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 مترجم ی مقدمه

باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من نه ونستغفره ونعوذ يإن احلمد هللا نحمده ونستع

هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا ونشهد أن حممداً عبده  ده اهللا فال مضل له ومن يضلل فالهي

ورسوله فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد ورش األمور حمدثاهتا فإن كل 

 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
است که ھیچ کدام  ھا ارزانی شده ، دینی کامل و نعمتی تام است که به انسانماسال

ھا را فراموش نکرده است و برای ھرکدام، قوانین و  از زوایای ھستی و وجودی انسان
تواند به آزادی دلخواه  که انسان در چھار چوب آن، می است اصولی را بنیاد نھاده

ا برای خود در دنیا و قیامت رقم زند. در مسیر خویش دست یازد و سعادت و کامیابی ر
 ،آفرینش، آدمی دارای نیازھا و احتیاجاتی است که جز از طریق معمول و اساسی خود

قابل رفع و جایگزینی نیستند. یکی از این موارد، نیاز انسان به ازدواج است که دین 
یطی به آن پاسخ داده و به دور از ھرگونه افراط و تفر ،اسالم به این نیاز و عطش درونی

ای برای تقریب به خالق  و حتی آن را وسیله است آن را مھار نمودهآل،  در مسیر ایده
 یکتا قرار داده است.

ھدف از ازدواج تنھا بر طرف کردن میل جنسی نیست؛ بلکه دارای اھداف دیگری 
پرتو این  رسد که در آن، انسان به آرامش و ھمنشین یابی می ی نیز است که به وسیله

 گیرد. جامعه نیز در یک تعادل و ھماھنگی صحیح قرار می ،آرامش دل انگیز
یاد گیری قوانین و احکام اسالمی بر ھر انسانی جھت برطرف نمودن نیازھای وی 

ھای خداوند،  در راستای اجرای وظایف وی الزم است و نیز اھمیت به حالل و حرام
 فرماید: تقوای خداوند و خیر و نیکی است که خداوند متعال می ی هنشان

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿ ِ َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ  .]٣٢الحج:[ ﴾٣٢ٱلُۡقلُوِب فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  ٱ�َّ

گمان این (کار) از  که شعائر الھی را بزرگ دارد، پس بی (حکم) این است، و کسی«

 .»ھاست پرھیزگاری دل

ۡم ُحُرَ�ِٰت ﴿فرماید:  و نیز می  ِ َوَمن ُ�َعّظِ ُ  ٱ�َّ  .]٣٠الحج:[ ﴾ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ
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نزد  ھای الله را بزرگ دارد، پس این (کار) و ھر کس (مقدسات و) حرمت نھاده«
 .»پروردگارش برای او بھتر است

ازدواج، احکام و به ویژه جوانان عزیز الزم است که قبل از ھا  پس بر انسان
ھای آن را بیاموزند و با نگرشی درست در مسیری صحیح قدم بردارند و با این  ھدف

 بینش، خوشبختی خویش را تضمین نمایند.
شروع و بعد از به بررسی احکام مربوط به ازدواج، قبل از  یاین کتاب به طور اجمال

تا بتواند با استفاده از  یدنما پردازد و برای خواننده این زمینه را فراھم می آن، می
ائل دیگر نیز بپردازد و در مورد آن، تحقیق و تفحص سبه م ،چوب مذکور در کتابارھچ

 نماید.
لط در موارد آن است تا به اصالح بسیاری از خرافات و تفکرات غ برمؤلف این کتاب 

ی از لیدال ی مقدمات ازدواج و نیز شب زفاف، با ارائه ی بارهازدواج و به خصوص در
ت و روش قرآن کریم و سنت صحیح بپردازد و غبار بدعت و خرافات با جایگزینی سنّ 

 صحیح زدوده شود.
مترجم نیز از اینکه باز توفیق خداوند حاصل شد که قدمی در راستای استعالی 
دین بردارد، خوشحال و خرسند است و نیز امیدوار است که تمامی مسلمین جھان با 

تمامی زوایای زندگی خود را از شرک و بدعت  جت رسول الله اعتصام به قرآن و سن
بزدایند و پرچم توحید و حقانیت این دین بزرگوار را در آسمان نیلگون حیات سرافراز 

 نمایند.
در پایان از تمامی بزرگواران و دوستانی که مرا در ترجمه، ویرایش و چاپ این کتاب 

 ا دارم.اند، نھایت تشکر و سپاسگزاری ر کمک نموده

ۡزَ�ِٰجنَا ﴿ما را مشمول این دعا قرار دھد:  ی هامیدوارم خداوند ھم
َ
َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ  .]٧٤الفرقان:[﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ٱۡجَعۡلَناَوُذّرِ�َّ

روشنی چشم به ما  یۀمان ما مان، و فرزندان پروردگارا! از ھمسرانگویند:  که می کسانی و«
 ».عطا فرما، و ما را برای پرھیزگاران پیشوا قرار بده

 یونس یزدان پرست
 .شـھ ١٣٨٧مرداد  ٢٢تھران 

 



 

 

 مؤلف ی مقّدمه

را تشریع کرد و به سوی آن فرا خواند و حمد و سپاس آن خدایی را که ازدواج 
 ی ی را حالل و بدان ترغیب نمود و آن را از قوانین دینش قرار داد و به وسیلهیشوزنا

 فرماید: ھا را آباد و بندگان را زیاد نمود؛ چنانکه خداوند سبحانه و تعالی می آن شھر

نِ�ُحواْ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰ َوأ

َ
ٰلِِح�َ مِنُ�ۡم وَ  ٱۡ� ادُِ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ِمۡن ِعبَ  ٱل�َّ

ُ ُ�ۡغنِِهُم  ُ وَ  ۦۗ مِن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ   .]٣٢[النور: ﴾٣٢َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
که  یزانتان) غالمان و کنیزو (ن ید،ھمسر) خود را ھمسر دھ یزنان مجرد (و ب مردان و«

 یشباشند، خداوند از فضل (و کرم) خو یراگر فق .)ید) ھستند (ھمسر دھیکوکار(و ن یستهشا
گاه است ی دھنده یشکند، و خداوند گشا یم یازن یھا را ب آن  .»آ

 فرماید: عالوه بر آن خدای عّزوجل می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ُقوا ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َّ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱ�َّ

ۚ وَ َوَ�ثَّ ِمۡنُهمَ  ْ ا رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� َ�َن  ٱ�َّ

  ].١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَعلَۡيُ�ۡم رَ 
و ھمسرش را  ید،تن آفر یککه شما را از  یآن کس ید،مردم از پروردگارتان بترس یا«

که به (نام) او از  ییپراکنده کرد، و از خدا یاریو از آن دو، مردان و زنان بس ید،) از او آفریز(ن
. یزیدبپرھ یشاوندیخو یوند) از (گسستن) پینو (ھمچن ید،کن یدرخواست م یگرھمد

 .»بر شما مراقب (و نگھبان) است موارهگمان خداوند ھ یب

دعوت کننده بھتریِن ھمسران و  جو درود و سالم بر سرور جھان، حضرت محمد 
 معاشرت و زیبایی اخالق است. سنبه نکاح، کسی که بھترین و نیکوترین الگو در ُح 

در بنای اجتماع و ھمچنین در محکم نمودن روابط  ،خانواده اولین و مھمترین گام
ھا وابسته به  ای که سالمت و صالحیت آن آید؛ به گونه میان افراد مجتمع به حساب می

ھا به شریعت خداوند  مبتنی بر حسن اختیار زوجین و التزام آن آن است و این امر نیز
 است تا خانواده ماالمال از مھر و محبت خانواده را فراگیرد.



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٤

مقدسی است که  ی هنسل بشری در خالل رابط یھدف از ازدواج، استمرار و بقا
گردد و به سبب خویشاوندی، روابط  تسکین نفس از اضطراب و نگرانی میموجب 

بخشد و زندگی را از لّذت و خوشی در جوار یک ھمسر صالح  را استحکام می جامعه
 سازد. پرھیزکار، بھره مند می

مسلمان را بر اساس حسن شوھرداری و سرپرستی مرد و  ی هاسالم خانواد
ھای اجتماعی و اداری و تدابیر او نسبت به خانواده و نیز بر اساس اطاعت  مسئولیت

نسبت به شوھر و فرزندانش پایه ریزی کرده است و در این ھمسر و ارتباط عمیق او 
زند و خانواده در  و عواطف قلبی موج می رسد صورت، مھر و محبت به اوج خود می

 رسد. دین به رشد و کمال می ی سایه
تواند با سرپرستی خوب  اوست که می تنھامرکزیت خانواده در وجود زن است؛ زیرا 

زوجین به خاطر بناکردن زندگی  ی هاعتماد دوطرف ی هو نظارت مستمر خود و به وسیل
ھا و مشکالت، خانواده را به  با تحمل سختی ،مشترک و رسیدن به امنیت و استقرار

 کانون آرامش و راحتی تبدیل کند.
ل، بحث شده است: ترغیب به در این کتاب از مسائل زیادی از جمله مباحث ذی

معیارھای انتخاب ھمسر؛ خواستگاری؛ عقد و شرایط شب  ؛ازدواج و فواید حاصله از آن
زفاف به دلیل اینکه تأثیر زیادی در زندگی زوجین و ھمچنین در مورد ضرورت انجام 

 این اعمال، الزامی است.
ھا، به خصوص  رد آنھای رایج و حکم اسالم در مو لی از جمله: نکاحیآن گاه به مسا

جا که  کند و از آن در مورد ازدواج موقت به سبب آثار منفی آن که اجتماع را تھدید می
اخته شده ی بر اساسی عادالنه از حقوق و واجبات بنا شده است، پردیزندگی زناشو

 مسلمان به آن نھفته است. ی هچرا که سعادت و خوشبختی خانواد است؛
ھای مطرح شده در  زوجات در اسالم و ضرورت آن و شبھه تعدد ی لهأگاه، به مس آن

 و پاسخ به این شبھات پرداخته شده است. جمورد تعّدد زوجات پیامبر 

 و تابعین برای ش صحابه، ج ھای واقعی از زندگی پیامبر سپس به ذکر نمونه
 ھای مبارک، موفق و نیکو پرداخته شده است. ازدواج



 ٥  مؤلف مقّدمه

ھای آن  ھا و خوشی تدان و زنان بھشتی که از لّذ و در نھایت به زندگی جاوید مر
به خاطر اعمال  ؛برخوردارند، سخن به میان آمده است و این پاداشی است برای آنان

 اند. صالحی که در دنیا انجام داده

 یوسف علی بدیوی
 .ـھ ٤١٠/ شعبان /  ٨دمشق 

 م. ١٩٩٠/ اذار /  ٥





 

 

 فصل اول:
 ترغیب به ازدواج

 های ازدواج حکمتو 
 جنسی مھار غریزۀ -١
 تولد فرزند -٢
 اجتماعی انجام وظیفۀ -٣
 آرامش روان و ھمنشین یابی آن -٤
 .که ایجاد تعادل و ھماھنگی نمایدحوی نتقسیم کار در خانه و جامعه به  -٥
 طلب دعای خیر فرزندان صالح برای خانواده -٦
 



 

 

 جترغیب به ازدوا
 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

نِ�ُحواْ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰ َوأ

َ
 ].٣٢[النور:  ﴾ِمنُ�مۡ  ٱۡ�

 ».یدھمسر) خود را ھمسر دھ یزنان مجرد (و ب مردان و«
 فرماید: ایی دیگر میجو نیز در 

ن يَنِكْحَن ﴿
َ
ْزَواَجُهنَّ فََ� َ�ْعُضلُوُهنَّ أ

َ
 .]٢٣٢[البقرة:  ﴾أ

 یندر ب یا یدهپسند طرزه که ب یوقت ید،آنان را از ازدواج با شوھران (سابق) خود باز ندار«
 ».کنند یتراض یشخو

 ھای صالحان است بر اساس: ازدواج از جمله خواست

ْزَواِجَنا ﴿
َ
ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهْب َ�َا ِمْن أ ْ�ُ�ٍ َوا�َّ

َ
ةَ أ  ].٧٤[الفرقان:  ﴾َوُذّرِ�َّاتَِنا قُرَّ

چشم به  یروشن ی یهما ،: پروردگارا! از ھمسرانمان و فرزندانمانیندگو یکه م یو کسان«
 ».ما عطا فرما

، قرار داده است، برایشان †ھمسرانی را برای پیامبران بزرگواراینکه  خداوند از
 فرماید: گزارد و می مّنت می

رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك وََجَعۡلَنا ﴿
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوُذّرِ�َّةٗ َولََقۡد أ

َ
 ].٣٨[الرعد:  ﴾لَُهۡم أ

 .»ایم ما پیش از تو پیغمبرانی را فرستاده و زنان و فرزندانی به ایشان داده«
نیز مسلمانان را برای ازدواج کردن ترغیب و تشویق فرموده است و  ج پیامبر اکرم

َحَبّ فِْطَرِ� فَلْيَْسنَتَّ �ُِسنيَِّت مَ �َ  ،انلاكُح ُسنَّيِت «: فرماید می
َ
  ١.»ْن أ

ازدواج سنت من است، پس ھرکس که سرشت من را دوست دارد نسبت «ترجمه: 
 ».به سنت من پایبند باشد

 ٢.»َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ «فرماید:  می ج و نیز پیامبر اکرم
 ».سنت من روی گرداند، از من نیستھرکس از «ترجمه: 

                                           

 ). [مؤلف]٢/٦٨٩(اإلحیاء  ببا سند حسن از حدیث ابن عباسبه روایت ابویعلی  -١
) در کتاب نکاح باب الترغیب في النکاح واستحباب ١٤٠١) و مسلم (١٠٤/ ٩به روایت بخاری ( -٢

 النکاح. [مؤلف]



 ٩ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

و ھمچنین در جایی دیگر  ١این حدیث بیانگر فضل نکاح و ترغیب و تشویق است.

ِقيَاَمةِ «فرماید:  می
ْ
َمَم يَْوَم ال

ُ ْ
بَاِ� بُِ�ُم األ

ُ
  ٢».َ�نَاَكُحوا، تَْ�رُثُوا، فَإِ�ِّ أ

فراوان شود؛ چون من در روز قیامت به کثرت  ن)تا نسل تاازدواج کنید («ترجمه: 
 ».کنم ھا افتخار و مباھات می ت خود بر دیگر ملتامّ 

وا«فظ لمناوی گفته است:  حُ نَاكَ و سّنت و نیز گفته  (شتافتن) : داللت بر ندب»تَ
 ٣برای وجوب است. که شده

پرداخت کسانی که از ازدواج را به خاطر ترس از فقر و عدم قدرت و  جرسول الله 
داند و  نمایند، مذمت نموده است و این امر را امری نکوھیده می امتناع می  نفقه
 فرماید: می

ْن َ�نِْكَح، فَلَْم َ�نِْكْح فَلَيَْس ِمنَّا«
َ
 ٤.»َمْن قََدَر ىلَعَ أ

 ».از ما نیست کند، کسی که توانایی ازدواج دارد و ازدواج نمی«ترجمه: 

ْحَصُن َمِن اْستَ «فرماید:  و نیز می
َ
، َوأ رَصِ

َغضُّ لِلْبَ
َ
ْج، فَإِنَُّه أ وَّ َاَءَة فَلْيزََتَ

ْ
َطاَع ِمنُْ�ُم ابل

ُ وَِجاءٌ ولِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعلَيِْه بِالصِّ 
َ

  ٥.»ِم، فَإِنَُّه هل
ھر کس از شما توانایی ازدواج را دارد،  (ای جماعت جوانان مسلمان)«ترجمه: 

گردد تا چشم از نگاه حرام خودداری  ازدواج کند و زن بگیرد؛ زیرا ازدواج موجب می
نماید و عورت از ارتکاب حرام نیکوتر حفظ گردد و اگر کسی توانایی ازدواج را ندارد؛ 

 ».)دداز مضرات آن محفوظ گرم شود و (پس روزه بگیرد تا بدینوسیله شھوتش ک

                                           
 ). [مؤلف]١٠٦/ ٩فتح الباری ( -١
عمر روایت کرده،  زین الدین العراقي گفته است: ابوبکر بن مردویه در تفسیرش که از حدیث ابن -٢

 ). [مؤلف]٢/٦٩٠آن را با سند ضعیف ذکر نموده است. (اإلحیاء 
 ). [مؤلف]٣/٢٦٩فیض القدیر ( -٣
زین الدین العراقي گفته است: حدیث را ابو منصور دیلمی در مسند الفردوس، از حدیث ابوسعید  -٤

 ). [مؤلف]٢/٦٩٠با سند ضعیف ذکر کرده است (اإلحیاء 
 [مؤلف] ». تشویق به ازدواج«) در نکاح، باب: الحث علی التزویج ٢/١٣٢به روایت دارمی ( -٥

 ) آن را آورده است. [مصحح]١٤٠٠مسلم نیز در صحیح خود (



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١٠

به جوانان مؤمن و » دختران و خواھران«در ترغیب به ازدواج درآوردن  جپیامبر 

 َ�ْفَعلُوا «امین چنین فرموده است: 
َّ

تَاُ�ْم َمْن تَرَْضْوَن ُخلَُقُه وَِدينَُه فََزوُِّجوُه، إِال
َ
ِإَذا أ

رِْض َوفََساٌد َعِر�ٌض 
َ ْ
  ١.»تَُ�ْن فِتْنٌَة يِف األ

که اخالق و دین او آمد  (برای خواستگاری از دختر شما) ھرگاه کسی«ترجمه: 
نمود، پس دخترتان را به ازدواج او درآورید، در  و شما را راضی می (نکو و پسندیده بود)

