفففففففففبانیت انسفففففففففان زمانی اسفففففففففت که آن شفففففففففخصففففففففف ی که بر او (رت  داردکه تو به این داری بیشتتتر قد

عصفففففففففففبانی شفففففففففففده از او کوچکتر و کا توان تر باشفففففففففففد و اکر از او بخرکتر یا اینکه توانو بیشفففففففففففتر باشفففففففففففد بر او 

عصففبانی نمی شففود و اکر شففخ  سففوم بخرکتری حضففور داشففته باشففد باز ها انسففان عصففبانی نمی شففود 
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  نی علمت خداوند مت ال . وق ی که ای  عبارم را ببیند م م نا ای  استحضار قوی پیدا خواهد شد 

 1.  به هه  می آید و عصبانیت پایان می یابد

ان را داشته باشندکامل زنالح ن نباید انتظار اصردام    

  بدی که به رکخ ای  امید را نداشففففففته باشففففففید که زنان م ل شففففففما شففففففوند چون که آن کا ع    و خله

 و اگ خل ت در وجود آنهاست هرکخ از بین ناواهد رفت ضر  امل ل مشهور است:

شود ولی وقتی که در بیاورید قطعا همانگونه  ) ست  سگ را هر چه در لوله بگذاری تا را دم 

 . ( خواهد بود که اول بوده است

شففففففففود و بر زن نباید  ابل کوچکتری  اشففففففففتباه زن ناراحت مرد نباید اخالقو آن در تند باشففففففففد که در م

اه خود را از و ح و این در ای اد رعب شفففففود که به محم وارد شفففففدن شفففففوهر،ن سفففففو ق د کردد،هوش 

دسفففت دهد واکر از دهان بی اره حرف  بیرون شفففد یا چیزی خواسفففت فورا جنگ و سفففروصفففدا را با او آغاز 

و فامیل را ترک نموده اسففت وها اکنون نگاهو ف ال به  کند زن به خاطر شففما پدر،مادر،تمام  سففتگان

با شففففماسففففت اکر شففففوهر با زن محبت نکند چه کسفففف ی با او ن سففففوی شففففماسففففت وتمام دارائی او،همدم بود

محبت می کند بنابرای  انسانیت ت اضا می کند که ای  چنین انسان وفاداری را هرکخ مورد اهیت و آزار 

و بی ادبی یا رفتار بدی دیده شود آنرا ناز و عشوه بدانید چونفففکه ع ل او قرار ندهید و اکر  سا اوقام از ا

کا اسففت وکشففخی  ندارد و سففلی ه محبت کردن ندارد.به همین جهت اسففت که روش نفف بت کردنو 

به کونه ای اسفففففففففففففت که مرد را ناراحت می کند و در دنیا ف ال شفففففففففففففما خریدار او هسفففففففففففففتید اکر از جهالت و 
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برید عالج آن ممک  اسفففففت و آن اینکه کتابهای دینی را برای او باوان و از اینکار در بداخالق  زنان رنج می 

آنها به حد نیاز سفففففففلی ه و کشفففففففخی  خواهد آمد چونکه از ک لیا دی  اخالق انسفففففففان درسفففففففت می شفففففففود و 

خو  خدا در دل پیدا می شفففففود و نسفففففبت به ح وق شفففففوهر اطالع پیدا می کند اکر زن واق ا اشفففففتباه کند 

ا شففففما از اشففففتباه او کوشففففت کنید و از صففففبر در م ابل آزار و اهیت او درجه انسففففان بلند می شففففود و در باز ه

 طبی ت انسان تحمل پیدا می شود و از آن ن د دینی زیادی به انسان می رسد و اجر و مخد فراوان نصیب

 1.  انسان می کردد   

نباشد: و شوهر جنگ ونــزاعخــانه ای که در آن هرگز بین زن       

ضفففففرم ل مان نخد همه حکیا اسفففففت و نخد   نففففف ی پیغمبر اسفففففت در یک با  کارکری می کرد صفففففاحب ح

بففا  آمففد و از او خیففار طلففب کرد و آنرا قففاش قففاش نموده یففک قففاش بففه او داد.ل مففان زود زود می خورد او 

یک قاش از دید که ای ،زود زود بامخه می خورد احسفففففففاه کرد که خیارها خی   لویو و شفففففففیری  هسفففففففتند 

خیففار را در دهففان کففواشففففففففففففففت آن تکففه خیففار م ففل زهر ت ت بود فورا آن را از دهففان بیرون ریاففت و ک ففت:ای 

ل مففففان تو ای  خیففففار را بففففامخه می خوری و ای  مففففاننففففد زهر ت ت اسففففففففففففففففت جوا  داد: بلففففه م ففففل زهر ت ت بود 

ی خورده ام اکر یک اوک ت:چرا خوردی؟ل مان جوا  داد:آن دسففففففففف ی که م  سفففففففففالیان دراز از آن شفففففففففیرین

مرتبه از آن دسففففففففففتها چیز ت ت زهر مانندی به م  رسففففففففففیده اسففففففففففت چ ونه به ر  آورم و ای  قاعده و اصفففففففففف   

 است که اکر زن و مرد آن را بااطر داشته باشند هیچ وقت بین آنها جنگ و نخاع ناواهد بود.
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به ناراحت شفففففففد اشفففففففکال  زن بااطر داشفففففففته باشفففففففد که شفففففففوهر بارها ناز مرا تحمل نموده،و اکر یک مرت

 
 
نففدارد و شفففففففففففففوهر تصفففففففففففففور کنففد کففه زن هخاران نوع خففدمففت بففه م  می کنففد اکر یففک حر  اشفففففففففففففتبففاه،سفففففففففففففهوا

 1.  دهانو بیرون شد اشکال  ندارداز 

تیک حکای         

اخیرا خی   م ففوور و ضففففففففففففف یف شففففففففففففففده بود و یففک  «خففانواده حففا   امففداد   »انواده مرشففففففففففففففد م خفف

م لمه خدمت ا شففففان رسففففید و تمام کارهای خانه را به عهده کرفت ول  آن مسففففتادم از ای  جا به مکه 

مسفففففتادمه خی   بداخالق و تندخو بود و با خانواده،حا   صفففففاحب در جنگ و نخاع بود می فرمایند:که 

یک مرتبه در خانه م  حا   صفففففاحب به خانواده خود ک تند ای  مسفففففتادمه شفففففما را اهیت می کند و با 

است ول  شما به او هی   نمی کویید و او را از خانه بیرون نمی کنید.خانواده حا    شما در جنگ و نخاع

صفففففففاحب فرمودند:که فایده زیادی نیز می رسفففففففاند و هر شفففففففخصففففففف ی که فایده رسفففففففاندنو زیاد باشفففففففد صفففففففبر 

نکردن در قبال   نفففففففف ی از کج رفتاریهای او ناجوانمردانیسففففففففت بهمین جهت وق ی که او مرا اهیت می کند 

ده ها و را بیاد آورده و از او کوشفففففففففففففت می کنا وق ی که یک زن این در درک و فها دارد ما مردان م  فای

امو هایی که زنان به ما رسفففففففففانند از ر که حتما باید از درک و فها کار کیریا و ا مد نلر دانسفففففففففتن راحت و آ

 2.  اشتباهاکشان کوشت کنیا و آنها را تحمل نمازیا
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 باب پانزدهم

 سفارش از طرف زنان بد اخالق

 شوهر پریشان از زن امان و وسیله تسلی برایس

 نند که خداوند تا چه اندازه در مورد زنان س ارش می کند:مردان باید دقت ک 

ـ ) لَ اهللِ فیهِ خَیراً کَثیراًوَ عاشِروهُنَّ بِالْمَعروفِ فَان کَرِهتُموهُنَّ فَعَسی اَن تَکرَهوا شَیئاً وَیَجع   ( ـَ

که ناپسند با زنان رفتار نیک داشته باشید و اکر بنابر عل ی از زن،خوشتان نیامد ممک  است آن چیزی 

 شماست خداوند در آن خیر و برک ی زیاد کواشته باشد.