 ».غیر این صورت، فتنه و فساد بزرگی زمین را فرا خواھد گرفت

َمْن «: ج پیامبر ی نماید بر اساس این فرموده عالوه بر این فردی که ازدواج می
 ِ ِ  نََ�َح ِ�َّ نَْ�َح ِ�َّ

َ
يََة اهللاِ  َوأ

َ
  ٢.»ِاْستََحقَّ ِوال

به خاطر خدا نکاح کند و به خاطر خدا شخصی را به نکاح ھر کس «ترجمه: 
 ».درآورد، ھمانا مستحق دوستی خداوند شده است

حافظ دین انسان و سپر فساد و سنگر  ج ازدواج بر اساس این فرمایش پیامبر اکرم

يَماِن، «ناه است: گمحکمی در مقابل سرکشی و  ِ
ْ

َج َ�َقِد اْستَْكَمَل نِْصَف اإل َمْن تََزوَّ
َايِق 

ْ
َ يِف انلِّْصِف ابل  ٣.»فَلْيَتَِّق ا�َّ

ھرکس ازدواج کند، نصف ایمانش تکمیل شده است، پس در نصف دیگر از «ترجمه: 
 ».ار باشدخدا بترسد و پرھیزگ

                                           

جوه«) در باب نکاح، باب: ١٠٨٤به روایت ترمذی ( -١ و ابن  »ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّ

 [مؤلف] ». رم يتزوجاملح«) در نکاح، باب: ١٩٦٧ماجه (
 گوید: حسن است. [مصحح] ) می١٦١٤آلبانی در صحیح ابن ماجه (

) چنین ٤٤٠ -٣/٤٣٨) به روایت احمد در مسندش (٢/٦٩٠غزالی این موضوع را در (اإلحیاء  -٢

 «نقل نموده است: 
َ
ِ  ىَط �ْ َمْن أ َحبَّ ِ�َّ

َ
ِ  ، َوأ َّ�ِ 

َ
ِ  حَ �َ نْ ، أ ھرکس به خاطر . «»َمانَهُ �ْ ، َ�َقْد ِاْستَْكَمَل إِ ِ�َّ

خدا ببخشد و به خاطر خدا دوست داشته باشد، و به خاطر خدا خشم بگیرد و به خاطر خدا به 
 [مؤلف] ». نکاح درآورد، ھمانا ایمان او کامل شده است

 گوید: حسن است [مصحح]. ) می٣٠٢٨آلبانی در صحیح الترغیب (
روایت طبرانی در األوسط با دو اسناد، و در آن دو ) گفته: به ٤/٢٥٢ھیثمی در (مجمع الزوائد  -٣

ھا ضعیفند، در حالی که آن دو مورد  اسناد یزید الرقاشی و جابر جعفری ھستند، و ھر دوی آن
 ). [مؤلف]٦/١٠٣اند. نگاه کنید: (فیض القدیر  وثوق
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امام غزالی گفته است: این حدیث بر فضیلت نکاح به خاطر جلوگیری آن از مخالفت 
شود،  امر خدا و محفوظ بودن از فساد داللت دارد؛ زیرا آنچه باعث فساد دین انسان می

انسان از مضرات یکی از آن دو محفوظ  ،اوست، که با ازدواج کردن» فرج و بطن«
  ١ماند. می

وارد شد که به او عکاف  جکه فرمود: مردی بر پیامبر  است شدهروایت  ساز ابوذر
آیا زن داری؟ گفت: خیر،  ،از او پرسید: ای عکاف جپیامبر  گفتند، بن بشر تمیمی می

فرمود: کنیز ھم نداری؟ گفت: کنیز ھم ندارم، فرمود: این در حالی است که تو 
د: تو در این صورت از برادران ثروتمند از راه حالل ھستی؟! عرض کرد: بله، فرمو

ھمانا سّنت  .آمدی اگر تو از نصارا بودی از پیشوایان آنان به شمار می .شیاطین ھستی
ترین مردگان شما،  و روش ما، ازدواج است. بدترین شما مجردان شما ھستند و پست

ای موثرتر از زن در  کنید؟ شیطان اسلحه مجردان ھستند، آیا بر امر شیطان عمل می
که این سالح را ھم ندارد. اند  مگر در صالحانی که ازدواج کرده ،صالحان سراغ ندارد

ھای پاک و بری از ھر ناسزایی ھستند، وای بر تو ای عکاف، به راستی که  آنان انسان
  ٢ھمراھی کردند و امتحان نمودند.» مکر و حیله«ا د، یوسف را بوزنان، داو

مود: مردی بود که در ساحل دریایی بشر بن عطیه پرسید: کرسف کیست؟ فر
کرد، بعد از  گرفت و شب زنده داری می ، روزه میکرد سیصد سال خداوند را عبادت می

آن به خاطر زنی که نسبت به وی عشق ورزید، از خداوند عظیم روی گردان شد و کفر 
ھا پرداخت. سپس خداوند عّزوجل به سبب اعمالش، با  ورزید و به ترک تمامی عبادت

وای بر تو ای «فرمود:  ج ربھدایت و اصالح وی، او را نجات داد. پس او توبه کرد. پیام
عکاف ». عکاف! ازدواج کن، در غیر این صورت تو انسانی بی ثبات و مرّددی خواھی بود

فرمود: کریمه دختر کلثوم حمیری  ج پیامبر». یا رسول الله! برای من زن بگیر«گفت: 
 ٣».مرا به ھمسری تو در آورد

                                           

ًة «) با لفظ: ٢/١٦١حاکم در مسندش روایت کرده ( -١
َ
ُ اْمَرأ اَعنَُه ىلَعَ َشْطِر َمْن َرَزقَُه ا�َّ

َ
َصاحِلًَة، َ�َقْد أ

ْطِر اثلَّاِ�  َ يِف الشَّ يَتَِّق ا�َّ
ْ
و گفته که: این حدیث دارای اسناد صحیح است و آن دو . »ِديِنِه، فَل

 [مؤلف]). ٢/٦٩١اند و ذھبی ھم با او موافق است. (اإلحیاء  (بخاری و مسلم) آن را تخریج نکرده
خواست آن پیامبران و صالحان را بفریبد و راھی دیگر نداشت  راه زنان می یعنی اینکه شیطان، از -٢

 (مترجم).
 ). [مؤلف] ٥/١٦٣ – ١٦٤به روایت احمد ( -٣
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  فرماید: می جپیامبر 

ٌة، َو�ِْن اَكَن َكِثُ� الَْماِل. ِمْسِكينٌَة «
َ
ُ اْمَرأ ِمْسِكٌ� ِمْسِكٌ� ِمْسِكٌ�، رَُجٌل لَيَْس هلَ

ةٌ لَيَْس لََها َزْوٌج، َو�ِْن اَكنَْت َكِثَ�ةَ الَْمالِ 
َ
  ١.»ِمْسِكينٌَة ِمْسِكينٌَة، اْمَرأ

مسکین است، مردی که زن نداشته باشد، مسکین است، مسکین است، «ترجمه: 
ھرچند که ثروتمند باشد؛ مسکین است، مسکین است زنی که شوھر نداشته باشد، 

 ».ھرچند که مال فراوان داشته باشد

 شود: محسوب می سنت ج پیامبر ی ازدواج بر اساس این فرموده

ِلُْم «
ْ
َيَاُء َواحل

ْ
ُر َوانلِّاَكحُ مَخٌْس ِمْن ُسَنِ الُْمرَْسِلَ�: احل َِجاَمُة َواتلََّعطُّ

ْ
  ٢.»َواحل

پنج عمل از جمله راه و روش انبیاء است: حیاء، بردباری، حجامت، «ترجمه: 
 ».خوشبویی و نکاح

اخبار و آثار زیادی مبنی بر ترغیب و تشویق به ازدواج نقل شده است که انسان را 
ی از ایمان، دوری از فساد و پرده دارند؛ ازدواج، نگھدار می آوری به ازدواج وا به روی

 دری و دور نمودن نفس از انحراف و گمراھی است.

مانع نکاح  چیزی به جز ناتوانی یا شھوترانی،« فرماید: می سحضرت عمر بن خطاب
زھد و عبادت انسان سالک و عابد «فرماید:  می بحضرت ابن عباس». شود نمی

اگر از «فرماید:  می سحضرت عبدالله بن مسعود». گردد تا اینکه ازدواج کند کامل نمی
روز چیزی باقی باشد، دوست دارم که ازدواج کنم تا خداوند را در  ١٠عمر من جز 

 ».حالت مّجردی مالقات ننمایم

                                                                                                       
اسناد آن به خاطر مجھول بودن شخصی که از «گوید:  در تحقیق این روایت می شعیب األرنؤوط

 [مصحح]». است ابوذر روایت کرده و اضطرابی که در سند آن واقع شده است ضعیف
روایت کرده و » األوسط«) گفته است: طبرانی، این حدیث را در ٤/٢٥٢ھیثمی در مجمع الزوائد ( -١

باشد. آلبانی  ] صحابی نمیج، [راوی این حدیث از پیامبر »أبا نجیح«راویانش، ثقه ھستند، مگر 
 این حدیث را ضعیف دانسته است. [مؤلف]» )١٢٠٤ضعیف الترغیب (« در

) گفته است که این را طبرانی روایت نموده، و از راویان آن ٤/٢٥٣می در مجمع الزوائد (ھیث -٢
گوید: واھی (= بسیار ضعیف) است. سپس  باشد که ذھبی در مورد وی می اسماعیل بن شیبه می

 ذھبی [در میزان االعتدال] این حدیث و دیگر احادیث وی را ذکر کرده است. [مؤلف]
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 حکمت ازدواج
این دلیل که در ازدواج آثاری سودبخش و دوست داشتنی اسالم، مسلمانان را به 

این امر به فرد و جامعه  ی کند، چرا که دستاوردھا و ثمره است، به آن تشویق می
 گردد. از جمله: برمی

 مهار غریزه جنسی :اول
گردد تا انسان  جنسی در صدد ارضای خود است و موجب می  ی از آنجا که غریزه

ھای شھوت  د قبول را ترک نماید، ازدواج راه نجات از غائلهراه منطقی، مشروع و مور
 گردد که فرمود: استنباط میج پیامبر  ی هاست و این مفھوم، از فرمود

رِْض َوفََساٌد َعِر�ٌض «
َ ْ
 َ�ْفَعلُوا تَُ�ْن فِتْنٌَة يِف األ

َّ
 ١.»إِال

و عبادت جنسی به  ی هضای غریزرازدواج پایگاھی طبیعی و راھی برای تبدیل ا
 ی هبشری در سای ی هراھی برای تسکین نفس از اضطراب و آشفتگی و قرار دادن عاطف

 فرماید: آرامش در کنار ھمسر است. خداوند تعالی می

ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ٗة َورَۡ�َ  َودَّ ُرونَ مَّ  ].٢١[الروم:  ﴾٢١ًةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�تََفكَّ

خودتان ھمسرانی بیافرید تا در » جنس«ھای پروردگار این است که از  و یکی از نشانه«
، »امور«ھا بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت قرار داد، مسّلمًا در این  کنار آن

  ».اندیشند است برای افرادی که میھا و دالیلی  نشانه
 چنین روایت شده است: ج از پیامبر /و در صحیح مسلم

َحُدُ�ُم «
َ
برَْصَ أ

َ
َة ُ�ْقِبُل يِف ُصوَرِة َشيَْطاٍن، َوتُْدبُِر يِف ُصوَرِة َشيَْطاٍن، فَإَِذا أ

َ
إِنَّ الَْمْرأ

ْهلَُه، فَإِنَّ َذلَِك يَُردُّ َما يِف 
َ
ِت أ

ْ
ًة فَلْيَأ

َ
 ٢.»َ�ْفِسهِ اْمَرأ

پس اگر  ١کند، کند و پشت می زن برای فریب مرد، در شکل شیطان رو می«ترجمه: 
با ھمسرش ھمبستر شود؛ زیرا این » او تحریک شد ی هو غریز« یکی از شما زنی را دید

 ».برد کند، از بین می می» وسوسه«عمل، آنچه را که در نفسش 

                                           
 [مؤلف] ». ، فتنه و فساد بزرگی زمین را فرا خواھد گرفتدر غیر این صورت« -١

 گوید: حسن صحیح است. [مصحح] ) می١٠٨٤( صحیح الترمذيآلبانی در 

 ».النكاح و الرضاع«و ابوداود و ترمذی در » من رأی امرأة«به روایت مسلم در النکاح باب:  -٢
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نیز تحمل دوری از زنان را ندارد؛ به  »خودشان ی هبنا به فرمود« ج رسول الله

يُب  ثََالث: ُحبَِّب إِيِلَّ ِمْن ُدْ�يَاُ�مُ «ای که فرموده است:  گونه ُة َ�يِْ� وَ النَِّساُء َوالطِّ قُرَّ
َالةِ   ٢».يِف الصَّ

از آنچه در دنیای شماست، نزد من سه چیز محبوب و دوست داشتنی «ترجمه: 
 ».ر نماز استاست: بوی خوش، زن و نور چشم من د

کند:  ، با این افزوده روایت می»الّزھد«گوید: این حدیث را احمد، در باب  ابن قّیم می

ْصرِبُ َ�نُْهنّ «
َ
 أ

َ
اِب َوال ْصرِبُ َ�ْن الّطَعاِم َوالرّشَ

َ
  .٣»أ

من تاب و توان دوری از غذا و نوشیدنی را دارم، ولی توانایی دوری از زنان «ترجمه: 
 ». را ندارم

ھای غریزه به  ھای شیطان و مدخل زن، به سبب اینکه منشاء شھوت و نیرنگ
 فرمایند: می جرباید. پیامبر  آید، عقل را از مرد می حساب می

ْغلََب ذِلِي لُبٍّ ِمنُْ�نَّ «
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َ�ْقٍل وَِديٍن، أ

َ
 .»َما َرأ

نقصان عقل و دین من کسی را مؤثرتر از شما زنان بر مردان از نظر «ترجمه: 
  ٤».ام ندیده

                                                                                                       
کند.  ھای شیطانی استفاده می یلهغرض این است که زنان برای فریب دادن و اغوای مردان از ح -١

 [مترجم]
و به روایت امام احمد » حب النساء«) در عشرة النساء باب ٧/٦١به روایت نسائی در سنن ( -٢

 ). [مؤلف]٣/٢٨٥٠١٩٩٠١٢٨(
این روایت را به کتاب زھد امام احمد بن حنبل حواله داده، اما مطابق قول  /با اینکه ابن القیم  -٣

 سیوطی و آلبانی و دیگر علما، این روایت در آن کتاب وجود ندارد. [مصحح]

 صحیح مسلم و مسند احمد. [مؤلف] -٤
 در این حدیث به این امر که زنان از دو نظر نقص دارند: یکی در عقلشان و دیگری در دینشان و
این مسأله باعث شده است که برخی کورکورانه و بدون ھیچ اطالعی آن را رد کنند. زیرا چنان 

دھد در حالی که  پندارند که این مسأله ظلم و بی عدالتی اسالم را نسبت به زنان نشان می می
اند: نقص در زبان عربی یعنی  چنین نیست و توجیه این حدیث را امام بخاری و غیره چنین آورده

 -١ھا نیست  پارگی. در عقل و دین زنان دو پارگی موجود است که باعث ھیچ گونه مالمتی بر آن
تر ھستند و این  ھا بیشتر از مردان است احساساتی زنان به خاطر اینکه عطوفت و مھربانی آن

طق مسأله کامًال محرز است که ھر اندازه احساسات در بشر باال باشد به ھمان اندازه قوه عقل و من



 ١٥ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

انسان دارای اعضایی ھمچون: گوش، چشم، قلب، فرج و غیره است و ازدواج راھی 
منکرات و باالھا و » نافرجام«برای نگھداری اعضای بدن از دچار شدن به عاقبت 

 فرماید: می ج ای که پیامبر ھا است؛ به گونه وسوسه

ُعوُذ بَِك ِمْن «
َ
رَشِّ َسْميِع، َوِمْن رَشِّ برََصِي، َوِمْن رَشِّ لَِساِ�، َوِمْن رَشِّ قَليِْب، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ
  ١».َوِمْن رَشِّ َمِنيِّ 

 ».برم پروردگارا! من از شّر گوش و چشم و قلب و شھوتم به تو پناه می« ترجمه:
 فرماید: نیز پیامبر می

ن تطهر قليِب َوحتفظ فَريج«
َ
لك أ

َ
سأ

َ
  ٢.»أ

 ».طلبم دگارا! من از تو پاکی دل و حفظ شرمگاھم را میپرور«ترجمه: 
فرماید، در رگھای انسان جریان دارد،  می ج از آنجا که شیطان ھمچنان که پیامبر

 ٣پیامبر، یکبار که زنی را دیده بودند، با ھمسرشان زینب ھمبستر شدند.
برای رفع نیاز جنسی چیزی بھتر از جماع حالل وجود ندارد؛ چنانکه در سنن ابن 

 ٤.»ِمثُْل انِلّاكِح  ْ�ِ لِلْمتحا�َّ  رَ يُ لَْم «ماجه آمده است: 

                                                                                                       
اند به خاطر  شود. مثًال اگر زنی ببیند که شوھر یا برادرش کار قبیحی انجام داده ضعیف می

شود در شرع  گردد و ھمین مسأله است که باعث می ھا منکر آن می عطوفت باالیش نسبت به آن
ھر انسانی اعم از مرد یا زن مکلف گردیده  –٢اسالم، در شھادت میان ذکور و اناث فرق باشد. 

ت که در شبانه روز پنچ بار نماز بگزارد. اما زنان به خاطر مسائل داخلی، احکم الحاکمین اس
برایشان حیض قرار داده است و ھر زنی که حایض باشد، نماز گزاردن بر وی حرام است و ھمین 
مسأله یعنی نقص و پارگی در دین وی که نه تنھا مذموم نیست؛ بلکه پیش خداوند مأجور است. 

 [مترجم]
 ) و گفته: این حدیث حسن و غریب است.١٥٥١به روایت ابوداود ( -١

ُت  قَال: س مُحَيْدٍ  بِن  شلَكِ  وَعن«کامل روایت اینگونه است: 
ْ
 قُْل:« قَال: ُداعًء. َعِلّْم� اهللا: رَسوَل  يا قُل

من ه ب ،رسول الله ای: گفتم شده که گفت: تیروا س دیاز شکل بن حم« ؛»... بَِك  أعوذُ  إِ� ا�

 [مؤلف] .»...بَِك  أعوذُ  إِ� ا�: بگو: فرمود !اموزیب یدعائ
 ). [مؤلف] ٢/٧٠١به نقل از زین الدین العراقي: به روایت بیھقی از حدیث ام سلمة (اإلحیاء  -٢

 گوید: در اسناد آن لین و ضعف وجود دارد. [مصحح] ) می٢/٣٧( اإلحیاءحافظ العراقي در تخریج 
 ). [مؤلف]١١٥٨) و ترمذی (١٤٠٣مسلم (به روایت  -٣

 [مؤلف] ». ما جاء فی فضل النكاح«) در النکاح باب: ١٨٤٧به روایت ابن ماجه ( -٤
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 ».ند، چیزی بھتر از ازدواج نیستمرد و زنی که یکدیگر را دوست داربرای «ترجمه: 
داشتند، وجود ندارد تا جایی  زنان را دوست می ج ھیچ شکی در این امر که پیامبر

تمام سعی و تالش او فقط «و گفتند:  ندکه دشمنان خدا، یھودیان، بر او حسد ورزید
رد این تھمت روا داشته  بهذیل  ی پس خداوند سبحان بر اساس آیه». برای نکاح است

 پرداخت: جشده نسبت به پیامبر 

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿
َ
ٰ  ٱ�َّاَس أ ُ َمآ َءاتَٮُٰهُم  َ�َ  ٱلِۡكَ�َٰب َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

ۡلً� َعِظيٗما ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ   .]٥٤[النساء:  ﴾٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ

به آنان عطا کرده حسد  یش) بر آنچه خداوند از فضل خویارانشو  یامبر(= پ به مردم یاآ«
بزرگ  ییو به آنان فرمانروا یم،کتاب و حکمت داد یمما به خاندان ابراھ یقتورزند؟ در حق یم

 . »یدیمبخش
را زیباترین زن دنیا دانست و » ساره«ھمسرش  ÷خلیل الله –و حضرت ابراھیم 

 عشق ورزید و او را به کنیزی گرفت.» ھاجر«به 
فرماید:  می بکمال انسان است، ابن عباس ی هپس دوست داشتن زنان از جمل

 ».نداّمت آنانند که زنان بیشتری دار ھای بھترین«
گفته است: من به نکاح نیاز دارم؛ ھمان گونه که به غذا » یکی از عارفان«جنید 
 نیاز دارم.

) فصلی تحت عنوان: فصل عن ١٠٢ – ٩٥/٤و در کتاب عیون األخبار از ابن قتیبه (
الّدخول بالّنساء و الجماع وجود دارد که به طور مفصل در ارتباط با این موضوع بحث 

 شده است.

 دّوم: تولد فرزند
ازدواج بھترین راه برای بّچه دار شدن و بقاء نسل و افزایش آن است. کسی که 

شر در بدست آوردن فرزند ازدواج را در راستای محبت خداوند و به خاطر بقای نسل ب
نیز ھست که ایشان از افزایش نسبت به  جدھد، مطابق خواست رسول الله  انجام می

 کند. ھای دیگر در روز قیامت مباھات می امت
 فرماید: می جپیامبر 

                                                                                                       
 گوید صحیح است. [مصحح] آلبانی می



 ١٧ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

 ١.»َخْ�ُ �ِسائُِ�ُم الوَُدوُد الَولودُ «
 ».استبھترین زنان شما زن بسیار زاینده و بسیار با محبت «ترجمه: 

 فرماید: و نیز می

ُممَ  ،وَُّجوا الْوَُدوَد الَْولُودَ تَزَ «
ُ ْ
 ٢.»فَإِ�ِّ ُماَكثٌِر بُِ�ُم األ

به دلیل «با زنی که بسیار زاینده و پر محبت است ازدواج کنید؛ زیرا من «ترجمه: 
 ». کنم بر امتھای دیگر فخر می» افزایش شما مسلمانان

از کشتن » ھا را انسان«وجود دارد، خداوند نیز در تناسل، بقای انسان و افزایش آن 
 فرماید: کند و می و زنده به گور کردن فرزندان نھی می

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت  ٨ُس�ِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ �َذا ﴿
َ
 ].٩-٨[التکویر:  ﴾٩بِأ

شود، به سبب کدامین گناه کشته شده  ھنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده می«
 ».است

 فرماید: عالوه بر آن، خداوند تبارک و تعالی می

ُْن نَْرزُُ�ُهْم �يَّاُ�ْمۚ ﴿ ْوَ�َدُ�ْم َخْشيََة إِْمَ�ٍقۖ  �َّ
َ
 ].٣١[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ْقُتلُوا أ

 .»یمدھ یم یشما را روز ما آنھا و ید،نکش یو فرزندانتان از ترس تنگدست«
فرزندانشان به خصوص دختران نفرت  مان جاھلیت، اززاگرچه برخی از پدران در 

ھا را  داشتند، اما برخالف این عده، بسیاری از اعراب دختران را گرامی و منزلت آن
 داشتند. رفیع می

شد و با  شاد می» أّم الحکم«به طور مثال زبیر بن عبدالمطلب از ورود دخترش 
. یا حبذا ام نمود سرودن اشعار مدح در مورد دخترش نسبت به وی ابراز عطوفت می

الحکم... . شاعر مھربان حّطان بن المعّلی عقیده داشت که زندگی و حیاتش، وابسته 
شد و  میھا دردمند  ای که با مریضی و ناراحتی آن به وجود دخترانش است؛ به گونه

سرود: َلو ال َبّیناٌت  گردد و می تنگ می» زندگی بر او«ھا با نسیمی ناراحت شوند،  اگر آن
 الَقطا...َکُزغب 

                                           
 ). [مؤلف] ٧/٨٢به روایت بیھقی ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می١٨٤٩( السلسلة الصحیحةآلبانی در 

 ) در النکاح. [مؤلف]٢٠٥٠به روایت ابوداود ( -٢
 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٦٠(ص  آداب الزفافآلبانی در  
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از ھمین رو گاھی در میان اعراب در موضوع محّبت نسبت به فرزند، میان زوجین 
 ی هأبواالسود الدؤلی درباراز شوھرش » اّم عوف«افتاد.  جدال و نزاع واقعی اتفاق می

داند،  فرزندی که او داشت، نزد زیاد شکایت کرد که ابو االسود فرزند را از آن خود می
ھا را حمل  بر فرزندان حق بیشتری دارم، آن» ھمسرش«من از او ابو االسود گفت: 

ھا را زاییدم قبل از اینکه او بزاید. أّم عوف  ھا را حمل کند و آن کردم قبل از اینکه او آن
به  گفت: تو او را با حالت شھوت زاییدی ولی من با حالت سختی و ناراحتی، تو او را

با سختی و سنگینی حمل کردم. زیاد گفت: سبکی و راحتی حمل کردی ولی من او را 
 گویی، تو نسبت به او حق بیشتری داری و بچه را به زن داد. تو راست می

 فرماید: می ج رسول الله

َمَم يوَم الَقياَمةِ «
ُ
 ١.»َ�نَاَكُحوا َ�نَاَسلُوا فَإِ�ِّ ُمبَاهٍ بُِ�م األ

روز قیامت به کثرت  وان شود، چون من درافر» تان تا نسل«ازدواج کنید «ترجمه: 
 ».کنم امتم بر دیگر امم افتخار و مباھات می

این حدیث بیانگر اھمیت ازدواج است، و آن، این است که یکی از اھداف ازدواج 
وجود دارد و این امر فقط با » رسول الله«زیادی نسل است که در آن زیادی اّمت 

 پذیرد. کثرت ازدواج تحقق می
 : کدام ھمسران برترند؟به خالد بن صفوان گفته شد

گفت: زنی که از شوھرش فرمانبرداری کند و جز به ضرورت از خانه بیرون نرود، و 
زمانی که عصبانی شود، صبور و بردبار باشد و زمانی که بخندد با حالت تبّسم، بخندد، 
و ھنگام تھیه چیزی آن را با ذوق و سلیقه تھیه نماید و ھنگام سخن گفتن راست 

اش عزیز و محترم و در نفسش ذلیل و خوار است، یعنی مغرور  در خانوادهگوید و  می
دھد نیکو و دوست  نیست، زنی که پر محّبت و زاینده است، ھر عملی که انجام می

 داشتنی است.

                                           
) آن را به روایت از ١/٣٨٠) و عجلوئی در کشف الخفا (٣٥٠سخاوی در المقاصد الحسنه شمارۀ ( -١

 اند. [مؤلف] عبدالرزاق و بیھقی آورده
ضعیف آن ضعیف است. و آلبانی در گوید: اسناد  ) می٢/٢٩( تخریج اإلحیاءحافظ العراقي در  

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٢٤٨٤( الجامع



 ١٩ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

آیا بعد از قضای شھوت و ارضای جنسی، چیزی بھتر از فرزندی که خانه را پر از 
ن و خزیدن بر روی زمین و شادی و سرور کند و با کودکانه حرف زد می» شادابی«

 کند، وجود دارد؟! خانواده را خوشبخت و سعادتمند می
حاضر شد، در حالی که یزید در آغوشش بود  ساحنف بن قیس نزد حضرت معاویه

کرد و آن گاه به احنف گفت: ای أبابحر! در مورد  تحسین به او نگاه می ی هو با دید
را فھمید و گفت: ای امیرالمؤمنین!  سحضرت معاویهگویی؟ او منظور  فرزند چه می

ھا  ھای ما و بینایی چشمان مان ھستند. به کمک آن دل ی هفرزندان پشتیبانان و ثمر
ھا یادگاران ما، برای کسانی ھستند که بعد از ما  کنیم و آن مان حمله می به دشمنان

مانی سایه افکن باش و دبار و آسھا، ھمچون زمینی بر خواھند آمد؛ پس تو نسبت به آن
 ھا عطا نما و اگر رضایت تو را طلبیدند، به آنان ببخش. اگر از تو چیزی خواستند به آن

مدار، تا چنان نشود که نزدیکی به تو را  ھا دریغ پشتیبانی و کمک خود را از آن
 سمالل آور و زندگیت را ناخوشایند بدانند و آرزوی مردن تو را بنمایند؛ پس معاویه

گفت: خداوند به تو اجر دھد ای أبابحر! فرزند ھمان چیزی است که تو آن را وصف 
 کردی.

در برخی از کشورھا دولت برای کسانی که فرزندانی با ھوش و دانا پرورش 
ھا  کند و از آن ھا توجه خاص می دھند، پاداش و مزایایی در نظر گرفته است و به آن می

سازد که برای بقاء و  نیازھایشان را به نحوی رفع میآورد و  نگھداری ویژه به عمل می
بنابراین، دالیل بیانگر آن است که طلب  .بسنده است کشور،ھا در آبادانی  رشد آن

 گردد. ازدواج در شریعت اسالم تلقی میفرزند یکی از اھداف 

 اجتماعی ی م: انجام وظیفهسو
ھا و کسب  مل به تربیت آنترین این واجبات، اعطای حق به فرزندان و توجه کا مھم

خویش مادر  ی ھاست و اولین این واجبات، این است که مرد برای نطفه حالل برای آن
 صالحی برگزیند.

ابواألسود دؤلی به پسرانش گفت: من به بزرگ و کوچک شما حتی قبل از تولد، 
نیکی کردی، اّما » بزرگ و کوچک«خوبی کردم. گفتند: درست است که تو در حق ما 

ام که از  گونه قبل از تولدمان به ما نیکی کردی؟ گفت: من شما را در جایی نگذاشتهچ
 ».یعنی برای شما مادر خوبی انتخاب کردم« آن شرم کنید و نفرت داشته باشید
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این حقوق: نیکی به مادران باردار به خاطر رعایت حقوق مادران و  ی از جمله
 فرزندان است.

گوش راست فرزند اذان گفتن و در گوش چپ آن  حقوق فرزندان: در ی از جمله
اقامه خواندن است. پدر باید پس از اذان، سقف دھان طفل را با خرما شیرین کند و در 

و ین نماید قلرا تشھادتین  شد و نیز او را ختنه کند و به اوروز ھفتم تولدش حیوانی بک
گیرد و در دلش راسخ گردد اسالم در ذھنش جای اینکه  تالش کند که به او بفھماند تا

 و بر پایداری بر آن بردبار باشد.

 اهللاُ «در حدیثی چنین آمده است: 
َّ

َ إِال
َ

َل لَكَِمٍة بَِال إِهل وَّ
َ
 ١.»اْ�تَُحوا ىلَعَ ِصبْيَانُِ�ْم أ

 ».اله اّال الله باشد دھید، ال ھایی را که به فرزندانتان یاد می اولین کلمه«ترجمه: 
فرزندشان را با نماز آشنا کنند و از راه و روش درست بر آن اصرار والدین باید 

و به او آداب شرعی و اخالق پسندیده یاد دھند و او  ھندداشته باشند و به او قرآن یاد د
 رسانند، بر حذر دارند. را از رفت و آمد با کسانی که به اخالق و رفتار او ضرر می

زندشان را از ھرگونه حرام یا عمل زشت و عالوه بر آن نیز باید گوش و چشمان فر
ناپسندی بر حذر دارند و او را از آنچه که موجب زیان دین یا دنیای او گردد، او را دور 

 د.نکن
ھا و دفع  ھا و تالش در جھت مصالح آن آن ی هعالوه بر آن از جمله حقوق اوالد نفق

 زیان از آنان است.
تدبیر نماید و خالصانه برای » ھا آن ی هآیندبرای «و نسبت به آنان دلسوز باشد و 

 آنان خواستار سرافرازی و توفیق باشد.
خانواده، به  ی هرنجاندن خانواده، گناه کبیره و رعایت فرزند و سرپرستی ادار

 جھاد در راه خدا است. ی منزله
 فرماید: می ج پیامبر اکرم

َفقِ «
ْ
َ ُ�ِبُّ َ�بَْدهُ الُْمْؤِمَن، ال ِعيَالِ إِنَّ ا�َّ

ْ
بَا ال

َ
َف، أ  ١.»َ�، الُْمتََعفِّ

                                           
) آورده و آن را به حاکم نسبت داده است. ١٧٨ابن قیم این حدیث را در تحفة المودود ص ( -١

 [مؤلف]
 السلسلة الضعیفةگوید: متن آن غریب است و آلبانی در  ) می٦/٢٨٩٦( شعب اإلیمانبیھقی در 

گوید: موضوع است.  ) می٣/٥١٨ید: باطل است و ابن الجوزي در الموضوعات (گو ) می٦١٤٦(
 [مصحح]
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خداوند بندۀ مؤمن، فقیر و قانع و پاکدامن و صاحب زن و فرزند را دوست «ترجمه: 
 ».دارد

 فرماید: می ج و نیز پیامبر اکرم

م بَِطلَب الَْمعيَشة«
ْ
 اهل

َّ
 ي�فرَها إِال

َ
نُوب ذنُوب ال  ٢.»من اذلُّ

ای برای  اھتمام به کسب روزی، کفاره بعضی گناھان آن طور است که جز«ترجمه: 
 ».ھا نیست آن

 فرمایند: ھمچنین در جایی دیگر می

ُ ثََالث َ�نَات فأنفق َعلَيِْهنَّ َوأحسن إيَلِْهنَّ َحىتَّ يغنيهن اهللا َعنُه أوجب «
َ

من اَكَن هل
 ُ
َ

 يْغفر هل
َ

ن يْعمل عمال ال
َ
 أ

َّ
نَّة ابَلّتة إِال

ْ
ُ اجل

َ
 ٣.»اهللا هل

ھا  ھا را تأمین و به خوبی با آن سه دختر داشته باشد و معیشت آنھرکس «ترجمه: 
ی و جسمی فکریعنی به رشد ( کند نیاز می ھا را از او بی رفتار نماید تا زمانی که خدا آن