اکر علت ناپسففندی زن،اخالق بد آنهاسففت و ای  موضففوع سففبب ناراح ی شففوهر می کردد اما کویا ای  

وعده خداوندی اسففففففففففففت که خداوند در بداخالق  و ز ان تند آنها،خیر و من  ت زیادی کواشففففففففففففته اسففففففففففففت و 

 باواهد می تواند ان ام دهد.خداوند حکیا است و هر کاری 

م ال می تواند از همین زن بداخالق به شفففففففففففففما فرزندی ع ا  کند که در آخرم به درد شفففففففففففففما باورد و 

دست یر شما شود چون در قیامت چنین است که شخص ی آن در کناه دارد که دستور می دهند او را به 

وده انففد می کوینففد کففه مففا تففا وق ی کففه جهنا ببرنففد ول  فرزنففدان کوچففک او کففه در دوران کودکی وفففام نم

پدرمان همراه نباشفففففففففففففد به بهشفففففففففففففت نمی رویا چنان ه به خاطر آنها خداوند پدر را نیز به بهشفففففففففففففت می برد 

هم نین در ز ان درازی این ونه خبر ک یر می تواند باشففففففد که مرد در م ابل آزار و اهیت ز انی او،صففففففبر کند 

توجخای صففبر بهشففت اسففت و خیر ک یر بودن ج
ّ
اسففت چونکه آن اهیت و آزاری که در دنیا از سففوی  ظاهر  ن

زن بود کوتاه مدم و اندک اسفففففففففت و در عوض آن در آخرم راح ی می رسفففففففففد که ق  ا از آن بیشفففففففففتر اسفففففففففت 

چونکففه دازمی اسففففففففففففففت پ  خیر ک یر بودن زنففان نففففففففففففف ی  کردیففد در چنین صفففففففففففففورتهففایی مرد بففایففد بففه وعففده 
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ق  و بدز انی زن توجه نکند ول  متوجه سفففففففففففففاختن زن با نرمی خداوندی توجه داشفففففففففففففته باشفففففففففففففد و به بداخال

 1.  ر و زدن  سیار ها فایده ندارداشکال ندارد و توک

بد اخالقی و بدزبانی زنفضایل صبـــــر در مقابل              

 خداوند فرموده است:    

  یداً َ ثیداً خَ یَاِن َ ِداُتبوُانَّ یََعسی اَن تَکَداوا َایئاً َو َیجَعَل الله ییِه  

خداوند می فرماید شففففففففففففاید چیزی را شففففففففففففما ناپسففففففففففففند بدانید ول  خداوند در آن مصفففففففففففف  ت و خیر زیادی 

 .کواشته باشد 

شاید در هه  کس ی ای  سوال پیدا شود در بودن یا نبودن او د امکان مص  ت است ول  بداخالق  

مصفففففففففففف   ی اسففففففففففففت باید دانسففففففففففففت که در ای  نیز و ز ان درازی زن که از آن ن رم پیدا می شففففففففففففود در ای  چه 

مص  ت است یک مص  ت اینکه درجه مرد نخد خداوند از صبر در م ابل اهیت و آزار زن بلند می کردد 

صفف ت های خو  اخالق شففا سففته  و دوم اینکه در اخالق و مخاج او تحمل پیدا می شففود و حلا و بردباری 

 2.  هستند
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:انجان جانمظهرداستـان مرزا   

مسفففففففففففففر حضفففففففففففففرم مرزا ملهر جان جانان )رحمه   علیه( خی   بداخالق بود و اخالق خودشفففففففففففففان ه

ب دری نازک بود که یکمرتبه یک زن که مرید ا شفففان بود و اف  دوخت و به حضفففرم هدیه داد وقتیکه او 

 ه و ا  را آورد حضفففففففففرم دراز کشفففففففففیده بودند و به آن زن ک تند آن و ا  را روی م  بینداز و برو،چنان

آن و ا  را روی ا شفففان انداخت و رفت و وقتیکه حضفففرم صفففب  از خوا  بیدار شفففد چشفففمانشفففان قرمخ 

شففففده بود خدمتکاران سففففوال کردند:که حضففففرم چرا چشففففمان شففففما قرمخ شففففده اسففففت؟ جوا  دادند:که 

د شفففففففففففففففب اصفففففففففففففال نتوانسفففففففففففففتا باوابا. خفففدمتکفففاران ک تنفففد : آیفففا بفففه جهفففت سفففففففففففففردی هوا خوابتفففان نیفففامفففد؟ 

رما نبود ول  ای  و ا  آن چیزهایی که در آن بود بد بو بودند به همین جهت نتوانسفففففففتا ک ت:بااطر سففففففف

باوابا . منلور اینکه این در مخاج ا شففففففففففان نازک بود، و صففففففففففابر نیز بود چون زن بداخالق داشففففففففففت که به 

حضفففرم حرفهای زشفففت و  ناسفففخا می ک ت و هیچ وقت ا شفففان ب کر طالق او نشفففدند او را اهیت نکردند و 

این در خاطرش را داشففففت که هر صففففب  خدمتکار را می فرسففففتاد تا حال بی ا صففففاحبه را بپرسففففد آن خادم 

می رفت و از طر  مرزا صفففففاحب حال او را می پرسفففففید و او در جوا  به حضفففففرم دشفففففنام ،فحو و ناسفففففخا 

ل می ک ت و خادم می آمد و می ک ت،بله حالو خو  بود تا اینکه یکروز ا شفففففففففففففان یک خدمتکار که اه

جویایی حال او فرسففففففففتادند وای  خدمتکار از  پشففففففففتو ز انان بود ناراحت  سففففففففرحد بود م اب  م مول برای

شففففففففففد و به نخد حضففففففففففرم آمد و عرض کرد که او به شففففففففففما بد و یراه می کوید و شففففففففففما این در به او توجه می 

  به ای  کنید!حضفففففرم در جوا  خدمتکار ک تند:حرفهای او را بدندان او بخر  و مرشفففففد شفففففماسفففففت و م

جهت به او توجه دارم که او برای م  محسفففففف  بخرکی اسففففففت و تمام کما م م  از برکت اوسففففففت و  م  که 

 به ای  م ام رسیده ام به جهت صبر در م ابل بدکویی و ناسخاکویی او بوده است.
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 انسفففان بخرکی مانند ا شفففان ای  همه از سفففوی زن اهیت می شفففود باز ها صفففبر و تحمل می سفففبحان  !

کند.بندکان خاص خداوند دل دشفففففففمنان را نیز نمی شفففففففکنند.جای  سففففففف ی تاسفففففففف اسفففففففت که ما اهیت و آزار 

دوسفففففففففتان را نیز تحمل نمی کنیا که از میان دوسفففففففففتان از همه دوسفففففففففت تر زن اسفففففففففت که اهیت و آزار او را ما 

م  کناه   تحمل نمی کنیا.اکر بااطر ثوا  نمی توانید تحمل کنید با ای  تصففففففور تحمل کنید که شففففففاید

 1.  ان ام داده ام و ای  ک اره آن کناه است

زن بداخالق و بدقیافه ر در مقابلتدبیر صب          

همین م لب را همیشفففففه در هه  داشفففففته باش که بداخالق  و بدز انی زن ک اره آن کناهانی اسفففففت که   

که مرد انسان صاوح و نیکی را شنیدم  در )لکهنو ( داستان یک مرد و زنیم  ان ام داده ام چنان ه م  

بود ول  زنو خی   بداخالق بود یک روز به زنو ک ت که تو خی   بدبا ی چون ای  مدم طو نی زندکی 

را،با م  بودی ول  اصفففففففففالح نشفففففففففدی زن در جوا  ک ت:م  چ ونه بدبات هسفففففففففتا.حال،هیچ ک  از م  

تو رسفففیده اسفففت و کا شفففان   سففف ادتمندتر نمی تواند باشفففد چون م  به شفففوهری شفففریف و بخرکوار م ل

 تویی که ای  چنین زن بداخالق و تند ز انی نصیب تو کردیده است.

 : تحکای             

هم نین در کتابها نوشففففففته شففففففده اسففففففت که مردی از و اگ صففففففورم و شففففففکل خی   زیبا بود ول  زنو     

 زن را 
 
طالق می دهد و از او جدا می خی   بدقیافه و بداخالق بود.اکر امروزه این ونه باشفففففففففففففد مرد،فورا

شود ول  آن بنده نیک خدا در م ابل تمام ای  مشکالم صبر می کرد.شخص ی از او پرسید چرا ای  زن را 
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طالق نمی ده ؟او در جوا  ک ت:طالق نمی دها،چرا طالق بدها؟موضوع در اصل ای  است که حتما 

زنی این ونه داده اسفففففففففت و شفففففففففاید او کار نیکی  م  کناه  ان ام داده ام و خداوند در م ابل آن کناه به م 

ان ام داده که خداوند به او ای  چنین شفففففوهر زیبا و خوبی داده اسفففففت پ  م  ثوا  کار نیک او هسفففففتا و 

  نی چه؟ او عوا  کناه م ،طالق 

بداخالق  و بدز انی زن  را به خودشفففففففففففففان می فهماندند که در  بندکان بخر  و صفففففففففففففاوح خداوند ای  م لب

خودشففففان م صففففر هسففففتند و آنها را از خودشففففان جدا نمی کردند و در م ابل آزار و اهیت آنها صففففبر و تحمل 

می کردند و اکر اشتباه واق ا از زن باشد باز ها شما کوشت کنید و از ای  تحمل و صبر ن د و سود دینی 

 1.  می شود و اجر اخروی محسو  می شودنصیب شما 

د صورت بودن همســربر نمودن در قبال تدبیر صب       

مشغول شدن  ( مشغول بالخوجه)  الج آن میل به طر  زن اجنبیه و نامحرم که در حدیی با ل ظع

 با زن خود مشغول شوید.
 
 با زن خود آمده است هرکاه میل به سوی زن نامحرمی پیدا کردید فورا

ای  ق  ه از عبارم حدیی بصففففففففففورم علت بیان شففففففففففده در ای  حدیی پیامبر،صفففففففففف     علیه وسففففففففففلا 

 :است

 ( ان الذی معها مثل الذی معها )

 آن چیزی که نخد زن نامحرم است همان چیز با زن خودتان ها است.

                                      

 420حقوق البیت ص - 1
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 دیبی فرموده اند وای  علا آن حضرم  حضرم مو نا)رحمة   علیه( محمد    و  آنرا توضی 

 مدون نبود.

یکی اینکه هد  از : اسفففففففت مال می شفففففففوند بر سفففففففه قسفففففففا هسفففففففتندآن چیزهاییکه : ا شفففففففان می فرمایند

 م ال دستشویی  است مال ف ال دفد حاجت است و لوم حاصل کردن نیست.

دوم اینکه هد  از اسفففت اده ف ال لوم اسفففت م ال در حال ی که انسفففان کشفففنه نباشفففد شفففر ت کوارا را 

 بنوشد و در این ا هد  ف ال لوم حاصل کردن است.

اینکه هد  از اسففت اده آن لوم و دفد حاجت،هر دو م صففودند وای  دو صففورم دارد یکی دفد  سففوم

در ای  دفد حاجت بیشتر است کرچه ممک  است لوم  ( غوا خوردن) حاجت بیشتر باشد مانندط ام

 ها م صود باشد به همین جهت خو  بودن س ره و ظر  نیز م لو  است ول  ضروری نیست.

 هد  است اده بیشتر لوم م صود باشد مانند: صورم دوم اینکه در 

آمیزش که در آن کرچه دفد حاجت اسففت که منی و غیره بیرون می شففود لیک  م صففود و هد  بیشففتر 

 لوم است.

پ ،رسففففففففول خدا صفففففففف     علیه وسففففففففلا در ای  حدیی اشففففففففاره می فرمایند که در آمیزش لوم بیشففففففففتر 

تصففففففففور و انتاا  ک    نی دفد حاجت،و راح ی در   نی شففففففففما صففففففففورم اول را  ،م صففففففففود و هد  اسففففففففت.

همین اسففففففت و وق ی که م صففففففود دفد حاجت اسففففففت پ  در دفد حاجت،زن خودتان و آن بیگانه یکسففففففان 

 ( زنا کننده) هستند و شخ  زانی
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چونکه هدفو لوم حاصففل کردن اسففت بهمین خاطر اکر تمام زنهای دنیا برای او میسففر شففوند ویکی 

ر می کند شفففففاید آن یک زن لوم دی ری دارد.بهمین جهت همیشفففففه پریشفففففان اسفففففت باق  ماند باز ها تصفففففو 

 1.  حاجت را مدنلر کیرد ق  ا م مئن و آرام می کیرد و برح  می ماند اما شخص ی که دفد

ندالق هستقابل طر بر زنانی که ر صبتدبی              

یک بخرکی بود که زنو او را خی   اهیت می کرد تا اینکه مردم نیز فهمیدند که زنو او را پریشففففففان و      

ناراحت دارد مردم ک تند حضففففففففففرم!این نین زنی که شففففففففففما را اهیت می کند طالق دهید.فرمودند:که م  

هد شففد   نی زندکی او بر اختیار طالق را دارم ول  اکر او با کسفف ی دی ر ازدواج نکرد با مشففکالم رو رو خوا

ففففففففففففففنیز اهیت و آزار می دهد پ  بهتر ای   باد می شفود و اکر با کسف ی دی ر ازدواج کند پ  آن مسفلمان را ها

 اسفففففففففففت که م  ای  مشففففففففففف ت و اهیت را تحمل کنا و مسفففففففففففلمان دی ری از اهیت او مح وگ بماند و تا وق ی

 2.  م  زنده هستا آزار او به کس ی دی ر نرسده  ک 

و ضایع کننده حقــوق تدبیر صبـــــر بر زن نافرمان         

همیشفففففففففففففه با خودتان فکر کنید که خداوند ای  همه ح  بر ما دارد و از ما خ اهای کوناکون            

سفففففففففففففرزده می شفففففففففففففود وق ی که خداوند ما را م ا  می کند ماها باید از اشفففففففففففففتباه زن کوشفففففففففففففت کنیا و اکر 

 3.  حال ما چه می شودانت ام کیرد پ  خداوند از ما 

                                      

              120الکالم الحسن ص - 1

                 7ج60التبلیغ ص - 2

 6ملحوظات ص - 3



 آئین زناشویی 

 

 
204 
 

برخورد می نماید و  ت ال هسفففففففففففففتیا و خداوند با ما چ ونهبرادران!فکر کنید که ما محکوم خداوند م

چ در رعایت حال ما را می فرماید و آن،چه رفتار مناسففففففبی نیسففففففت که بنده در م ابل خداوند ان ام نمی 

اسففففففففففففففت  روزی آنهففا را کففامففل می دهففد و دهففد ول  ببینیففد کففه م ففاملففه و برخورد خففداونففد بففا بنففدکففان چ ونففه 

 :عوا  نمی فرستد چونکه 

خداوند می داند که بندکان،محکوم م  هستند و آنها  غیر از م  چه کس ی را دارند و آن اشتباهام و 

 کناهانی که از آنها سرزده می شود بنابر جهالت و حماقت آنهاست.