عملی اینکه  کند مگر خداوند بھشت را بر او واجب می رسیدند و ازدواج نمودند)
 ».شرک) (یعنی مرتکب شده باشد که قابل آمرزش نباشد

کند و  پدری و مادری با وجود کودک در انسان رشد می ی هاز طریق ازدواج، غریز
 یابد. در نھایت حّس عطوفت و مھربانی و رحمت فرزند، پرورش می

ھا ھستند، پس رعایت احترام آنان در  کودکان جگر گوشه و پشت گرمی خانواده
ا و احساس مسئولیت نسبت ھ محیط خانوادگی و اھتمام به تربیت صحیح و نیکوی آن

ھا ضروری است؛ به طوری که اسالم مراعات، توّجه و نیکی به کودکان را واجب  به آن

                                                                                                       
 به روایت ابن ماجه در الزھد باب: فضل الفقراء. [مؤلف] -١
اند و حدیثی ضعیف  گوید: این حدیث را طبرانی و ابونعیم روایت نموده زین الدین العراقي می -٢

 است. [مؤلف] 
 گوید: موضوع است. [مصحح] ) می٩٢٤(آلبانی در السلسلة الضعیفة 

) و ترمذی ٥١٤٧به روایت خرائطی و این حدیث با این لفظ ضعیف است اما ابی داود آن را در ( -٣

ِْهنَّ فَلَُه «اند:  ) با این لفظ آورده١٩١٦در (
َ

ْحَسَن إِيل
َ
، َوأ ، َوَزوََّجُهنَّ َ�ُهنَّ دَّ

َ
َمْن اَعَل ثََالَث َ�نَاٍت فَأ

َنَّةُ 
ْ
ھا نیکوئی و احسان نماید و شوھرشان  ھرکسی سه دختر را تربیت کند و به آن«عنی . ی»اجل

 [مؤلف]». بدھد: ھمانا او بھشتی است
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و بر والدین واجب و ضروری دانسته  است دانسته و حتی آن را به عنوان حق قرار داده
 فرماید: ای که خداوند تبارک و تعالی می است، به گونه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها  ٱ�َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا  ﴾ٱۡ�َِجاَرةُ وَ  ٱ�َّاُس َءاَمُنوا

 .]٦[التحريم: 
ھا و  آن انسان ی خویش را از آتش برکنار دارید که افروزینه ی های مؤمنان! خود و خانواد«
 .»ھاست سنگ

ی، اجتماعی، و این حقوق برای کودکان در پاسخ به نیازھای جسمی، عقلی، وجدان
ھای  ھا است و این امر، وجود مربیانی امانت دار و بھره مند از ارزش آن ی هدینی و غیر

به جامعه » برای ورود«کند، به طوری که کودکان را  اجتماعی و اخالقی را ضروری می
 به صورت کامل آماده نمایند.

پدرانه است و  این عطوفت صادق و لبریز و گوارای پدری، دلیلی بر احساسات زیبای
شود نعمت داشتن فرزند، نعمت بزرگی است که جای  از این جا است که مشخص می

 فرماید: بسی شکر دارد و به ھمین خاطر است که خداوند تبارک و تعالی می

ۡ�َ�َ نَفًِ�ا﴿
َ
ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

َ
ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

َ
 ]٦[اإلسراء:  ﴾٦َوأ

شما را بیشتر (از دشمن)  تان کنیم، و (تعداد) نفرات اموال و فرزندان یاریو شما را با «
 .»گردانیم

 گردد. و این اھداف فقط از طریق ازدواج مبارک و مشروع حاصل می

 چهارم: آرامش روان و همنشین یابی
کامی و طراوت در فضای  شیرین ی له، آسایش دل و گسترش روحّیهأدر این مس

ن نسیم مھربانی در خانواده ھست تا این نسیم ھر احساس نیکویی خانه و نیز واگذاشت
 را برانگیزد.

محبت و مھربانی، لبخند، اخالق نیکو و پاک، حالت انس و شفقت لطیف و رقیقی را 
گردد تا اینکه  ھا و شادی دل می کند که باعث از بین رفتن کدورت به خانواده القا می

تالش نماید تا این » در این راه«ھر لحظه  انسان جھت عبادت خداوند قوی گردد و
 خداوند تحقق یابد: ی هفرمود

 ].٢١[الروم:  ﴾ّلِتَۡسُكُنوٓاْ إَِ�َۡها﴿
 .»ھا آرام گیرید تا به آن«
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 فرماید: می ج پیامبر 

 ُسنَّيِت، َ�َقدْ «
َ

تُُه إِىل ٌة، َ�َمْن اَكنَْت َ�رْتَ ٍة َ�رْتَ ٌة، َوِللُكِّ رِشَّ فْلََح، َوَمْن اَكنَْت  ِللُكِّ َ�َمٍل رِشَّ
َ
أ

 َ�ْ�ِ َذلَِك َ�َقْد َهلََك 
َ

  ١.»إِىل
برای ھر عملی، نشاطی است و برای ھر نشاطی پایانی است؛ پس کسی «ترجمه: 

شود و کسی که  شک رستگار می که پایان نشاطش را مطابق سنت من قرار دھد، بی
 ».گردد راھی دیگر برگزیند، به طور حتم ھالک می

با » حتی«خندید و  کرد و می با زنان کریمه و پاک خود شوخی می ج رسول الله
داد که یک بار پیامبر  مسابقه می لکرد به طوری که با حضرت عایشه ھا بازی می آن

فرمود: یک بار پیامبر از من  لپیش افتاد و یک بار حضرت عایشه، حضرت عایشه
 ٢افتادم. پیش افتاد و یکبار من از او پیش

جایز نیست؛ بلکه انجام آن مستحب است، ولی افراط و » تنھانه « مزاح و شوخی
تفریط در آن جایز نیست و باید بدون ھتک حرمت یا اذیت کسی و دور از فریب و 

 ای ازدواج کرده شنید که جابر بن عبدالله با زن بیوه ج دروغ باشد. ھنگامی که پیامبر
 به او فرمود: است

 ٣.»تُالِعبَُك فهالَّ بِْ�ًرا تُالِعبَُها و«
کردی و او با  ای ازدواج ننمودی؟ که با او مزاح و شوخی می چرا با باکره«ترجمه: 
 ».کرد تو مزاح می

معاشرت  ی پس در ازدواج، مزاح با زن و مدارا با او و قوت قلب و بقای پیوند و ارائه
 با ھم موجود است.

                                           
  [مؤلف] ).٢/٢١٠به روایت احمد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می١١/١٥٩احمد شاکر در (

آمده است.  »معارشة النساءحسن «) در کتاب النکاح باب: ١٩٧٩این حدیث به روایت ابن ماجه ( -٢
 [مؤلف]

 . [مؤلف]نكاح األبكار) در النکاح باب: ٩/٢١به روایت بخاری ( -٣
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کند؟ گفت: شما فکر  میبه حجاج گفته شد: آیا امیر با ھمسرش مزاح و شوخی 
کنید من شیطان ھستم! قسم به خدا چه بسا بعضی مواقع کف پای یکی از  می

 ام. ھمسرانم را بوسیده
 فرماید: می ج رسول الله

ِديبَُه فَرََسُه، َوُمَالَ�بَتَُه «
ْ
 َرْميَُه بَِقوِْسِه، َوتَأ

َّ
لُكُّ َما يَلُْهو بِِه الرَُّجُل الُمْسِلُم بَاِطٌل، ِإال

 
َ
 ١.»ْهلَُه، فَإِ�َُّهنَّ ِمَن احلَقِّ أ

ھر آنچه مرد مسلمان با آن لھو و لعب کند، باطل است، مگر تیر اندازی به «ترجمه: 
ھا جایز و  رام کردن اسبش و مزاح و شوخی با ھمسرش که این کمان، ی وسیله

 ».اند حق
ترین و پر  ترین و بزرگوارترین شوھر در رابطه با ھمسر و لطیف شریف ج پیامبر

ایشان،  ی هاند و این فرمود ترین انسان در معاشرت با خانواده بوده ذوق ترین و با ظرفیت
 فرماید: برای انسان کافی است که می

ْهِ� «
َ
ُ�ْم ِأل نَا َخْ�ُ

َ
ْهِلِه، َوأ

َ
ُ�ْم ِأل ُ�ْم َخْ�ُ  ٢.»َخْ�ُ

اش است و من بھترین شما نسبت  بھترین شما، بھترین نسبت به خانواده«ترجمه: 
 ».ام ھستم به خانواده

شرت امع روابط ھمسرداری را بر اساس تفاھم و عطوفت و ُحسن ج پیامبر اکرم
فرستادند تا با او  ریزی کرده بودند؛ حتی دختران انصار را پیش حضرت عایشه می پایه

بخشید که در آن ھیچ نھی و تحریمی  عایشه چیزی میبازی کنند و زمانی که حضرت 
نوشید، پیامبر از جای  کرد و زمانی که چیزی را می با او موافقت می ج نبود پیامبر

ھا  بوسید و حبشی در حالی که روزه دار نیز بود، او را می» حتی«نوشد. و  دھان او می
 ی هد و عایشه بر شانھای مخصوص به خود بودن را در حالی که در مسجد مشغول بازی

                                           
 ) در فضائل جھاد. [مؤلف]١٦٣٧به روایت ترمذی ( -١

 داند. [مصحح] ) صحیح می٢٢٨٥آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (

 . [مؤلف]»ج أفضل أزواج النبی«) در المناقب باب: ٣٨٩٥به روایت ترمذی ( -٢
 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٣٣١٤آلبانی در صحیح الجامع (



 ٢٥ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

المؤمنین نشان داد و پس از آن، ھنگام خروج از درب منزل  پیامبر تکیه زده بود، به ام
 ١یکدیگر را به مزاح ُھل دادند.

کردند و یکی از  با ایشان مجادله می» زمانی«در حدیثی آمده است که زنان پیامبر 
  .٢کرد ھا تمام روز از ایشان قھر می آن

نمود  اش فشار وارد می که بر سینه ایشان، پیامبر را در حالی زنان از و یک بار، یکی
ھل داد. وقتی که مادرش او را سرزنش و نکوھش کرد پیامبر فرمود: او را به خود 

 ٣اند. واگذار، چرا که آنان بیشتر از این را نسبت به من انجام داده
ھا بود و  مزاح و شوخی با ھمسران و شاد کردن آن ج زیبای پیامبرو از اخالق 

ُ�ْم َخْ�ُُ�ْم لِلنَِّساءِ «فرمود:  می   ٤.»َخْ�ُ
 ».بھترین شما، بھترین شما برای زنان است«ترجمه: 

خوردند، آن را از  استخوانی که بر آن گوشت بود را می زمانی که حضرت عایشه
 گذاشتند. گرفتند و دھانش را بر جای دھان او می ایشان می

را بر شتر سوار کنند، ران  خواست که صفیه بنت حیی می ج ھنگامی که پیامبر
یابیم که  خویش را برایش جمع کرد تا پایش را بر روی آن بگذارد و از این موارد در می

 ھای ازدواج، محبت و مھربانی نسبت به اھل خانواده است تا از جمله فواید و حکمت

                                           

يَّ «در صحیح بخاری چنین آمده است:  -١ ـتُ النَّبـِ أَيْ : رَ ـةُ ائِشَ الَتْ عَ ،  جقَ ـةِ َبَشَ ـا أَنْظُـرُ إِىلَ احلْ أَنَ ينِ وَ ُ ـرتُ يَسْ

بُونَ يفِ الْ  لْعَ مْ يَ هُ الَ النَّبِيُّ ـوَ قَ ، فَ رُ مَ مْ عُ هُ رَ جَ ، فَزَ دِ جِ سْ ةَ : «جمَ فِدَ نِي أَرْ نًا بَ ، أَمْ مْ هُ عْ  )٩٨٨(بخاری:». دَ

از  یگروھـ یپوشـانید و مـن بـه بـاز یمرا با چـادر ج فرماید: رسول الله یم لترجمه: عایشه
 یبنـ«فرمود:  جرسول خدا  یآنھا را سرزنش کرد. ول سکردم. عمر یھا در مسجد، نگاه م یحبش

  ».ارفده را بحال خودشان بگذار
و پـس از آن، ھنگـام خـروج از درب منـزل «اما این قسمت از متن کتاب که نوشته شـده اسـت: 

 یکدیگر را به مزاح ُھل دادند، روایت آن را پیدا نکردم؛ والله اعلم ثابت نیست. [مصحح]
 [مصحح]ی. صحیح بخار -٢

باشد و احتمال دارد نویسنده در برداشت از احادیث دچـار  نمیچنین حدیثی یافت نشد و صحیح  -٣
اشتباه شده باشد؛ چون قصد ایشان بیان محبت و مھربانی نسبت بـه اھـل خـانواده بـوده اسـت، 
برای ھمین چنین برداشتی از روایات کرده است، و در اینجا منبع حـدیث را ذکـر نکـرده اسـت. 

 [ُمصحح]
 ). [مؤلف]٤/١٧٣(به روایت حاکم در المستدرک  -٤
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مردم دوست  ی شود که مرد در نزد خانواده از ھمه یاین محبت، باعث ماینکه 
 تر شود. داشتنی

 پنجم: تقسیم کار در خانه و جامعه در راستای ایجاد تعادل و هماهنگی
اگر مرد به طور ھمزمان رسیدگی به امور منزل و ھمچنین امور مربوط به خارج از 

نظمی اوقات وی  بیخانه را بر عھده داشته باشد، موجب مختل شدن زندگی وی و 
لی خواھد شد که تنگی معیشت و تیرگی زندگی یای که گرفتار مسا گردد؛ به گونه می

 وی را دربر خواھد داشت.
شود. زن، سرپرستی امور منزل و  ازدواج، تنظیم ارتباط بین زن و مرد محسوب می

 تاتربیت فرزندان و آماده کردن فضای مناسب و دلپذیر برای مرد را بر عھده دارد، 
مرد بعد از کار سخت در آن استراحت کند و آرامش یابد؛ چرا که این عمل اینکه 

گردد و او را با ھمت و عزم راسخ به سوی کار روانه  موجب نیرو و نشاط وی می
دارد و در نتیجه وسایل آسایش و راحتی و آنچه از ھزینه و کار سریع خانواده  می
 شود. طلبد، برای خانواده فراھم می می

ای که اگر صالح باشد، با  و مھمی در این امر است به گونه زن، دارای نقش اساسی
باشد و در  حسن تدبیر و کمال رعایت خویش نیروی کمکی برای سایر افراد خانواده می

 فرماید: می ج این زمینه رسول الله

ُ ِمْن «
َ

ِ َخْ�ًا هل َطاَ�تُْه، َو�ِْن َما اْستََفاَد الُْمْؤِمُن َ�ْعَد َ�ْقوَى ا�َّ
َ
َمَرَها أ

َ
َزوَْجٍة َصاحِلٍَة، إِْن أ

تُْه، َو�ِْن اَغَب َ�نَْها نََصَحتُْه يِف َ�ْفِسَها َوَماهِلِ  بَرَّ
َ
قَْسَم َعلَيَْها أ

َ
تُْه، َو�ِْن أ  ١.»َ�َظَر إيَِلَْها رَسَّ

بھتر و مفیدتر  برای بندۀ مؤمن بعد از تقوای الھی چیزی از زن صالحه«ترجمه: 
نیست، زن صالحی که اگر او را به چیزی امر کرد اطاعتش کند و وقتی که شوھر به او 
نگاه کند با ظاھر و باطن نیکو مایۀ خوشحالی او باشد و اگر بر کاری سوگند خورد که 

این ذمه، خارج گرداند و باید آن را زن انجام بدھد، زن با انجام آن کار، شوھرش را از 
 ».شوھرش با حفظ ناموس و مال شوھرش نسبت به او خیرخواھی کند در غیاب

                                           

 . [مؤلف]أفضل النساء)، در کتاب النکاح، باب ١٨٥٧به روایت ابن ماجه، ( -١
 گوید: ضعیف است. [مصحح] آلبانی می
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جھت انتخاب زن صالحه که در امور اخروی ھمکار و ھمیار باشد،  جرسول الله 
 اند: که فرموده اند، چنان تأکید فرموده

َحُدُ�ْم قَلْبًا َشاِكًرا، َولَِسانًا َذاِكًرا، َوَزوَْجًة تُ «
َ
 يِلَتَِّخْذ أ

َ
ِخَرةِ ِعينُُه ىلَعَ أ

ْ
 .١»ْمِر اآل

بر شما واجب است که قلبی شکرگذار، زبانی ذاکر خدا داشته باشد و زنی «ترجمه: 
 ».سازی آخرت باشد، برگزیند با ایمان و صالح که ھمکار و مشوق برای ذخیره

 ھای ایشان است: و نیز از فرموده

لُْت ىلَعَ آ« : اَكَن َشيَْطاِ� اَكفِرً دَ فُضِّ ْسلََم، َوُ�نَّ َم خِبَْصلَتَْ�ِ
َ
اَعنَِ� اُهللا َعلَيِْه َحىتَّ أ