بنابرای  خداوند بهر صفففففففففففففورم رعایت حال بندکان را می کند همین برخورد را شفففففففففففففما با زیردسفففففففففففففتان  

 خودتان داشته باشید.

رزندود فـبناراحتی بخاطر ن      

مرد نباید اخالقو آن در تند باشد که در م ابل کوچکتری  اشتباه زن،ناراحت :ضمون صبر و تسلیم

ب ونه ای اسففت که زن ها در آن دخالت دارد ول    نفف ی وقتها شففود   نفف ی وقتها بداخالق  و تندی مرد 

که زن بدون اراده و اختیار حرف  می زند و مرد ها ناراحت می شفففود ای  خی   اشفففتباه اسفففت م ال   نففف ی 

از مردم به زن می کویند:که ای بی اره و بدبات هرکخ تو صفففففففففففففاحب فرزند نمی شفففففففففففففوی پ  در ای  کار آن 

 ب فرزند شدن بدست و اختیار اوست.بی اره چکار کند آیا صاح

 سفففیاری از پادشفففاهان و حاکمان هسفففتند که صفففاحب فرزند نمی شفففوند با وجودی که انواع غواهای 

م وی و داروهای مسفففففففففففبب حاملگی را مصفففففففففففر  می کنند باز ها هیچ چیز نمی شفففففففففففود چونکه ای  کار ف ال 

ز پخشکان بپرسید ب ویند که عیب از بدست خداوند است و زنان در این ا چه ت صیری دارند شاید اکر ا

 جانب شماست.
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ناراحتی بخاطر اینکه فرزندان دختر هستند             

  ن ی از مردان بر زنان خشا می کنند ف ال بااطر اینکه فرزندان زن دختر هستند و می کویند: 

 !ای بی اره فرزندانت همه دختر هستند

اینکه فرزندان دختر هسفففففففففففففتند جای ن رانی و ناراح ی اول اینکه ای  بی اره چه ت صفففففففففففففیری دارد.دوم 

قصفففه آن در  نیسفففت شفففاید در هه  شفففما باشفففد که حضفففرم خضفففر)علیه السفففالم( آن پسفففری را که کشفففتند

قرآن م ید در سفففففففوره کهف موکور اسفففففففت به ای  خاطر که مصففففففف  ت او و پدر ومادرش در همین بود و از 

به آنها دختری داد که از نسففففففل آن انبیا  پیدا شففففففدند  روایام م لوم می شففففففود که خداوند   د از آن پسففففففر 

ب ویید اکر خداوند به شفففما پسفففری بدهد و آن،م ل همان پسفففری باشفففد که حضفففرم خضفففر علیه السفففالم 

 کشتند پ  شما چکار می کنید.

وای  مصفف  ت بخر  خداوندی اسففت که به شففما دختر ع ا نموده چونکه م مو  دختران پدر و مادر 

 کنند و از پدر و مادر خودشان خو  اطاعت می کنند.را بدنام نمی 

امروزه پسفففففففران ب ونه ای هسفففففففتند که آزاد و خودسفففففففرهسفففففففتند که از بودن،نبودشفففففففان بهتر اسفففففففت و آن 

کسفففففففففففففیکه خداوند به او اصفففففففففففففال فرزند نداده اسفففففففففففففت پ  همین به صفففففففففففففالح و خیر اوسفففففففففففففت چونکه خداوند 

د م ال شففخصفف ی بدون فکر کار دی  را ان ام می دهد ببینی. داند مصفف  ت بنده ها را از خودشففان بهتر می 

و فرزند ندارد اکر او دارای فرزند شففففففففففود چه م لوم که بتواند با همان بی فکری کار دی  را ان ام دهد یا 

 خیر.

چونکه با وجود فرزندان هخاران مشفففکل برای انسفففان پیدا می شفففود م ال امروز سفففر یک فرزند درد می 

پدر ومادر پریشفففففففان -یکی کا می شفففففففود-ی ر درد می کند،یکی به زمین می خوردکند،فردا شفففففففکا آن فرزند د
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اسفففففففففت تا که آزاد و بدون فکر زندکی کند واق ا با  می شفففففففففوند ممک  اسفففففففففت که خداوند به او فرزند نداده

وجود فرزنفدان انواع فکرهفا و رن هفا همراهسفففففففففففففت کفه بفا نبود فرزنفدان از ای  چیزهفا خبری نیسفففففففففففففت.اکر 

باشففففند خی   خو  اسففففت ول  امروزه ای  چیز کمتر ات اق می افتد و اکر صففففاوح نباشففففند فرزندان،صففففاوح 

آن در دما  و مغخ پدر ومادر می سففففففففففوزد که همه شففففففففففما می دانید و به محم اینکه جوان شففففففففففدید باید در 

فکر ازدواجشان شوید وق ی که با هخار مصیبت ازدواج دادید حا  ناراح ی ای  است که صاحب فرزند 

شففففففففوید   د از درمان،ک ویو و دعا وق ی که صففففففففاحب فرزند شففففففففدند ا ن فکر اینکه فرزندان چ ونه نمی 

 خواهند شد بهر حال خالصه بحی اینکه به آن ه که خداوند در ح  شما فیصله نموده،را  ی باشید.

 آنهاییکه فرزند ندارند باید به کسفففففففففففففانی که فرزند ناصفففففففففففففاوح دارند نگاه کنند که چ در آنها از دسفففففففففففففت

احت و پریشان هستند واکر با ای  ها کس   خاطرشان فراها نشد باید بدانند خداوند به  ر فرزندان نا

آنان فرزند نداده اسففففففففت شففففففففاید خیرشففففففففان در همین بوده چون م لوم نیسففففففففت اکر فرزند می داشففففففففتند آن 

ار نشفففففففدن زن فرزندان،چه فرزندانی می بودند واکر با ای  ها کسففففففف   نشفففففففدند باید بدانند که در فرزند د

 1.  بی اره چه خ ا و کناه  مرتکب شده است
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برای فرزند دار شدن چند راهکار آسان و مفید    

َصوِّر-1 ن از خواندن ای  کلمام در حالت نشفففففففسفففففففتن،حرکت کرد ) :را به کثرم هکر کردن اَلبارِیُ المُ

 روز روزه بگیرد۷(  حامله نمی شففففود آن زنی که )اکر زن نازا(    صففففنا د  دیبه به آسففففانی پیدا می شففففود 

 .مرتبه بخواند ان شاءاهلل حامله می شود 21 با آب افطار کند و بعد از افطار کلمات فوق را 

َضها)  -2 َسحابٌ َظُلُماتُ بَع شاهُ مَوجٌ من فَوقه  فَوقَ بَعضٍ اِذا خَرَجَ  اَو کَظُلُماتٍ فی بَحرٍ لُجّیٍ یَغ

 ( م یَجعَل اهلل له نوراً فَما لَه مِن نورٍیَدَه لَم یَکَد یَراها وَمن ل

بار ای  آیه را باواند و پ  از غسففففل قاعدکی هر روز یک میاک به روز و یکی به شففففب ۷بر چهل میاک 

 بستر شود.مباورد و روی آن آ  ناورد و در آن روزها شوهرش با او ه

آیت را نوشته و بصورم ک ویو برای زنی که حامله نمی شود بر پوست آهو با کال  و زع ران ای  -3

 به کردن خود آویخان کند آن آیه اینست:

 1 ( بل هللِ االَمرُ جَمیعاً ٰ  وَ لَو اَنَّ قُراناً سُیِّرَت بِه الجِبالُ او قُطِّعَت بهِ االرضُ او کُلِّمَ بهِ الموتی) 

 نحفاظت جنی        

 ( زَلزَلَةَ السّاعة شیء عَظیمٌیَا اَیُّها الناسُ اتَّقوا رَبَّکُم اِنَّ ) -۱

 برای ح اظت جنین ) فرزند در شکا مادر ( م ید است.
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 .بعد از هر نمازی سه مرتبه بخواند و دعا کند

 (  شیءٍ عِندَه بِمِقدارٍوَ ما تَغیضُ االرحامُ و ما تَزدادُ وَکُلُّ ٰ  اهللُ یَعلَمُ ما تَحمِل کُلُّ اُنثی)  -2

اینکه جنین در شفففففففففففففکا مادر قرار نمی کیرد ای  آیه را نوشفففففففففففففته و بر  اکر خو  سففففففففففففف ال جنین اسفففففففففففففت و یا

قسمت رحا زن  سته شود به کونه ای که نسبت به قرآن بی احترامی نشود،ان شا   جنین مح وگ 

 . می ماند و س ال نمی شود
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 باب شانزدهم

بیان طالق   

 طالق دادن بدون مجبوری شدید  ظلم و زیادتی هست

بففا کوچکتری  بهففانففه زن را طالق می دهنففد حففال آنکففه بففدون نیففاز  نففففففففففففف ی از مردم کوتففاه  می کننففد و  

 شدید طالق دادن زن جایخ نیست و در حدیی پیامبر ص     علیه وسلا است:

 1 ( ابغض الحالل الی اهلل الطالق )       

   نی ناپسند تری  چیز در میان چیزهای حالل طالق است 

 و خداوند در یک آیه از همین نوع،طالق را مند فرموده است: 

 ( اِن اَطَعنَکُم فَال تَبغوا عَلَیهِنَّ سبیالفَ)  

  نی اکر زن از شففففففففففما پیروی و اطاعت کرد پ ،شففففففففففما به دنبال بهانه نباشففففففففففید و بهانه ای برای جدایی 

 شرن   زم می آید.جست و نکنید و در طالق دادن بدون علت ارتکا  ای  همه ممنوعام 

آزار دادن -4آزار رسففففففففففففففففانفففدن بفففه زن و خفففانواده او -3نفففاشفففففففففففففکری ن مفففت ازدواج -2حمفففاقفففت-1     

هلیل و بدنام کردن چونکه هر کسففففففففففففف ی به تصفففففففففففففور و فکر خود یک عیبی می تراشفففففففففففففد یکی -5 فرزندان زن 
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 دد برای زن شبهه و شک بدکاری و یکی دی ر شک و شبهه بداخالق  می کند که به همین علت ازدواج م

 1.  مشکل می شود و تمام عمر در ای  مصیبت باق  می ماند

درخواست طالق بدون ضرورت شدید گناه بزرگی است          

چکتری  موضون  از شوهر درخواست طالق می و ز سوی   ن ی از زنها ای  کوتاه  می شود که با کا

وعید و عوا  سففففففففخت آمده اسففففففففت چنان ه  )صفففففففف     علیه وسففففففففلا(کنند در ای  مورد در حدیی پیامبر 

 فرموده اند: )ص     علیه وسلا(پیامبر

 2 .هر زنی که بدون ضرورت از شوهرش درخواست طالق کند استشمام بوی بهشت بر او حرام می شود

ستدرخواست طالق زن دیگر شوهر، نیز حرام ا   

زن از شففففوهرش درخواسففففت  م نانکه درخواسففففت طالق برای زن حرام اسففففت ای  نیز حرام اسففففت کهه

نماید تا زن دی ر خودش را طالق دهد م ال مردی برای خواسفففففففففففتگاری زنی می رود و از قبل مرد زن دی ری 

داشفففففففففففففته اسفففففففففففففت و ای  زن به او می کوید  که باید زن اول را طالق ده  م  با تو ازدواج می کنا در حدیی 

 :است )ص     علیه وسلا(پیامبر 

 .خواهرم را مک  با ای  تصور که آن ه در ای  ظر  است بدست شما برسددرخواست طالق 

 ( او کما قال علیه الصالة والسالم )   
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طالق دادن در حالت حیض و نفاس گناه است       

ای  وقت در ایام قاعدکی هسفففففففففففففت یا پاک  ر وقت طالق دادن به ای  امر توجهی نمی شفففففففففففففود که زن در د

 ی  پاکی شوهر با زن همبستراست و اکر پاک است آیا در ا

شده یا خیر؟حال آنکه در حالت حیم یا پاکی که در آن شوهر با زن همبستر شده باشد طالق دادن 

 کناه است ودر مدم ن اه)  نی پ  از تولد ب ه تا وق ی که خون جاری باشد(نیز طالق دادن مانند،

  1.  طالق در دوران قاعدکی کناه است

مومیع یک اشتباه              

  نفف ی از انسففانهای جاهل در حالت خوشفف ی یا عصففبانیت زن را با کلمه طالق صففدا می زنند که) ای    

 از ای  ک تففه نیز زن طالق  صففففففففففففففاحففب طالق ( و فکر می کننففد از ای  ک تففه،زن طالق نمی شفففففففففففففود حففال آنکففه

 2 می شود

اراحتیطـالق در حالت ن         

کنترل،عور به حسففففففففففا  نمی آید بلکه انسففففففففففان در حالت ناراح ی نیز ر حالت ناراح ی و خارج شففففففففففدن از د

که ن   خودش را کنترل نماید   نفففففففف ی از مردم به حدی خشففففففففا و غضففففففففب می کنند که در  مکلف اسففففففففت

حالت ناراح ی طالق می دهند و فکر می کنند زن طالق نمی شففود و می کویند که در حالت ناراح ی طالق 

 داده ایا .
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را باز کنید وای  مسفففففففف له را  شففففففففنوید طالق چه در حالت شففففففففوب  باشففففففففد و چه در  کوشففففففففهایتان!برادران

 .حالت ناراح ی،واقد می شود

هسففففتند سففففه چیز  ( ثالث جدهن جدو هزلهن جد ) :اسففففت(صفففف     علیه وسففففلا  )در حدیی پیامبر

 که شففوب  و جدی بودنشففان دارای یک حکا اسففت یکی از آن سففه طالق اسففت.اکر کسفف ی در حالت شففوب 

 بدون اراده به زنو ب وید که م  طالق دادم،

طالق می شفففففففففود اکر یکبار یا دو بار طالق دهد،طالق رج   اسفففففففففت   نی در مدم عدم می تواند رجوع 

کند اکر شفففففوهر با آن زن همبسفففففتر شفففففده باشفففففد و نکاح با رجوع کردن،دو مرتبه برقرار می کردد، واکر سفففففه 

وجه راه برکشفففففففففففففت نکاح وجود ندارد وای  حکا در حالت مرتبه ک ت طالق مغلله می شفففففففففففففود و به هیچ 