َ
ا فَأ

ْزَوايِجْ 
َ
ُ ىلَعَ َخِطيئَِتهِ دَ ا يِل، َوَ�َن َشيَْطاُن آَعْونً  أ

َ
 .٢»َم اَكفًِرا، َوَ�نَْت َزوَْجتُُه َعْونًا هل

من بر آدم با دو خصوصیت برتری داده شدم: شیطان من کافر بود، که «ترجمه: 
تسلیم شد و نیز ھمسران من ھمکار و اینکه  کمک کرد تا» با او در مبارزه«خدا مرا 

من بودند، اما شیطان آدم کافر بود و در ارتکاب او به خطا، ھمسر آدم  ی هیاری دھند
 ».به او کمک کرد

 فرماید: خداوند تبارک و تعالی نیز می

ن َ�ُقوُل َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿ ۡ�َياَوِمۡنُهم مَّ  ].٢٠١[البقرة:  ﴾َحَسَنةٗ  ٱ�ِخَرةِ ِ� َحَسَنٗة وَ  ٱ�ُّ

گویند: پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما  ھا می و برخی از آن«
 .»نیکی عطا فرما

گوید: منظور، زن  ین آیه میظی در تفسیر خیر و نیکی دنیا در امحّمد بن کعب القر
راحتی و آرامش، زینت و زیور مرد  صالح و نکوست. زن صالح در سختی، ذخیره و در

گردد که تحقق آرزوھایش  آرزوھایش محسوب می ی هآید و زن صالح، منار به حساب می
 گردد. برد و با آرزوھایش به سوی زن برمی ھا بھره می طلبد و با او از آن را از زن می

ایل به آن، اما در آنچه برخی از زنان از جمله: از پرداختن به کار در خارج خانه و تم
گردد که اشتغال  ھایی وجود دارد، اما این امر نیز اثبات می دھند، معذوریت انجام می

                                           
 ). [مؤلف]٣٠٩٤)، و ترمذی (٢٨٢/  ٥به روایت احمد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٢١٧٦آلبانی در السلسلة الصحیحة (
 [مؤلف] ).٥/٤٨٨النبوة (به روایت بیھقی در دالئل  -٢

الضعیفة و الموضوعة  األحادیث سلسلةگوید: موضوع و جعلی است.  آلبانی در مورد این روایت می
 . [مصحح])٣/٢٢٠(
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ایگاه اصلی خویش، احساس ارزش انسانی زن به کاری، اثبات وجود زن، شعور او به ج
خویش و استقالل اقتصادی را برای او به ھمراه دارد. اما این سؤال مطرح است که آیا 

است چنین شرایطی را برای زن فراھم آورد؟ در جواب باید گفت اسالم، اسالم توانسته 
ای که برخی از احادیث نبوی  چنین شرایطی را برای زن فراھم آورده است؛ به گونه

 توان احادیث زیر را ذکر نمود: بیانگر این موضوع است که می

ُ�ْم َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، اِإلمَ «
ُّ
اُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، لُكُُّ�ْم َراٍع، َوُ�

ُة َراِ�يٌَة يِف َ�يِْت َزوِْجَها َوَمْسئُولٌَة 
َ
ْهِلِه َوُهَو َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، َوالَمْرأ

َ
َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ

ْن قَْد  -: قَاَل » َ�ْن َرِ�يَِّتَها، َواخلَاِدُم َراٍع يِف َماِل َسيِِّدهِ َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 
َ
وََحِسبُْت أ

ُ�ْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن « -قَاَل 
ُّ
�ِيِه َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، َوُ�

َ
َوالرَُّجُل َراٍع يِف َماِل أ

 ١.»َرِ�يَِّتهِ 
ھمه شما نگھبانید و ھمه شما نسبت به آنچه نگھبانید، مسئولید. امام، «ترجمه: 

بان آن است، مسؤول است و مرد نسبت به نگھبان است و نسبت به آنچه که نگھ
اش نگھبان است و نسبت به آنچه نگھبان آن است مسئول است و زن، نسبت  خانواده
شوھرش نگھبان است و نسبت به آنچه نگھبان آن است مسئول است و  ی هبه خان

خدمتکار در مال سیدش نگھبان است و نسبت به آنچه نگھبان آن است، مسئول 
 ».است

عالوه بر این حدیث، چنین نیز  جکنم که پیامبر  گوند: فکر می می بابن عمر

ُ�ْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن « فرمود:
ُّ
�ِيِه َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، َوُ�

َ
َوالرَُّجُل َراٍع يِف َماِل أ

 ٢.»َرِ�يَِّتهِ 
و مرد نسبت به مال پدرش نگھبان است و نسبت به آنچه نگھبان آن «ترجمه: 

است، مسئولیت دارد و ھمه شما نگھبانید و نسبت به آنچه که نگھبان آن ھستید، 
 ».مسئولید

                                           

) در اإلمارة، ١٨٢٩و مسلم (» اجلمعة يف القری واملدن«) در الجمعة باب: ٢/٣٨٠به روایت بخاری ( -١

 [مؤلف]». فضيلة اإلمام العادل«باب: 
 ). [مؤلف]٨٩٣صحیح بخاری ( -٢
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گردد که او قلب خانه، مرّبی فرزندان،  این نگرش اسالمی نسبت به زن موجب می
ھا با گفتار و کردار نیکو  معّلم جامعه، سرمشق نیکو و پیشوا و پیشاھنگ در مسیر نیکی

برای زن کافی است که ایشان اطاعت و فرمانبرداری  جامبر قرار گیرد و این حدیث پی

َنََّة « فرماید: فرزند وی را از او، بر جھاد وی برتری داده است و پیامبر می
ْ
الَْزْمَها فَإِنَّ اجل

  ١.»ِعنَْد رِْجِلَها
 ».ھشت زیر پای او استبمراعات مادر را بکن، زیرا «ترجمه: 

برآوردن امور اقتصادی خانه، مرد است که با عشق و عالقه نیازھا و  ی در زمینه
نماید و در این زمینه ھیچ اجبار و ضرورتی  حاجات خانواده را برطرف و سرپرستی می

زیرا سعی و تالش جھاد اکبر است و برای مرد ثواب بزرگی در  برای زن وجود ندارد؛
و فرجام بدی که اشتغال زن در بیرون شود. اّما نتایج ھولناک  روز قیامت محسوب می

از منزل در بر دارد عبادتند از: سرگردانی و رھا شدن فرزندان و کمبود شفقت و 
 ھا. ھا و یا مھد کودک ھا در پرورشگاه ھا و گذاشتن آن مھربانی در آن

اداره کردن خانه فّن و ھنری است که افرد کمی قادرند آن را به درستی انجام 
این امر نیازمند مھارت زیادی است، لذا بھتر آن است که زن توّجه و دھند؛ چرا که 

تفات و تمام محبت خویش را نسبت به خانه و شوھر و فرزندانش و تأمین آرامش لا
کامل برای تمام افراد خانواده و تنظیم مصارف و مخارج و تدبیر و رسیدگی و 

ھای استثنایی و ضروری،  لتاما در حا .تمامی امور معطوف سازد کامل برای ی مالحظه
م خود محافظت کند و تا حد امکان از راز عفت و شرف و شرم و آزبه شرط آنکه 

اختالط با مردان به خاطر دفع فتنه و رذایل خودداری کند، اشتغال زن ھیچ اشکالی 
 ندارد.

حسنه ھستند، زمانی که گوسفندان  ی هبرای ما الگو و اسو دختران حضرت شعیب
 ھیچ اختالطی با مردان داشته باشند.اینکه  بدون ؛دادند دند و آب میچران را می

 فرماید: خداوند متعال می

                                           
 ). [مؤلف]٢/١٠٤) و حاکم (٦/١١) و نسائی (٣/٤٢٩به روایت احمد ( -١

 فرماید: حسن صحیح است. [مصحح] ) می٢٤٨٥آلبانی در صحیح الترغیب (
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ٗة ّمَِن ﴿ مَّ
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَ�َن وََجَد َعلَۡيهِ أ َ�ۡ�ِ �َۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم  ٱ�َّاِس َولَمَّ

َ
 ٱۡمَر�

ٰ يُۡصِدَر  ۖ قَاَ�َا َ� �َۡسِ� َح�َّ ۖ تَُذوَداِن� قَاَل َما َخۡطُبُكَما بُونَا َشۡيٞخ َكبِ�ٞ  ٱلرَِّ�ُٓء
َ
 ﴾٢٣َو�

 ].٢٣[القصص: 

آب مدین رسید، مردمان زیادی را دید که » چاه«به » ÷حضرت موسی«و ھنگامی که «
تر دو زن را دید که گوسفندان  طرفدھند و آن  اند و چھار پایان خود را آب می بر آن گرد آمده

گفت ». گذارند به چاه نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بیامیزند و نمی«پایند  خویش را می
اید و آبشان  کنید؟ چرا گوسفندان خود را دورا دور نگاه داشته شما دو نفر چه کار می

دھیم تا چوپانان  ب نمیالی است و ما گوسفندان خود را آسدھید؟ گفتند: پدر ما پیر کھن نمی
 .»شود و چاه آب خلوت می« گردانند برمی» ھمگی، گوسفندان خود را«

تنھا ھنگام  ÷گردد که دختران حضرت شعیب از این آیه چنین استنباط می
شدند، نه به خاطر ارتباط با مردان و معطل نمودنشان از کار،  ضرورت از منزل خارج می

دان که یکی از خطرات بزرگی است که مردم را تھدید و ترویج بیکاری و بطالت میان مر
یعنی اینکه در مواردی که زنان و مردان با ھم به کار اشتغال دارند، سبب «نماید.  می

 ».شوند بطالت و از کار افتادن مردھا می
 ی هھا و ادارات، به وسیل تمدن دانست که کارخانه ی هتوان این امر را نشان آیا می

و تنھا ماندن گردند؛ در حالی که با این کار یعنی خروج زن از خانه  زنان شاغل پر
گردند و به دنبال آن  ھا نابود و از مھر و محبت مادری محروم می ھا، زندگی آن بچه

 پاشد. محیط صمیمی خانواده به دلیل شکایت و درگیری از ھم می

 روز قیامت ششم: طلب خیر فرزند صالح و شفاعت فرزندان برای خانواده خود در
ھای ازدواج این است که خانواده امیدوار است که صاحب  یکی دیگر از حکمت

روایت  جھا بعد از وفاتشان دعا کنند. از پیامبر اکرم  فرزندان صالحی شوند و برای آن
 که فرمود: است شده

 ِمْن ثََالٍث: َصَدقٍَة َجارِ «
َّ

�َْساُن اْ�َقَطَع َ�َملُُه إِال ِ
ْ

ْو إَِذا َماَت اإل
َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه، أ

َ
َ�ٍة، أ

 ُ
َ

ٍ َصاِلٍح يَْدُعو هل
َ

 ١.»َودل

                                           

 [مؤلف]». فاتهوما يلحق اإلنسان من الثواب بعد «الوصیة باب  کتاب ) در١٦٣١به روایت مسلم ( -١
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شوند، مگر سه عمل:  اعمالش از او منقطع می  ۀھرگاه انسان بمیرد، ھم«ترجمه: 
 ».جاریه، علم نافع و فرزند صالح که برای او دعا کند ی صدقه

نماید، باید خود صالح و خانواده بتواند فرزند را به بھترین شیوه تربیت اینکه  برای
ق قرار شتا به این ترتیب بتواند برای فرزندان سرم ،ھا آراسته باشد به محاسن و نیکی

آید و باید  تربیت فرزندان برنمی ی در غیر این صورت از عھده .ھا شود گیرد و الگوی آن
 ھا را تربیت نماید. ھا را به کسی واگذارد که با روش صحیح و برتر، آن آن

نماید و از  ھا دعا و طلب مغفرت می وت یکی از والدین، فرزند صالح برای آنبا ف
 شود. ھا می خداوند متعال خواھان ثواب و رحمت و بخشش برای آن

شفیع » در روز قیامت«ھا  و اگر فرزند قبل از پدر و مادرش فوت نماید، برای آن
 چنین روایت شده است: جخواھد شد؛ چنانکه از رسول خدا 

فَل  إنَّ «  ١.»َ�ُرُّ بأبَو�ِه إىل اجلنَّةِ  الطِّ
  .»گردد طفل موجب ورود پدر و مادر خویش به سوی بھشت می«ترجمه: 

 فرمود: ج و در صحیحین آمده است که پیامبر

ُ اجلنَّة «  أدخلُه ا�َّ
َّ

ِ لَْم َ�بْلُغوا احِلنَْث إِال
َ

ُ ثََالثٌَة ِمَن الَْودل
َ

بَِفْضِل َما ِمْن ُمْسِلٍم َ�ُموُت هل
 ٢».رمَْحَِتِه إِيَّاُهمْ 
انسان مسلمانی که فوت نماید و از او سه فرزند که به سن تکلیف «ترجمه: 

اند، به جای بماند، خداوند او را به سبب فضل و رحمتی که نسبت به فرزندان  نرسیده
 ».گرداند وی دارد، او را به بھشت داخل می

 ھمچنین در صحیحین آمده است:

لََّة الَقَسمِ  َال َ�ُموُت « ِ
َ

 حت
َّ

ُه انلَّاُر، إِال ِ َ�َمسُّ
َ

َحٍد ِمَن الُمْسِلِمَ� ثََالثٌَة ِمَن الَودل
َ
 ٣.»ِأل

که  یا مگر به اندازه ؛رسد یکه سه فرزند از دست بدھد، آتش به او نم یھر مسلمان«
 ١.»قسم خداوند، کفاره شود

                                           
 از حدیث علی و معاذ و ھر دو حدیث ضعیف ھستند. [مؤلف] به روایت بیھقی -١

و به روایت مسلم » فضل من مات له ولد فاحتسب«) در الجنائز باب: ٣/١١٨به روایت بخاری ( -٢

 [مؤلف]». فضل من يموت له ولد فيحتسبه«) در کتاب البر والصلة واآلداب باب: ٢٦٣٤(
 ) در الجنائز. [مؤلف]٢٦٣٢روایت مسلم () در الجنائز و به ٣/١١٨به روایت بخاری ( -٣
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آمد و گفت: یا رسول الله مردان به خاطر  ج و نیز آمده است که زنی نزد پیامبر
حاضر شویم تا  گفتار شما رفتند. پس برای ما نیز روزی را مشخص کن که نزد شما

ھا جمع  فرمود: فالن روز جمع شوید و آن ج تعالیم خداوندی را به ما بیاموزی. پیامبر
  و سپس فرمود: تشدند و پیامبر به آموزش تعلیم الھی به آنان پرداخ

ی که سه فرزند از وی قبل از وفاتش، فوت نماید، فوت فرزندان وی حجابی در زن«
فرمود: دو فرزند  جفت: پس دو فرزند چه؟ پیامبر گبرابر آتش قرار خواھند گرفت. زنی 

 ٢».دارد نیز ھمین حکم را
 فرمود:  می جکند که رسول الله  ترمذی از ابوموسی روایت می

ُ الَعبِْد « َ َ�بِْدي، َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم، َ�يَُقوُل: إَِذا َماَت َودلَ ُ لَِمَالئَِ�ِتِه: َ�بَْضتُْم َودلَ قَاَل ا�َّ
َدَك َواْسرَتَْجَع،  َ�بَْضتُْم َ�َمَرَة فَُؤاِدهِ، َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم، َ�يَُقوُل: َماَذا قَاَل َ�بِْدي؟ َ�يَُقولُوَن: مَحِ

: اْ�نُوا ِلَعبِْدي بَيْ  ُ وُه َ�يَْت احلَْمدِ َ�يَُقوُل ا�َّ  ٣.»تًا يِف اجلَنَِّة، وََسمُّ
گوید:  اش می ھنگامی که فرزند کسی فوت نماید، خداوند تعالی به مالئکه«ترجمه: 

دل او را  ی هفرماید: ثمر گویند: بله. خداوند می ام را قبض روح کردید؟ می آیا فرزند بنده
را  گویند: حمد تو گوید؟ می من چه می ی هفرماید: بند گویند: بله. خدا می چیدید؟ می

در «ام  فرماید: برای بنده نماید، پس خداوند می می» صبر«کند و طلب عافیت و  می
 ». بنامید» بیت الحمد«ای بنا کنید و اسم آن را خانه حمد  خانه» بھشت

 جبود که پیامبر  لکند که او نزد حضرت عایشه بیبه روایت میو طبرانی از ح
 و فرمود: نزد او آمد

 يِجَء بِِهْم يَْوَم «
َّ

ِنَْث إِال
ْ
ِ لَْم َ�بْلُُغوا احل

َ
َما ِمْن ُمْسِلَمْ�ِ َ�ُموُت لَُهَما ثََالثٌَة ِمَن الَْودل

َنََّة َ�يَُقولُوَن َحىتَّ يَْدُخَل آبَاؤُ 
ْ
َنَِّة َ�يَُقاُل لَُهُم اْدُخلُوا اجل

ْ
ِقيَاَمِة َحىتَّ يُوَ�ُفوا ىلَعَ بَاِب اجل

ْ
 نَاال

َنَّةَ 
ْ
ْ�تُْم َوآبَاُؤُ�ُم اجل

َ
 ١.»َ�يَُقاُل لَُهِم اْدُخلُوا أ

                                                                                                       