 1.  شوب  و ناراح ی یکسان است

کوتاهی زن و شوهر وتنبیه هر دو       

زنان نیز ای  دسفففففتور را خو  کوش کنند و ای  یک مرض عمومی اسفففففت و آن اینکه مخاح و موق یت    

زنان در ای  حالت در جوا  شفففنا ففف ی در وجود زنان خی   کا اسفففت  سفففا اوقام شفففوهر سفففرحال نیسفففت و 

شففففوهر در می آیند و ب ای اینکه موضففففوع را تمام کنند آنرا بخر  می کنند بحدی که شففففوهر را م بور به 

طالق می نمففاینففد و ای  واق ففام بکثرم مشففففففففففففففاهففده کردیففده کففه زن شفففففففففففففوهر را نففاراحففت کرده و او در حففالففت 

ان می شففوند بلکه در هر دو خاندان آکو بخرکی ناراح ی او را طالق داده اسففت و   دا نه تنها هر دو پشففیم
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 شفففففففف له ور می شففففففففود   نفففففففف ی از زنها ب ونه ای هسففففففففتند که بیهوده در حالت نشففففففففسففففففففته یا ا سففففففففتاده به مرد 

 می کویند،طالقا بده!

زنان و مردان بیاد داشففته باشففند که ل ظ طالق را چه در حالت شففوب  یا جدی هرکخ به ز ان نیاورند 

وپ فوتبال اسفففت که اکر در حالت شفففوب  به طر  دروازه بخنید کل می شفففود و در چون ای  ل ظ مانند ت

حالت عصبانیت بودن،از در حالت ناراح ی ها اکر زده شود باز ها کل می شود و از دست دادن کنترل و 

نلر شرن  عور قرار داده نشده است.در هنگام عصبانیت کنترل و خونسردی خود را ح ظ نموده و آن 

آن چیزهایی که به وسفففففففففففففیله آن،عصفففففففففففففبانیت )  ه در ای  وقت به کارتان می آید قبال م لوم کنیدتدابیری ک

شفففففری ت ای  ک لیمام را بیهوده نداده بلکه جهت حل مشفففففکالم شفففففما (   تبدیل به خونسفففففردی می شفففففود

 بیان کرده است.

 اگر اختالف زن و شوهر راه حلی نداشته باشد ، مصلحت در طالق دادن است

در   نفففففففف ی صففففففففورتهاطالق دادن واجب اسففففففففت   نفففففففف ی از مردم طالق را عار و عیب می دانند کر چه    

مص  ت و ضرورم طالق نیز وجود داشته باشد و بین زن و شوهر به هر اندازه که اختال  باشد و زن و 

ای که شفففففوهر از ادا  ح وق همدی ر ناتوان باشفففففند کرچه زن پایبند احکام و مسفففففازل دینی نباشفففففد ب ونه 

 اصالح آن از توان شوهر خارج باشد.
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ف ها و دانشمندان دینی طالق دادن زنی که شوهر را اهیت و آزار می دهد یا نماز نمی خواند،مستحب 

قرار داده اند.اکر کوتاه  از جانب مرد باشففد ونتواند ح وق زن را ادا  نماید در ای  صففورم طالق دادن 

 2.  ش را م ا  کند پ  طالق دادن واجب نیستم ر اینکه زن ح وق خود1.  واجب است

باوجود ای  همه مشففففکل،باز ها با ای  تصففففور که طالق بر خال  شففففرافت خانوادکی اسففففت طالق نمی 

 دهند وتمام عمر زندکی خود و زن را ت ت می کنند.

باید دانسفففففت که به وقت ضفففففرورم،بدون مبغوضفففففیت وناپسفففففند دانسفففففتن زن،طالق دادن مباح و جایخ 

نکه در  سففففیاری صففففورتها وق ی که اسففففتحبا  یا وجو  ثابت می شففففود و اسففففتحبا  یا وجو  یا اسففففت چو 

 است.ضیت جمد نمی شود و در قرآن م ید ناپسند بودن و مبغو 

 (ال جُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النسِّاءَ)

   نی کناه  نیست بر شما که به هنگام ضرورم و نیاز زنها را طالق دهید.

 فرمودند:اراده  )ص     علیه وسلا(است که پیامبر  )ص     علیه وسلا(و در حدیی پیامبر 

ر ففف ی    )را طالق دهند سفففپ  بااطر ت اضفففای حضفففرم سفففوده )ر ففف ی   عنها(تا حضفففرم سفففوده 

پ  چ ونه می توان 3.  طالق ندادند،هم نین طالق دادن به کثرم از نففففففففف ابه ن ل شفففففففففده اسفففففففففت عنها(

 را م ل ا ناجایخ ک ت؟طالق 
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بلکه مبغوضفففففیت طالق در صفففففورکی اسفففففت که ضفففففرورم و حالت م بوری نباشفففففد در چنین وق ی بدون 

 1.  شک طالق مکروه است

تعداد و انتهاء طالق و حکم رجوع      

  نففففففففف ی از مردم ای  مسففففففففف له را شفففففففففنیده اند که اکر شفففففففففخ  زنو رایک طالق داد و رجوع کرد نکاح    

د ز ای  مسفففففف له ای  برداشففففففت را نموده اند که کرچه چند بار طالق دهند باز ها می تواننبرقرار می ماند ا

رجوع کنند خو  به هه   ستارید ای  مس له این ونه نیست حد واندازه طالق سه است خواه یکبار یا 

 دو بار یا سه بار باشد و در میان آنها رجوع صورم کیرد یا خیر.

ج   داد و رجوع کرد ای  رجوع درسفففت اسفففت و اکر طالق دوم را پ  اکر شفففخصففف ی زنو را یک طالق ر 

داد ورجوع کرد باز ها رجوع کردن جایخ اسفففففت و ای  رجوع   د از دو طالق اسفففففت چون طالق اول با ای  

طالق حسفففففففا  می شفففففففود کرچه از طالق رجوع کرده بود و بارجوع اثر طالق از ین می رود ول  اصفففففففل طالق 

ه سففففففففففوم طالق داد رجوع درسففففففففففت نیسففففففففففت چونکه ای  رجوع   د ازسففففففففففه طالق باق  اسففففففففففت واکر برای مرتب

صففورم کرفته،وای  جایخ نیسففت هم نین اکر شففخصفف ی زنو را دو طالق داد و رجوع نکرد تا اینکه عدم 

زن تمام شففففد وب د با رضففففایت زن،رجوع و نکاح م دد صففففورم کرفت و باز دو مرتبه ات اق طالق افتاد در 

نیسففففففففت چونکه دو طالق قب   با ای  جمد می شففففففففوند وق ی که دو طالق قب   را با  این ا رجوع امکان پویر 

 ای  طالق جمد کنیا سه طالق می شود و رجوع   د از سه طالق جایخ نیست.

 ای  رجوع   د از دو طالق رج   است و در طالق باز  نیست.کر: تذ
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  یک مرتبه سه طالق دادن حرام است    

مرتبهخرابی سه طالق به یک   

ن اینکه چون کسفففف ی می خواهد طالق دهد به یک مرتبه در مورد طالق یک کوتاه  عمومی اسففففت و آ  

 حرام است. می دهند این ونه طالق دادن( بلکه بیشتر از آن)  سه طالق

سفففففففففففففه طالق دادن به یک مرتبه کرچه حرام اسفففففففففففففت بر خال  مصففففففففففففف  ت دنیوی نیز هسفففففففففففففت چونکه در 

از طالق،پیشفففففففمان میشفففففففود اکر یک یا دو طالق دهد می تواند رجوع کند و  سفففففففیاری از اوقام انسفففففففان   د 

تا دو طالق چه در عدم و »اکر طالق باز  باشفففد رجوع امکان ندارد م ر با رضفففایت زن نکاح ت دید کردد 

لیک  اکر سفففففففه طالق داده اسفففففففت به هیچ وجه راه  برای رجوع « چه   د از عدم نیازی به حالله نیسفففففففت

اینکه ای  زن با شفففخصففف ی دی ر ازدواج کند و ان شفففخ  طالق دهد   د شفففوهر اول می  وجود ندارد م ر 

 تواند با او نکاح کند.

له: حال  

چون م لوم نیسففففففففففففت که آن شففففففففففففخ  طالق بدهد یا »یک  با حالله نیز تدارک آن مشففففففففففففکوک اسففففففففففففت ل

و اکر برای حالله کننده ای  شفففرت کواشفففته شفففود که   د از نکاح و همبسفففتری طالق دهد در ای  « ندهد

مورد برای هر دو در حدیی پیامبر)صففففففف     علیه و سفففففففلا(ل ظ ل نت آمده اسفففففففت ها بر حالله کننده و 

بر کسیکه برای او ای  کار حالله صورم می کیرد بهمین علت ف ها  کرام ای  عمل را مکروه تحریمی  ها
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و   د از اینکه برای حالله کننده شفففففففرت طالق کواشفففففففته شفففففففده اسفففففففت آن شفففففففخ  اختیار 1 قرار داده اند

 2.  دمی کرد دارد که طالق بدهد یا خیر. و خرابی سه طالق ای  است که از دست زن و شوهر خارج

رددبعـد از سـه طـالق،زن اجنبیـه می گ      

ردم در حالت عصفففففبانیت کنترل خود را از دسفففففت داده طالق می دهند و   د به جهت شفففففرمندکی می م

خواهند ای  عملکردشان رابتوشند چنان ه  سیاری از مردم   د از اینکه سه طالق داده اند باز ها زن 

آنهاسففت می کوارند و تصففورشففان بر ای  اسففت که در رها کردن و  را داخل خانه ی خود   نوان اینکه زن 

جدایی زن هلت و بدنامی اسفففففت جای  سففففف ی ترسفففففف اسفففففت که بدکاری را هلت و بدنامی نمی دانند با اینکه 

 آن هلت و بد نامی نسفففبت به طالق بیشفففتر اسفففت و در دنیا و در اخرم نیز از ای  کار سفففوال خواهد شفففد و در 

بی باک و بی توجه به حالل و حرام هسفففففففففففففتند آنها علنر و آشفففففففففففففکارا مرتکب حرام می  ای  کار آن کسفففففففففففففانیکه

شففففففففففففوند و اکر زن ها م ل مرد باشففففففففففففد پ  با خوشفففففففففففف ی،کارخانه حرام کاری قازا می کردد و فرزندان از راه 

حرام پیدا می شفففففففففوند و اکر زن از خدا بترسفففففففففد پ  شفففففففففوهر عورهایی می تراشفففففففففد و بر زن ظلا می کند پ  

 این ا دو کناه را مرتکب می شودشوهر در 

 ظلا -2              کناه زنا -1 

لیک  بر زن واجب اسفففففففت تا می تواند  در چنین موق ی ی تا وقتیکه خ ر جانی نباشفففففففد پرهیز نماید و –

 دنبال تدابیر  و دینداری هسفففففففففففففتند بهکسفففففففففففففانیکه هره ای مدن  دیانت  در اختیار شفففففففففففففوهر قرار ن یرد اما آن

م ال از م تهد جدیدی شففففففففففنیدند که اکر کسفففففففففف ی یا یک  خواه آن تدابیر جایخ باشففففففففففند یا نباشففففففففففندمی افتند 

                                      

 رداملحتار - 1

 164اصالح انقالب ص  - 2



 آئین زناشویی 

 

 
219 
 

ل ظ به یک مرتبه سففففه طالق داد یک طالق واقد می شففففود و در آن رجوع بدون نکاح جدید یا حالله جایخ 

آنکه  حال.اسفففففففت و ای  ک ته را کرفته می کوید فالنی ها عالا اسفففففففت و به قول او نیز می توان عمل کرد 

ای  موضفوع ثابت شفده اسفت که ای  قول هرکخ درسفت نیسفت و عمل کردن بر آن جایخ نیسفت ای  حال 

جر و بحفی می کننفد و می  انسفففففففففففففانهفای دینفدار بود و اکر نفه جفاهالن حرفهفای جفاهالنفه می زننفد و بفا علمفا 

سففففت   نفففف ی ها که در طالق وجود نیت شففففرت نینکویند که نیت طالق کوچک یا کمی را داشففففته ایا حا  

می ویند بله ای  حر  هنگام عصففففففففففففبانیت از دهان بیرون شففففففففففففده بود و در حالت خوشفففففففففففف ی،نبوده اسففففففففففففت. 

حا نکه م مو  وقوع طالق در حالت ناراح ی می شود   نی مردم در حالت عصبانیت طالق می دهند و 

 در حالت خوش ی چه کس ی طالق می دهد؟

زرگحـال بعضـی از شرفـا و یک اشتبـاه ب  

 نففففف ی از خانواده ها که خودشفففففان را اشفففففرا  می دانند این ونه فیصفففففله می نمایند که ای  زن و مرد  

که با ها بوسیله طالق جدا شده اند مانند زن و شوهر نباشند بلکه در یک منزل باشند و نان و ن  ه ی 

خود زن ای  چیز را  آن زن داده شود تا که نام طالق نباشد و نیاز به نکاح م دد نباشد و در   ن ی جاها

م اسد هست م ال در صورم بودن زن ومرد در خانه،ای  حالت پیدا  درخواست می کند و در ای ،انواع

می شفففود که در آن ا هیچ کسففف ی نباشفففد پ  در ای  حالت خلوم با اجنبیه می شفففود و در تنهایی،خلوم با 

بدون تکلف در کنارها بوده اند و در  زن اجنبیه  زم می آید که حرام است وچونکه ای  زن ومرد مدکی را

بین ای  دو،نسففففففبت به اجنبی احتمال فتنه بیشففففففتر اسففففففت و نیز این ونه عمل ای  خرابی نیز  زم می آید که 

مرد بفففایفففد تمفففام عمر بفففه ای  نفففان و ن  فففه بفففدهفففد و زن را از نکفففاح دی ری بفففاز می دارد و ای  هر دو م لفففب از 

 دیدکاه شری ت موموم هستند.
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 یک فتوای مهم              

حکم طالق دادن زن به گفته پدر و مادر   

ز همین قففففانون ک   حکا آن فروعففففام م لوم می شفففففففففففففود،م ال پففففدر و مففففادر ب وینففففد زن خود را بففففدون ا

ستجاب او علی ان امرا ) وعور،موجه و م  ول طالق بده     کان عن  حدیث ابن عمر یحمل علی اال

تمام در آمد خود را به ما بده در این ا اطاعت از آنها  زم نیست واکر  یا اینکه ب ویند که ( سبب صحیح

آنها فرزند را بر ای  کار م بور کنند کنهکار می شففففففففففففوند اکر پدر و مادر بدون اجازه فرزند اضففففففففففففافه از قدر 

ندهند باید  ضففففففففرورم بردارند بر همه آنان قرض خواهد بود که در دنیا قابل م البه اسففففففففت و اکر در دنیا