ْقِضيًّا﴿ چنانکه فرموده است: -١ ٰ َرّ�َِك َحتًْما مَّ و ھیچ « ].٧١مریم:[ ﴾�ن ّمِنُ�ْم إِ�َّ َوارُِدَهاۚ  َ�َن َ�َ
پروردگارت فرمانی حتمی (و  مگر آن که وارد آن (جھنم) شود، این (وعده) بر، یک از شما نیست

 [مصحح] کنند. یآن، عبور م یافراد بدون استثناء از باال ی که ھمه یین معنابه  ».شدنی) است
 ) در البر والصلة واآلداب. [مؤلف]٢٦٣٣) در العلم و مسلم (١/١٩٥به روایت بخاری ( -٢
 ) در الجنائز باب: فضل المصیبة إذا احتسب. [مؤلف]١٠٢١به روایت ترمذی ( -٣

 گوید: حسن است. [مصحح] آلبانی می



 ٣٣ ازدواج یها حکمت و ازدواج به بیترغ: اول فصل

ھا قبل از اینکه به سن  زن و مرد مسلمانی که سه فرزند از فرزندان آن«ترجمه: 
آورند، تا اینکه روبروی در بھشت  ھا را می بلوغ برسند، بمیرند، روز قیامت آن

» شویم داخل نمی«گویند:  شوید: میشود، به بھشت داخل  ھا گفته می ایستند، به آن می
و مادرتان  رشود، شما و پد ھا گفته می تا اینکه پدر و مادر ما داخل شوند، پس به آن

 ».وارد بھشت شوید
کند که گفت: دو پسر من فوت کردند و  و احمد در المسند از ابی حسان روایت می

آن  ی ای که به وسیله شنیدهحدیثی را  جگفتم: آیا تو از پیامبر  سمن به أبوھریره
نفسمان را از مردگانمان طراوت بخشیم؟ گفت: بله و آنگاه این حدیث را روایت کرد: 

بَاُه «
َ
َحُدُهْم أ

َ
َنَِّة، يَلىَْق أ

ْ
بََو�ِْه  -ِصَغارُُهْم َداَعِميُص اجل

َ
ْو قَاَل: أ

َ
ْو  -أ

َ
ُخُذ بِنَاِحيَِة ثَْو�ِِه أ

ْ
َ�يَأ

َ َكَما آُخُذ بَِصنِ  -يَِدهِ 
ْ
بَاُه اجل

َ
ُ َوأ  ٢.»نَّةَ َفِة ثَْو�َِك َهَذا، فََال ُ�َفاِرقُُه َحىتَّ يُْدِخلَُه ا�َّ

یا فرمود: پدر و  –ھا اگر پدرش  ھای کوچک بھشتی اند: اگر یکی از آن بچه«ترجمه: 
 ی گیرد؛ چنانکه من حاال گوشه لباس یا دستش را می ی را مالقات کند، گوشه –مادرش 

». گردد تا اینکه او و پدرش را داخل بھشت کنند ام، و از او جدا نمی رفتهتو را گ ی هجام
صبر و شکیبایی است که انسان به خاطر از دست دادن  ی هاین فضایل، ثمر ی هھم

درجات ایمان و منزلت رفیعی است که بلندی از  ی هگردد و این درج اوالد متحمل می
صبر و  ی هاست. بر این اساس، خانواده ثمربیانگر باور و یقین به حکم و قضای خداوند 

 ند و اجر و ثوابی بزرگتر از بھشت وجود ندارد.چی شکیبایی خود را می

                                                                                                       

 [مؤلف]». فضل املصيية إذا احتسب«) در الجنائز باب: ٣/٧ھیثمی در مجمع الزواید ( -١

گوید: صحیح  روایت کرده است و آلبانی میس ) از ابوھریره ١٨٧٥نسائی ھم آن را در سننش (
 است. [مصحح]

 ) نیز آمده است. [ُمصحح]٢٦٣٥در صحیح مسلم ( -٢
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 معیار انتخاب همسر
آرامش و راحتی و تعادل احساسات و شریک زندگی و  ی در اسالم، ازدواج مایه

مادر، احساسات کودک را شکل و توانایی و  ی هآید و سین کانون عشق به حساب می
دھد و ھر اندازه توفق میان زوجین بیشتر باشد، به ھمان اندازه  قدرت او را پرورش می

گردد و زن و مرد با ھمکاری یکدیگر به راحتی به آمال  تر می حل و رفع مشکالت، آسان
 رسند. و آرزوھایشان می

ا به حد اعالء برساند تا اینکه شایستگی ھا ر ن زن دارای خصوصیاتی است که باید آ
نام یک ھمسر صالح را داشته باشد. این صفات از دیدگاه قرآن کریم و سّنت نبوی 

 چنین است:

 معیار انتخاب همسر در قرآن کریم
 فرماید: خداوند تبارک و تعالی می

ْزَواًجا َخْ�ًا ّمِن�ُ ﴿
َ
ن ُ�بِْدَ�ُ أ

َ
ْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت َعَ�ٰ َر�ُُّه إِن َطلََّقُ�نَّ أ نَّ ُمْسلَِماٍت مُّ

بَْ�اًرا
َ
 .]٥[التحریم:  ﴾٥تَا�َِباٍت َ�بَِداٍت َسا�َِحاٍت ثَّيَِباٍت َو�

کند،  یگزینجا یشبھتر از شما برا یچه بسا اگر شما را طالق دھد، پروردگارش ھمسران«
 .»باشند یزهو دوش یوهدار، ب کننده، روزه کار، عبادت (که) مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه

صفاتی که ذکر گردید، زیباترین صفاتی ھستند که یک ھمسر شایسته در اسالم به 
گردد و بر مرد الزم است که جویای این صفت پسندیده در شریک  آن مزین می

ھا را  با و آراسته را نخورد و صفاتی که قرآن آنزندگیش باشد و فریب ظاھر زی
 نماید. و این صفات عبارتند از: خوشبختی زوجین کفایت می شمارد، در راستای  برمی

. جو اجرای امر پیامبر أ: یعنی اطاعت و عبادت به طور مطلق برای خداونداسالم
 یعنی زنان مخلص.» ُمسِلماٍت «سعید بن جبیر گفته است. 

ای  گردد؛ به گونه شود و آنچه از آن نھی می اجرای آنچه به زن امر می : یعنیایمان
که اعمال وی مطلق اطاعت از خداوند باشد که این امر نیز برگرفته از باور عمیق وی به 

  اسالم و قرآن است.



 ٣٧ ینبو سنت و میکر قرآن دگاهید از همسر انتخاب یارهایمع: دوم فصل

خصوص فروتنی و فرمانبرداری قلب و انجام اعمال با شوق و ب: یعنی فروتنی، قنوت
 آرامش و اطمینان روح گردد. ی هعالقه تا مای

ناھان و رجوع به سوی اجرای امر خدا و پیامبر و این صفت زن را گ: بازگشت از توبه
دارد تا آنچه را به خاطر گناه و معصیت از دست داده است، دوباره کسب  بر آن می

 نماید و به طاعت و عبادت خداوند روی آورد.
او. و ھمچنین یعنی به سوی او با  ی ه: عبارتست از ارتباط بین خدا و بندعبادت

 عمل صالح و کلمه طّیبه تقّرب جستن.
شود؛  نامیده می (جھانگرد) : یعنی روزه و ھجرت و انسان روزه دار سائحسیاحت

این مفھوم است: پرتحرک در  ی ای با او نیست و نیز گاھی دربرگیرنده زیرا ھیچ توشه
در جھان اندیشه و دالیل قدرت خداوند  و متفکر عّز و جل مسیر طاعت و عبادت خدای

 سبحان.
زن و شوھر را با نیروی ایمان و ارتباط صحیح و  ی هاین صفات، زندگی روزمر

کند و با ُحسن ُخلق و معاشرت نیکو و  درست برای متحقق ساختن خوشبختی مھیا می
ا زندگی ر اظھار عشق و عالقه به یکدیگر و احساس آرامش و امنیت با مھر و محبت

 فرماید: خدای تعالی است که می ی هکند. و این امر مطابق این فرمود سپری می

ْزَواًجا ّلِتَْسُكنُوا إَِ�َْها وََجَعَل بَيَْنُ�م ﴿
َ
نُفِسُ�ْم أ

َ
ْن َخلََق لَُ�م ّمِْن أ

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

ُرونَ  ةً َورَْ�ًَة ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َ�يَاٍت لَِّقْوٍ� َ�َتَفكَّ َودَّ  ].٢١[الروم:  ﴾٢١مَّ

تا به آنھا  ید؛شما آفر یاز جنس خودتان برا ی) است که ھمسرانیناو (ا یو از نشانه ھا«
است  ییھا (امر) نشانه ینگمان در ا یمودت و رحمت قرار داد، ب یانتانو در م یرید،آرام گ

 .»کنند یکه تفکر م یگروھ یبرا

 معیار انتخاب همسر در سّنت نبوی
گرداند،  شوھر مناسب و نیکو می ی صفاتی که زن را برای خانه بر جپیامبر اکرم 

اند و این صفات موجب به وجود آمدن راه و روش نیکو برای ایجاد زندگی  تأکید ورزیده
 توان صفات زیر را برشمرد: شود که می زیبا و حیات سعادتمندانه می

 دین -١
 فرماید:  می ج پیامبر



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٣٨

ُة «
َ
يِن، تَِر�َْت ُ�نَْكُح الَمْرأ يِنَها، فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ ْرَ�ٍع: لَِمالَِها َوحِلََسِبَها ومََجَالَِها َودِلِ

َ
ِأل

 ١.»اكَ يَدَ 
شود: مال، خانواده، جمال و  از زن به خاطر چھار چیز خواستگاری می«ترجمه: 

دین وی، پس کسی را که دیندار است، انتخاب کن؛ چرا که به خیر و ظفر دست 
 ».ییاب می

گردد و ھر چیزی به غیر از  پس دین، معیار انتخاب و خواستگاه آرزو محسوب می
 دین قابل تغییر و تبدیل است؛ زیرا دین، باوِر عمیق و زیبایی و شادابی درونی است.

گردد که مردم تمایل شدیدی به زنان  با بررسی اوضاع جامعه، چنین استنباط می
خاطر نسب و فضایل خانوادگی و شغل یا به خاطر  ھا را به دھند و بیشتر آن نشان می

گزینند، اما  ھا دارند، برمی ھا یا به خاطر ثروت و اموالی که آن زیبایی و حسن ظاھر آن
 ،اش باشد باید به خاطر دینداری» انتخاب ھمسر«بر این است که  ج تاکید پیامبر

آید و اساسی ترین معیار انتخاب و بھترین  نھایت ھدف و آرزوی ازدواج به حساب می
وسیله برای تضمین رسیدن به ھمسر مطلوب و استفاده از این نعمت بزرگ و این 

 عالی است. ی هفاید
از ازدواج با زنی که با صفت دین مزین نیست نھی فرموده است؛ چرا که  جپیامبر 

طلبد که شایستگی  ای را می ایت شئون خانه، ھمسر شایستهساختار خانواده و رع
اطمینان و اعتماد داشته باشد. در این صورت است که زن به عنوان بھترین کاالی دنیا 

 فرماید: می ج گیرد. پیامبر قرار می

احِلَةُ « ُة الصَّ
َ
ْ�يَا الَْمْرأ ْ�يَا َمتَاٌع، وََخْ�ُ َمتَاِع ادلُّ  ٢.»ادلُّ

 ».الست و بھترین کاالی دنیا، زن صالح و نیکوستدنیا کا«ترجمه: 
  فرماید: می ج پیامبر عالوه بر آن،

                                           

) در الرضاع باب: ١٤٦٦مسلم (». األكفاء يف الدين«) در النکاح باب: ٩/١٣٢به روایت بخاری ( -١

 [مؤلف]». استحباب نكاح ذات الدين«

 [مؤلف]». خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة«) در الرضاع، باب: ١٤٦٧به روایت مسلم ( -٢



 ٣٩ ینبو سنت و میکر قرآن دگاهید از همسر انتخاب یارهایمع: دوم فصل

» ، ْمَوالِِهنَّ
َ
 تََزوَُّجوُهنَّ ِأل

َ
، َوال ْن يُرِْدَ�ُهنَّ

َ
، َ�َعىَس ُحْسنُُهنَّ أ  تََزوَُّجوا النَِّساَء حِلُْسِنِهنَّ

َ
ال

، َولَِ�ْن تَ  ْن ُ�ْطِغيَُهنَّ
َ
ْمَوالُُهنَّ أ

َ
َمٌة َخْرَماُء َسوَْداُء َذاُت َ�َعىَس أ

َ َ
يِن، َوأل َزوَُّجوُهنَّ ىلَعَ ادلِّ

فَْضُل 
َ
 ١.»ِديٍن أ

ھا را به  شان ازدواج نکنید، شاید که زیبایی، آن با زنان به خاطر زیبایی«ترجمه: 
ھا ازدواج نکنید، شاید اموالشان،  خاطر تکبر به ھالکت اندازد و به خاطر اموالشان با آن

ھا به خاطر دین ازدواج کنید؛ چرا که کنیز  گناه و معصیت اندازد، اما با آن ھا را در آن
زیبا و ثروتمندی که  ی هنزد خداوند برتر است از زن آزاد ،متدینی با گوش و بینی بریده

 متدین نیست.
 فرماید: می جپیامبر 

 وَمْن «
ًّ

 ُذال
َّ

َج امرأةً ِلِعزَِّها لم يَزِْدُه اُهللا إال  َ�ْقًرا َمْن تََزوَّ
َّ

تََزوََّجَها لَِماهِلا لم يَزِْدُه اُهللا إال
 يِلَُغضَّ 

َّ
وَّْجَها إال ًة لم َ�زَتَ

َ
َج اْمَرأ  َدنَاَءًة وَمْن تََزوَّ

َّ
هُ وَمْن تََزوََّجَها حِلُْسِنَها لم يَزِْدُه اُهللا إال برََصَ

ُ ِ�يَها وَ 
َ

َن فرَجُه أو يصْل رمَِحَُه بَارََك اُهللا هل  ٢.»َ�ارََك لََها فيهأو يِلَُحصِّ
ھر کس که با زنی به خاطر دستیابی به عزت وی ازدواج کند، خداوند او «ترجمه: 

کند، خداوند فقر  را ذلیل خواھد کرد و ھر کسی که به خاطر دارایی زن با او ازدواج می
را نصیب وی خواھد کرد. و کسی که به خاطر ُحسن و جمال زن با او ازدواج کند، جز 

اما اگر کسی زنی را به خاطر چشم  شود. رف خدا، چیز دیگری نصیبش نمیطپستی از 
فرو بستن بر محرمات و حفظ نیروی شھوانی از فحشاء و حرام و برقراری ایجاد ارتباط 

رساند و زن را  ھایش می عاطفی به ازدواج خود درآورد، پس خداوند وی را به خواسته
 ». اندگرد برای مرد و مرد را برای زن مبارک می

ة ملاهلا ومجاهلا حرم مَجالَها َوَمالَها، َومن نََ�َحَها « و نیز فرموده است:
َ
من ن�ح الَْمْرأ

 ٣.»ينها رزقه اهللا َمالَها ومجاهلادل

                                           
 ) در النکاح باب: تزویج ذات الدین. [مؤلف]١٨٥٩به روایت ابن ماجه ( -١

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٠٦٠آلبانی در السلسلة الضعیفة (
 ). [مؤلف]١٦/٣٠١به روایت ابن النجار از انس چنانچه در کنز العمال آمده است ( -٢

 گوید: موضوع است. [مصحح] ) می١٢٠٨( ضعیف الترغیبآلبانی در 
گوید: طبرانی در األوسط از حدیث انس آن را روایت نموده است و ابن  زین الدین العراقي می -٣

 ). [مؤلف]٢/٧١٨آن را در جزء احادیث ضعیف آورده است (اإلحیاء  حبان
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اش ازدواج کند، از زیبایی و  کسی که با زنی به خاطر ثروت و زیبایی«ترجمه: 
 وندن با او ازدواج کند، خداشود، اما اگر کسی به خاطر دیانت ز دارایی وی محروم می

 ».دارد او ارزانی می همال و جمالش را ب
آیند که ھمسری متدین  این احادیث فراخوانی آشکار برای جوانانی به حساب می

دھند، و نیز فراخوان آشکار و واضحی  نمایند و او را بر سایر زنان ترجیح می انتخاب می
در راستای پیمودن راه و  لخدیجهالمؤمنین،  است برای زنانی که به شخصیت ام

بوده  ج روش واال و پاکش به ایشان اقتدا کنند؛ چرا که بھترین ھمسر برای پیغمبر
 است.

 حسن خلق  -٢
فرمایند: مردم معادنی ھستند که در خیر و شر و  پیامبر در این ارتباط چنین می

 گرانمایگی و فرومایگی با ھم متفاوتند.
 اند: ایشان فرموده

ِْسَالِم إَِذا َ�ُقُهوا«
ْ

َاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم يِف اإل
ْ
 ١.»انلَّاُس َمَعاِدُن، فَِخيَارُُهْم يِف اجل

ھا  ھا در جاھلیت، بھترین آن ند. بھترین آنھست مردم، معادن خیر و شر«ترجمه: 
 ».اند، اگر دانا شوند در اسالم

اند که انتخاب  هدازدواج دارد، تاکید ورزی دبه کسی که قص جبر این اساس، پیامبر «
ھمسرش بر اساس اخالق پسندیده و پاکی و اصالت باشد و در صدد ازدواج با دختری 
برآید که بر اساس تعالیم اسالمی تربیت یافته است و از زن زیبا روی پرورش یافته در 

 محیط فساد دوری گزیند.