 1.  در قیامت بدهند

:چـند مـسـئـلـه ضروری در رابـطـه بـا طـالق و عـدت  

 مغلظه -(3)   ئن                     با -(2) رجعی                      -(1) الق بر سه قسا است:ط

در طالق رج   اکر شوهر در عدم رجوع کرد نکاح باق  می ماند و نکاح دی ری  زم نیست و اکر شوهر 

عففدم رجوع نکرد پ  نکففاح از بین می رود و آن زن می توانففد بففا شفففففففففففففوهر دی ری ازدواج کنففد و در طالق  در 

مغلله رجوع جازخ نیسففت ول  آن زن نیز تا عده اش به پایان نرسففیده نمی تواند با شففخ  دی ری ازدواج 

 کند،
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 : توضیح

نیازی به عدم کواردن نیست عدم ای  است که اکر شوهر با زن همبستر نشده باشد و طالق دهد  

اکر شوهر با زن همبستر شد  اکر زن آن در کوچک است که تا بحال قاعده نشده با اینکه به سبب س  

مففاه اسففففففففففففففت. اکر زن  ۳زیففاد حیم بنففد کردیففده  و شفففففففففففففوهر او را طالق داده اسففففففففففففففت پ  مففدم عففدم آنهففا 

ر زن حامله اسفففففففت پ  قاعده)عادم ماهیانه( میشفففففففود،پ  عدکو سفففففففه مرتبه قاعده شفففففففدن اسفففففففت. اک

 مدم عده اش زایمان است که باید ب ه ای را که در شکا است زایمان کند.

ماه و روز اسففففت  و اکر حامله باشففففد باید  4اکر شففففوهر  زنی وفام یافته اسففففت عده اش اکر حامله نباشففففد 

از عدم می سففففففففففففف ی دی ر ازدواج کند البته   د ک زایمان کند منلور ای  که زن در مدم عدم نمی تواند با

 تواند.

اکر زن کافری مسفففففففففلمان شفففففففففد و شفففففففففوهرش مسفففففففففلمان نشفففففففففد ای  زن باید مانند طالق داده شفففففففففده عده 

 ب وراند .

بارقاعدکی یا زایمان)زمانیکه حامله باشففد(نکند نمی ۳ماه)در صففورتیکه قاعده نشففود(یا ۳تا وقتیکه 

 1 ت نمی کنند .تواند با کس ی دی ر ازدواج کند  سیاری از مردم در ای  مس له احتیا
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 فسخ وتفریق 

 ضرورت وجودقاضی در بعضی از صورتهای فسخ نکاح

ک بیرمیشفففود «قضفففا  قا ففف ی  »ر  سفففیاری از مسفففایل شفففرعا وجود حاکا مسفففلمان شفففرت اسفففت که با د

 وان صورتها عبارتند از :

 زن شخ  عنین ان کسیکه توانایی زناشویی ندارند  -1

 زن شخ  دیوانه  -2

 م  ود ان کسیکه کا است و هیچ ادره و سراغ  از او نیست.ف زن شخ  -3

 زن شخصیکه حاضراست ول  مت نت من نت کسیکه توانایی بر دادن  -4

 «.ن  ه دارد ول  نمی دهد

آن کسفففففففففیکه آدره او م لوم اسفففففففففت ول  زن را نخد خود نمی برد و »زن شفففففففففخ  غالب غیر م  ود  -5

 «.ن  ه ها نمی دهد

خود  ٬اوم قا فف ی شففرت اسففت   نی اینکه زن با اولیا  در طالق با فطففت نکاحدر تمام ای  مسففازل قضفف

ماتار نیسففففتند بلکه شففففرت ای  اسففففت که آنها از طری  دادکاه شففففکایت کنند و قا فففف ی م اب  شففففری ت با 

حکا را صفففادر کند در غیر اینصفففورم در مسفففازل فوق بهیچ وجه « بوسفففیله شفففاهد و غیره» تح ی  نمودن 

 1.  نکاح فطت نمی شود
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درخواست طالق جایز نیست ٬در صورت عاجز بودن شوهر از نفقه    

ز سفففففوی   نففففف ی از زنها م موه ای  کوتاه  مشفففففاهده می شفففففود که بمحم اینکه به آنها ن  ه کمتری ا

می رسففففففد فورأ ت اضففففففای طالق و جدایی می کنند باید دانسففففففت کرچه   نفففففف ی از ف ها  فرموده اند که در 

شرن  قا  ی  «هندوستان »زن میتواند با قضاوم قا  ی جدا شود ول  اوه در این ا  ٬حالت تنگی ن  ه

وجود ندارد دوم اینکه نخد احنا  کرچه قا فففف ی شففففرن  وجود داشففففته باشففففد باز ها قا فففف ی نمی تواند در 

حکا طالق و جدائی صففادر کند البته قا فف ی به زن دسففتور می دهد که برای ن  ه خود  ٬اینصففورم حال

 1.  قرض کیرد و آن قرض بر همه شوهر خواهد بود

ی دهد و نه زن را پیش خود می بردحکم زن شخص غائب که نه به زن نفقه م  

 ئوال:س

اکر شفففخصففف ی غازب شفففود و آدره او م لوم اسفففت ول  نه خودش به نخد زن می آید و نه برای زن ن  ه  

  می فرسففففففففففتد و زن را به نخد خودش ها نمی برد آیا برای زن راه حل و کریخی وجود دارد تا خودش را از ای

 نکاح دی ری کند؟شوهر جدا کند و بصورم جازخ و شرن  
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 :جواب

را ففففف ی  1راه حل و رهایی این نین زنی ای  اسفففففت که شفففففوهر را بر خلد را ففففف ی کند و اکر شفففففوهر به خلد  

نشود در حالت م بوری جایخ است م اب  موهب مالکی صورم عمل هیل اختیار شود اینکه آن زن به 

ثابت کند و ثابت کند که آن شفففففوهر نخد قا ففففف ی شفففففکایت کند و با کواه و شفففففهود نکاح خودش را با آن مرد 

به م  ن  ه نمی دهد و از آن ا نیز برای م  ن  ه نمی فرسفففففتد و م  نیز ن  ه ام را م ا  نکرده ام منلور 

اینکه وجو  ن  ه بر شففففوهر را ثابت کند و در تمام موضففففوعام فوق قسففففا باورد اکر   د از اینهمه یکی 

رد اشففففففکال  ندارد و مسفففففف له حل اسففففففت و اکر نه قا فففففف ی برای از  سففففففتگان شففففففوهر ن  ه آن زن را بر عهده کی

و به زن ن  ه بده و ح وق آن را ادا  ک  یا اینکه  ٬شفففففففففوهر اخ اریه ب رسفففففففففتد که یا خودم حاضفففففففففر شفففففففففو 

 برای او ن  ه ب رست و یا اینکه زن را طالق بده و اکر به یکی از راهکارهای داده شده عمل ننمودی م 

شففففففففففوهر حکا جدایی را صففففففففففادر خواها کرد.اکر شففففففففففوهر راهکارهای فوق را بین شففففففففففما زن و ( قا فففففففففف ی ) 

نتویرفت قا ففففففففففف ی تا یکماه مهلت دهد و   د از ای  مهلت داده شفففففففففففده،قا ففففففففففف ی حکا جدایی بین آن دو را 

صففففادر کند و اید زن درخواسففففت جدایی کند واکر زن   د از اینکه جوا  شففففوهر آمد درخواسففففت طالق را 

 جدایی صادر نکند.رها کرد باز ها قا  ی حکا 
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