 .»منيّاُ�م وَخرضاَء ادلإ« فرماید: می جپیامبر 
 ».مزبله بپرھیزید ی از سبزه«

 مزبله چیست؟ فرمود: ی اطرافیان گفتند: ای پیامبر سبزه

وءِ « َْسنَاُء يِف َمنْبَِت السُّ
ْ
ُة احل

َ
 ٢.»الَْمْرأ

                                           
 ). [مؤلف]٣٢٤به روایت طیالسی در مسندش (ص:  -١

 ) آمده است. [مصحح]٢٥٢٦در صحیح مسلم نیز با شماره (
 ). [مؤلف]٦٢٢) و قضاعی در الشھاب شماره (٨٤به روایت رامھرمزی در األمثال شماره ( -٢
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 ».زن زیبا روی که در محیط فاسدی رشد یافته باشد«

ْ�َفاَء، « فرماید: و نیز می
َ ْ
ُوا نِلَُطِفُ�ْم، َوانِْ�ُحوا األ َّ�َ نِْ�ُحوا إيَِلِْهمْ ختَ

َ
 ١.»َوأ

ھایتان انتخاب کنید و با ھمتا و ھمسان  برای نطفه ھا را (از زنان) ھترینب«ترجمه: 
 ».خود ازدواج کنید

اعٌ «ایشان، چنین روایت شده است:  از باز ِعْرَق نَزَّ
ْ
ُوا نِلَُطِفُ�ْم فَإِنَّ ال َّ�َ  ٢.»ختَ

 ».کنید؛ زیرا رگ کشنده استھایتان انتخاب  بھترین را برای نطفه«ترجمه: 
 و نیز از ایشان چنین روایت شده است:

اٌس « الِح فإنَّ الِعرَق دسَّ  ٣.»تزوَّجوا يف احِلْجِر الصَّ
خوب، ازدواج کنید؛ زیرا که فرزندان از اخالق  ی با زن صالح از خانواده«ترجمه: 

 ».پدر و مادر تاثیر خواھند پذیرفت
دیدگاه جوانانی که  جگردد که برای پیامبر  از احادیث ذکر شده چنین استنباط می

تمایل به ازدواج دارند بسیار مھم است؛ چرا که آنان باید به انتخاب ھمسرشان از 
ھای  بپردازند و ھمسرانی را انتخاب کنند که از نطفه» ای صالح و خانواده«مکانی سالم 

ند و راز موجود در آن این است که فرزندان عادات سالم باش ی هپاک و دارای ریش
پرورش  ،درست و اخالق نیکو برگزینند؛ زیرا که فرزند مطابق اصل و سرشت مادرش

و خانواده و خلق و خوی به اصل  ،شیرده ی ر انتخاب دایهدیابد و عالوه بر آن باید  می
 شود. او توجه 

                                                                                                       
 گوید: بسیار ضعیف است. [مصحح] ) می١٤ضعیفة (آلبانی در السلسلة ال

) و ٢/١٦٣) و حاکم (٣/٢٩٩. و دار قطنی (األكفاء) در النکاح باب: ١٩٦٨به روایت ابن ماجه ( -١
 ). [مؤلف]٣/٣٧٧ابونعیم در الحلیة (

 گوید: با مجموع طرق آن صحیح است. [مصحح] ) می١٠٦٧( السلسلة الصحیحةآلبانی در 
 ) این حدیث را آورده است. [مؤلف]٢/٣٧٧(إحیاء  امام غزالی در -٢

 گوید: موضوع است. [مصحح] ) می٣٣٩٤( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
ابن عدی از انس روایت کرده است، دیملی در مسند الفردوس و مدینی در کتاب تضییع العمر  -٣

اند (اإلحیاء  اال ضعیفگوید: ھر دو حدیث ب واألیام از ابن عمر روایت کرده اند. حافظ عراقی می
 ). [مؤلف]٣/٢٤١) و (فیض القدیر ٢/٧٢٤

 گوید: موضوع است. [مصحح] ) می٣٤٠١( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
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گوید:  کند و می سر نصیحت میعثمان بن ابی عاص ثقفی پسرانش را در انتخاب ھم
نشاند، پس  کند، مانند کسی است که نھالی را می ای فرزندانم! کسی که ازدواج می«

که » دھد ثمر می« تی بد به ندر کارد، و ریشه لش را میانسان باید بنگرد که کجا نھا
 ».انتخاب کنید، ھرچند که طول کشد» نیکو«خور ستایش و تمجید باشد. پس در

کند، باید از ازدواج با زنی که دارای خصوصیات زیر است،  صد ازدواج میکسی که ق
رای اعصاب کند و دا زن اّنان: زنی که بسیار فریاد و ناله و شکایت می -١بپرھیزد: 

گذارد و  مّنان: زنی که بسیار بر شوھرش منت میزن  -٢ناآرام و مشوشی است. 
زن حّنان: و آن زنی است که  -٣ردم. گوید من به خاطر تو این کار و آن کار را ک می

زن  -٤شود.  مشتاق و آرزومند برای شوھر دیگر یا داشتن فرزند از شوھر دیگر می
کند و ھمسرش را وادار  حّداق: زنی که به ھر چیزی نگاه کند، آرزوی داشتن آن را می

زیین زن بّراق: زنی که تمام روز را در صاف کردن صورت و ت -٥کند.  به خریدن آن می
کند تا این که ظاھر و صورت خویش را با آرایش، زیبا و درخشنده نماید.  آن سپری می

 گو است. گو و بیھوده زن شّداق: زنی که پرگو و پرحرف و بسیار یاوه -٦

 جمال -٣
جاذبه بین  جمال و زیبایی، صفتی شایسته در زن و مرد است که این صفت، باعث

گردد و  ھا می ھا و نزدیکی بین آن گردد و موجب الفت و محبت قلب زن و شوھر می
 سازد. ور می عواطف و احساسات را شعله

 کند: خداوند تبارک و تعالی زنان بھشتی را با صفت جمال و زیبایی توصیف می

 ].٧٠[الرحمن:  ﴾٧٠َخْ�َاٌت ِحَساٌن  �ِيِهنَّ ﴿

 ».صورت ھستند و یرتس یک) نیزنان یبھشت یدر آن (کاخھا وباغھا«

رِْف ﴿ اُت الطَّ  .]٥٦[الرحمن:  ﴾�ِيِهنَّ قَاِ�َ

 ».فروھشته ھستند یدهد یانی) حوریبھشت یدر آن (کاخھا و باغھا«

تَْرابًا﴿
َ
 ].٣٧[الواقعة:  ﴾٣٧ُعُرً�ا �

 ».چرخند یبر گردشان م یوستهجاودان پ ینو جوانان«

اند  دختران را ھنگام خواستگاری رھنمون شده ی هنگریستن به چھر جرسول الله 
ھا و  اند تا اسباب الفت و محبت فراھم گردد و متوجه زیبایی و آن را جایز دانسته

 فرمایند: یکدیگر گردند. ایشان می یھا ھا و عیب و نقص زشتی
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ْن «
َ
َس أ

ْ
ٍة، فََال بَأ

َ
ُ يِف قَلِْب اْمِرٍئ ِخْطبََة اْمَرأ ىَق ا�َّ

ْ
ل
َ
 ١.»َ�نُْظَر إيَِلَْهاإَِذا أ

اگر خدا در قلب کسی تمایل به خواستگاری زنی را قرار داد، پس نگریستن به آن «
 ».زن ھیچ اشکالی ندارد

نزد پیغمبر بودم، مردی آمد و پیغمبر را از «روایت شده است:  س از ابی ھریره
ه او آیا بفرمود: به او  جازدواج خودش با یکی از زنان انصار، باخبر کرد. پیغمبر 

گفت: خیر. فرمود: پس برو به او نگاه کن؛ چرا که در چشمان انصار  ای؟ نگرسته
 ٢».کبودی وجود دارد

فرماید: اگر کسی از شما به خواستگاری زنی رفت، در صورت امکان به  و نیز می
 چیزی که او را به ازدواج با آن زن واداشته است، بنگرد.

َحُدُ�ُم الَْمرْ «
َ
 نَِ�اِحَها إَِذا َخَطَب أ

َ
 َما يَْدُعوُه إِىل

َ
ْن َ�نُْظَر إِىل

َ
ةَ فَإِِن اْستََطاَع أ

َ
أ

 ٣.»فَلْيَْفَعْل 
اگر کسی از شما خواستگاری کرد، در صورت امکان، به چیزی که او را به «ترجمه: 

 ».، بنگردازدواج با آن زن واداشته است
تساوی در علم و در پس جمال، مطلوب و مرغوب است، حتی در نماز ھم در صورت 

گزینند.  تر است به امامت برمی ت، آن کسی را که خوش رویائخوش لحنی برای قر
ترین مردم بر قرائت باید امامت را به عھده گیرد،  فرماید: مسلط می لحضرت عایشه

 ترین آنان امام شود. پس اگر در قرائت ھم سطح و یکسان بودند؛ پس زیباروی
فرماید: با پنج صفت از دیگران متمایز  م الله وجھه میحضرت علی بن ابی طالب کّر 

ایم: خوش رویی، بالغت در نطق و کالم، بخشش و بردباری و مناعت، گذشت و  شده
 ایثار، مورد توجه و عنایت بودن.

                                           

و به روایت ابن حبان در صحیح » النظر إىل املرأة«) در النکاح باب: ١٨٦٤به روایت ابن ماجه ( -١
 ). [مؤلف]٦/١٣٩خود (

 گوید: صحیح است. [مصحح] می) ٣٨٩آلبانی در صحیح الجامع (

 [مؤلف]...». ندب النظر إىل وجه املرأة«) در النکاح، باب: ١٤٢٤به روایت امام مسلم ( -٢

 [مؤلف]...». يف الرجل ينظر إلی املرأة«) در النکاح، باب: ٢٠٨٢به روایت ابوداود ( -٣
 گوید: حسن است. [مصحح] آلبانی در تحقیق آن می
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 آسان گیری مهریه -٤
 ای که ھیچ کس قرار داده است؛ به گونهزن اسالم، مھریه را به عنوان حق 

 فرماید:  ا از آن بدون رضایت او بگیرد، خداوند تبارک و تعالی میتواند چیزی ر نمی

ٍء ّمِنُْه َ�ْفًسا فَُ�ُوهُ َهنِيئًا ﴿ َوآتُوا الّنَِساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِ�ْلًَةۚ  فَإِن ِطْ�َ لَُ�ْم َعن َ�ْ
رِ�ًئا   .]٤[النساء:  ﴾٤مَّ

پس اگر  ید،خاطر به آنان بدھ یب) با طیالھ یا یضه(و فر یهزنان را به عنوان ھد یهو مھر«
 .»یدآن را حالل و گوارا بخور یدند،خاطر به شما بخش یتاز آن را با رضا یزیآنان چ

کند، مھریه است.  می مرد ترین عاملی که زن را وادار به پذیرش ریاست اصلی
 فرماید:  خداوند تبارک و تعالی می

اُموَن َ�َ الّنَِساءِ بَِما فَضَّ ﴿ ٰ َ�ْعٍض َو�ِمَ لرَِّجاُل قَوَّ ُ َ�ْعَضُهْم َ�َ نَفُقوا مِْن َل ا�َّ
َ
ا أ

ْمَوالِِهمْ 
َ
 ].٣٤[النساء:  ﴾أ

 یرا بر برخ یشاناز ا یمردان بر زنان سر پرست و نگھبانند، بخاطر آنکه خداوند برخ«
 ».کنند ی) بخاطر آنکه از اموالشان خرج میزداده، و (ن یبرتر

یی امھریه قرار نداده است؛ بلکه آن را بر اساس توانآیین اسالم حّد و مرزی را برای 
اند و  کم شده ی خواستار مھریه جپیامبر  و قدرت مالی شخص قرار داده است، اما

 اند: فرموده

َها«  ١.»إنَّ ِمْن ُ�ْمِن املرأِة تَيِْسُ� ِخْطبَِتَها َوتَيِْسُ� َصَداقَِها وتيسُ� رمَِحِ
گیری در مھریه و  گیری در خواستگاری و آسان آسانھمانا از برکات زن، «ترجمه: 

 ».باشد سھولت باروری و حامله شدنش می

 ٢.»َخْ�ُُهنَّ أ�رُسُهنَّ صداقًا«فرمایند:  می جپیامبر 
 ».ترین مھریه را دارد بھترین زنان آن است که کم«ترجمه: 

�رَْسُُهنَّ َمُؤونةً «فرماید:  ھمچنین می
َ
 ٣.»أعظُم النساِء بر�ًة أ

                                           
 ). [مؤلف]٦/٧٧(به روایت امام احمد  -١

 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٦/٣٥٠( إرواء الغلیلآلبانی در 
 ). [مؤلف]٦/١٣٦به روایت ابن حبان در صحیح خود ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٣٥٨٤( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
 ). [مؤلف] ٦/١٤٥به روایت امام احمد ( -٣
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 ».ترین خرجی را دارد ترین زنان، آن است که کم برکت پر«ترجمه: 
روی در مھریه  از زیاده ج گردد که پیامبر از مطالب ذکر شده، چنین استنباط می

ای که ایشان برخی از زنان خویش را بر مبنای ده درھم و  بسیار نھی کردند؛ به گونه
گلی؛ بالش چرمی  ی گی دستی؛ کوزهاند، مانند: آسیاب سن اثاث منزل به نکاح درآورده

 که با لیف خرما پر شده باشد.
خود نسبت به آن سبقت  جبود، پیامبر  روی در این کار جایز می اگر غلو و زیاده

أّم سلیم دختر ملحان انصاری مادر انس بن مالک، مسلمان شدن  ی جستند. مھریه می
 .دو درھم بود سدختر سعید بن مسیب ی شوھرش بود و مھریه

 ٣٠٠را بر زرھی از آھن مھر کرد که قیمت آن  ج دختر رسول الله س حضرت علی
ھرش خواستگاری کرد، اآمد و از خو /درھم بود. مردی پیش عمر بن عبدالعزیز

ایشان فرمودند: حمد و ثناء برای خداوند صاحب کبریاء و درود و سالم خدا بر محّمد 
خاتم االنبیاء، اما بعد: ھمانا تمایل از طرف شما باعث تمایل متقابل از طرف ما گردید. 

در عقد » خواھر خویش را«و تمایل و رغبت در شما باعث قبولی از طرف ما گردید و ما 

ْو �َْ�ِ�ٌح ﴿ما در آوردیم بنا بر آنچه که در کتاب الله است: ش
َ
إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ

پس (از آن یا باید ھمسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی « ].٢٢٩[بقره:  ﴾�ِإِْحَسانٍ 
 ».رھا کردن

ل روی در مھریه امری ناپسند است، به شک اما در عصر حاضر، با وجود اینکه زیاده
 ی کنند که مھریه رسمی درآمده است و حتی برخی از مردان بر این امر مباھات می

کنند که  ھمسران آنان زیاد است و برخی از آنان نیز با یک غرور شیطانی افتخار می
اش را اگر طال باشد، حمل  تواند مھریه ای است که زن وی می زن وی، به گونه ی مھریه
 نماید.

را در این  ج کردند و سخن پیامبر ی ازدواج را درک میھا اھداف اساس کاش آن
 فھمیدند که فرمودند:  مورد می

ُ: َمنْ «
َ

ْن ُ�بَارَِك هل
َ
ْن يُِعينَُه، َوأ

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ ِ َواْحتَِسابًا اَكَن َحقًّ  ثََالٌث َمْن َ�َعلَُهنَّ ثَِقًة بِا�َّ

ِ  َسىَع يِف فاَِكِك َرَ�بٍَة ثَِقةً  ُ بِا�َّ
َ

ْن ُ�بَارَِك هل
َ
ْن يُِعينَُه، َوأ

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ  .َواْحتَِسابًا اَكَن َحقًّ

                                                                                                       
 ید: ضعیف است. [مصحح]گو ) می١١١٧( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
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حْ 
َ
ُ. َوَمْن أ

َ
ْن ُ�بَارَِك هل

َ
ْن يُِعينَُه، َوأ

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ ِ َواْحتَِسابًا اَكَن َحقًّ َج ثَِقًة بِا�َّ يَا َوَمْن تََزوَّ

ِ َواْحتَِسابًا رًْضا َميْتًَة ثَِقًة بِا�َّ
َ
ُ  أ

َ
ْن ُ�بَارَِك هل

َ
ْن يُِعينَُه، َوأ

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ  ١.»اَكَن َحقًّ

ھر کسی سه عمل را با اطمینان و توکل به خدا و اخالص برای او انجام «ترجمه: 
 یش مبارک گرداند.کند که او را یاری نماید و کار را برا دھد، بر خداوند حقی پیدا می

ای  و اخالص برای او در آزاد ساختن بردهکسی که با اطمینان و توکل به خدا  -١
کسی که  -٢تالش کند، بر خدا حق دارد که او را یاری نماید و برایش مبارک گرداند. 

با اطمینان و توکل به خدا و اخالص برای او ازدواج کند، بر خداست که او را یاری 
اخالص برای کسی که با اطمینان و توکل به خدا و  -٣نماید و برایش مبارک گرداند. 

او به احیاء زمین بایری بپردازد، بر خدا حقی دارد که او را یاری نماید و برایش مبارک 
 ».گرداند

 یابیم که مفاسد بسیاری به دنبال دارند، مانند: ھای سنگین، درمی با تدبر در مھریه
ھای  ھای زیاد و تکلیف بسیاری از جوانان از ازدواج به خاطر رھایی از مھریه -١

 نمایند. خودداری می سنگین
بسیاری از جوانان جھت ارضاء غریزه جنسی خود بدون ھیچ شرم و حیایی به  -٢

 نمایند. حریم دختران تعرض می
ھای سنگین برای  ازدیاد روابط غیر مشروع در جامعه به خاطر وجود مسئولیت -٣

 ازدواج مشروع.
برای » ھاو بازار«ھای عمومی  بسیاری از دختران جوان به کار کردن در مکان -٤

برطرف کردن نیازھای روزانه و مالی «ھای زندگی و  رسیدن به خواسته
 آورند. روی می» خویش

ھایی که بر روند زندگی  ھای روانی یا ناراحتی روبرو شدن جوانان پاکدامن با عقده
دختر، نتایجی از  ی ھای خانواده ھا در تامین خواسته آنان به دلیل عدم توانایی آن

دیاد انی؛ متزلزل شدن بنیاد جامعه؛ ازھای رو فحشاء؛ بروز بیماری ی جمله: اشاعه
ھا خواھد داشت. دختران جوان  ھای ھتک ناموس و دزدیدن دختران در خیابان حالت

                                           
گوید: طبرانی در الکبیر و األوسط روایت کرده  ) می٢٥٧/ ٤ -٢٥٨ھیثمی در (مجمع الزوائد  -١

 است. [مؤلف]
 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٢٥٦( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
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عامل ایجاد این گونه  ،ھای زننده و ھوس برانگیز پوشیدن لباس ی هنیز به وسیل
 مواردند.

 ارد زیر برشمرد:توان مو می ،ھا را مھریه عوامل باال رفتِن 
جھل و نادانی مردم نسبت به دین و مبادی اسالم و مقاصد اصلی آنان از  •

 .ازدواج
نه به دلیل آشنا نبودن به  ،تبعیت برخی از مردم از عرف ناروا و نکوھیده •

 زنند. بلکه آنان خود را به جھالت می ؛مبادی و اھداف آن
خالی از دین و در محیطی عدم اطمینان به اخالق و ایمان دختر به سبب رشد ا •

ل درخواست مھریه سنگین برای یا کمرنگ از لحاض ایمانی است و در این حا
روی زن است و این تا  در حالت نافرمانی و کج مجبور ساختن مرد به سکوت،

 کنند. رسد که بعضی از مردم دخترانشان را خرید و فروش می حدی می
 ن به خود به خاطر مھریه سنگین.گرایش به خودنمایی در مقابل مردم و بالید •
شود روابط اجتماعی به پرتگاھی عمیق  موارد ذکر شده و موارد دیگر باعث می •

آورد  ھایی روی می پرت شود و بیزاری و نفرت انتشار یابد و جوان به راه و روش
 گردد. که زشت و نکوھیده است و به گمراھی منجر می

 فرزنددار شدن و مهربان بودن -٥
 شود. شدن به عنوان یک ویژگی مطلوب در زن محسوب می دار بچه

 جبه ھمین خاطر پیامبر  ؛برقراری نسل یکی از اھداف اساسی ازدواج است
 ١.»تََزوَُّجوا الْوَُدوَد الَْولُودَ « فرماید: می

 ».با زنانی ازدواج کنید که مھربان باشند و فرزند بیاورند«ترجمه: 

ِقيَاَمةِ انِْ�ُحوا « فرماید: و نیز می
ْ
َمَم يَْوَم ال

ُ ْ
بَاِ� بِِهُم األ

ُ
ِد، فَإِ�ِّ أ

َ
ْوال

َ ْ
َهاِت األ مَّ

ُ
 ٢.»أ

                                           

. و به روایت »النهي عن تزويج من مل يلد من النساء«) در النکاح، باب: ٢٠٥٠به روایت ابوداود ( -١

 [مؤلف]». كراهية تزويج العقيم«) در النکاح، باب: ٦/٦٦نسائی (
 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٦٠(ص  آداب الزفافآلبانی در 

 ). [مؤلف]٢/١٧٢به روایت امام احمد ( -٢
 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می١٠/١٠٣احمد شاکر در تحقیق مسند احمد (
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ھا افتخار  با زنان فرزند آور ازدواج کنید؛ چرا که من روز قیامت به آن«ترجمه: 
 ».کنم می

فرمود.  گزینی نھی می تنھافرمود و از عزلت و  ھمیشه به ازدواج امر می جپیامبر 

ِقيَاَمةِ « ند:فرمای ایشان می
ْ
نِْبيَاَء يَْوَم ال

َ ْ
 ١.»تََزوَُّجوا الْوَُدوَد الَْولُوَد، فَإِ�ِّ ُماَكثٌِر بُِ�ُم األ

با زنان مھربان و فرزند آور ازدواج کنید تا نسلتان فراوان شود؛ چرا که من «ترجمه: 
 ».کنم پیامبرانشان افتخار می» امم و«در روز قیامت به کثرت امت خود بر سایر 

 به من گفت:  جاز عیاض بن غنم چنین روایت شده است: رسول الله 

َممَ «
ُ ْ
 اَعقًِرا، فَإِ�ِّ ُماَكثٌِر بُِ�ُم األ

َ
 تََزوََّجنَّ َعُجوًزا، َوال

َ
 ٢.»يَا ِ�يَاُض ال

باید نسلتان زیاد «ای عیاض! با پیرزن و زن عقیم ازدواج مکن؛ چرا که «ترجمه: 
 ».افتخار کنم و من در روز قیامت به شما» شود

 فرمود: جشده است که پیامبر روایت  لاز حضرت حفصه

ٌ اْ�َقَطَع اْسُمهُ «
َ

ُ َودل
َ

، فَإِنَّ الرَُّجَل إَِذا َماَت َولَيَْس هل ِ
َ

َحُدُ�ْم َطلَُب الَْودل
َ
 يََدُع أ

َ
 ٣.»ال

نداشته  دار شدن باز نایستید؛ چرا که مرد اگر بمیرد و فرزندیداز فرزن«ترجمه: 
 ».شود باشد، نامش به فراموشی سپرده می

 بکارت -٦
 فرماید: می جپیامبر 

يَِس�ِ «
ْ
رىَْض بِال

َ
قَلُّ ُحبًّا َوأ

َ
فَْواًها َوأ

َ
ْعَذُب أ

َ
رَْحاًما َوأ

َ
َ�تَُق أ

َ
بَْ�اِر، فَإِ�َُّهنَّ أ

َ ْ
 ٤.»َعلَيُْ�ْم بِاأل

                                           
گوید: به جز امام  ) می٤/٢٥٢) ھیثمی در مجمع الزواید (٢٤٥، ٣/١٥٨حمد (به روایت امام ا -١

 احمد، طبرانی ھم در األوسط آن را روایت کرده است. [مؤلف]
 گوید: طبرانی روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٥٨ھیثمی در مجمع الزواید ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٤٧٧٥( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
 گوید: طبرانی روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٨٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٣

 گوید: منکر است. [مصحح] ) می٦٠٦٩( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
 گوید: طبرانی روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٥٩ھیثمی در مجمع الزواید ( -٤

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٤٠٥٤آلبانی در صحیح الجامع (
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شوند و  احب اوالد میھا بیشتر ص با دختران دوشیزه ازدواج کنید؛ زیرا آن«ترجمه: 
 ».شوند ھایشان خوشبوتر و به راحتی راضی می دھان

 فرمود: سبه جابر جپیامبر اکرم 

 ١.»فهالَّ بِْ�ًرا تُالِعبَُها وتُالِعبَُك «
ای ازدواج نکردی که تو با او مالعبت و بازی کنی و  چرا با دختر دوشیزه«ترجمه: 

 ».او نیز با تو چنین کند
 توان عوامل زیر برشمرد: بکارت را میفواید دوشیزگی و 

ورزد و تحت تاثیر او قرار  دوشیزه ھمسرش را دوست دارد و به او محبت می
و در  است قلبش را بر او باز کرده» ی دروازه«گیرد و نسبت به او مھربان است و  می

 چشیدهورزد؛ چرا که او لذت ارتباط با مردان را ن ارتباط با او نھایت عشق و عالقه را می
محبت و  ی ھا آشنا نبوده است و به ھمین خاطر رشته و قبل از آن با احواالت آن است

 گردد. تر می پیوند خانوادگی میان آن دو محکم
شود و چون با حیا و با شرم است و پر رویی و زبان  دوشیزه بیشتر صاحب فرزند می

او را مزین و زیبا ساخته ، حیا است کند و تا حال با مردان معاشرت نداشته درازی نمی
 و شیرین زبان و با محبت است.

گردد و به خاطر  دختر دوشیزه و باکره به راحتی و بیشتر از دیگران راضی می
پاکدلی و ذھن پاکش نسبت به آنچه شوھرش دارد و به آنچه که خداوند به ھمسرش 

 .شود  قانع می است، ھا برخوردار ساخته ھا و فضیلت ھا را از نعمت و آن است بخشیده

 جوان بودن -٧
 فرماید: می جپیامبر 

 َعلَيُْ�م «
ً

 ٢».�شوابِّ النِّساِء فإنهن أطيُب أفواًها وأنتُق بطونًا وأسخُن أقباال
ھایی خوشبوتر و  ھا دارای دھان با دختران جوان ازدواج کنید؛ زیرا آن«ترجمه: 

 ». ترند و لذت بخش» کثیر االوالد«تر  ھایی پاک شکم

                                           
 بیشتر تخریج شده است. -١
 ). [مؤلف]١٦/٢٩٤به روایت شیرازی در األلقاب از بشر بن عاصم. کنز العمال ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٤٠٧٨آلبانی در صحیح الجامع (
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د؛ چرا جوان بر دختران مسن ارجحیت دارن حدیث بیانگر این است که دختراناین 
که دختر جوان نسبت به انجام وظایفش و ھمچنین نسبت به مسایل جنسی و 

 فرزنددار شدن و زندگی و غیره برتر است.
خداوند مورد رحمت قرار دھد آن دختر جوانی را که مادرش به او گفت: ای 

ر و سرزنش کننده است. دختر، در جواب گفت: مادر من از دخترم! پسر جوان سختگی
ترسم که لباسم را کثیف و جوانیم را تباه کند و ھمسن و ساالنم را بر من  آدم پیر می

تا  ١٥کند: جوانی زن از  بخنداند. عبدالله بن محمد بن عمران قاضی از پدرش نقل می
شود و بعد از این رو به  یسالگی از او لذت برده م ٤٠تا  ٣٠سالگی است و از  ٣٠

 گراید. رود و به پیری می پژمردگی می

 همسانی -٨
  فرماید: می ج پیامبر

نِْ�ُحوا إيَِلِْهمْ «
َ
ْ�َفاَء، َوأ

َ
ُوا نِلَُطِفُ�ْم، َوانِْ�ُحوا األ َّ�َ   ١.»ختَ

ھای خویش برگزینید و با ھمتا و ھمسان  برای نطفه (بھترین مادران را)«ترجمه: 
خود ازدواج کنید و تمایل به ازدواج نشان دھید و دختران را به ازدواج ھمتایشان 

 ».درآورید
این حدیث بیانگر این مطلب است که مرد باید ھمسری که ھمتا و ھمسان او است 

ب و اخالق و سالمتی از اجتماعی؛ نس ی را برگزیند و این تساوی باید در دین؛ طبقه
 عیوب و غیره باشد.

اما ھمتایی در دین، این است که دختر مسلمان نباید با مرد کافر و دختر عفیف و 
ت در اسالم بر اساس اج درآید؛ پس معیار مساوات و کفائپاک نباید با مرد فاسق به ازدو

 ای دینی است. خداوند، رابطه ی فرموده

َما ﴿ ٞ إِ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ  .]١٠[الحجرات:  ﴾ۡخَوة

 ».ھمانا مؤمنان برادرند«

                                           

) و ابونعیم در ٢/١٦٣) و حاکم (٣/٢٩٩و دار قطنی ( األكفاء) در النکاح، باب: ١٩٦٨ابن ماجه ( -١
 ). [مؤلف]٣/٣٧٧الحلیه (

 گوید: با مجموع طرق آن صحیح است. [مصحح] ) می١٠٦٧( السلسلة الصحیحةآلبانی در 
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عاری بودن زوجین از عیوب  ،تیکی دیگر از موارد ھمتایی و کفائ ھمچنین
ھای مسری و وراثتی است. به این دلیل به دختر و پسر قبل از  جسمانی و بیماری

ھدف از ھای پزشکی را انجام دھند و  گردد، برخی آزمایش اقدام به ازدواج توصیه می
ھا برای معالجه و درمان و  و بیماری ھا این عمل، کسب اطمینان و شناخت نقص

 ھاست. جلوگیری از بروز آن
ت و ھمتایی مطابق با سر آغاز شناخت کفائ س این فرموده حضرت عمر بن خطاب

دختران خویش را بر ازدواج با مرد زشت و قبیح وادار نکنید؛ زیرا «است که فرمودند: 
 ».دارید ست دارند، آنچه را که شما دوست میھا دو آن

 عدم قرابت فامیلی -٩
تشویق نموده است و این به خاطر از » غیر فامیل«اسالم بر ازدواج با زنان بیگانه 

بین بردن برخوردھای ناھنجار گذشته است. عرب در زمان جاھلیت با دختر عموھای 
زندگی صبورتر بودند و گاھی ھای  ھا بر مشقت کردند؛ چرا که آن خویش ازدواج می

 کرد. ھا با دختر عمویش بدون مھریه یا با مال کمی ازدواج می یکی از آن
کند که  برای ازدواج دخترش مبلغ سنگینی را طلب می برخی از اوقات پدر زوجه

ای که از دو شاعر عروه بن حزام و صمه بن  شوھر توانایی ادای آن را ندارد؛ به گونه
تزویج دختر خود با پسر ھا از  نین نقل شده است که ھردوی آنعبدالله قشیری چ

 برادرشان به خاطر عدم توانایی پسر بر پرداخت مھریه خودداری کردند.
ھای وراثتی و ضعف  عامل دیگری که ازدواج با خویشاوند به ھمراه دارد، بیماری

ی و برطرف نسل است. اما ازدواج با زنان بیگانه باعث تجدید قدرت و عوامل ژنتیک
به جماعتی از  س حضرت عمر بن خطاب ھا و قوی نمودن نسل است. نمودن ضعف

اید، (و در راستای  شما خیلی ضعیف و نحیف شده ای بنی سائب!«بنی سائب فرمود: 
 ».یدیبا زنان بیگانه ازدواج نما برطرف شدن این ضعف)

ای پر از  انهموجب ساختن خ ،توجه به این معیارھای ذکر شده در انتخاب ھمسر
 آرامش و سالمتی را به ارمغان خواھد آورد. و سعادت و خوشبختی خواھد شد
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 خواستگاری
گردد که طبق عادات  درخواست ازدواج از خانم مورد نظر اطالق میخواستگاری به 

گیرد و این امر از مقدمات ازدواج است. عالوه بر آن،  و رسوم معینی صورت می
 خواستگاری تعبیری از رضایت متقابل بین زن و مرد است.

 »زن خواستگاری شده«نگاه کردن به مخطوبه  -١
 جده را مباح قرار داده است و رسول خدا اسالم نگاه کردن به زن خواستگاری ش

 فرماید: می

ْن َ�نُْظَر إيَِلَْها إَِذا اَكَن إِ�ََّما َ�نُْظُر إيَِلَْها «
َ
ةً فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
َحُدُ�ُم اْمَرأ

َ
إَِذا َخَطَب أ

 َ�ْعلَمُ 
َ

 ١.»خِلِْطبَِتِه، َو�ِْن اَكنَْت ال
ز شما به خواستگاری خانمی رفت، نگاه کردن به آن برای او اھرگاه کسی «ترجمه: 

نگرد؛ بفقط به دید انتخاب به آن زن » مرد«اشکال ندارد. و این در صورتی است که 
 ».خبر باشد ھم بی» موضوع«ھرچند که زن از 

هل : ص� اهللا عليه وسلم عن املغ�ة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال هل انليب«
 ٢.»فانظْر إيلها فإنه أْحَرى أن يُؤدَم بينُكما :قال ،ال :لتنظرَت إيلها ؟ ق

از مغیره بن شعبه نقل شده است که او از زنی خواستگاری نمود، رسول «ترجمه: 
ای؟ او گفت: خیر، رسول خدا فرمود: به او نگاه  به او فرمود: آیا به او نگاه کرده جخدا 

  ».کن، زیرا که برای دوام زندگی شما مفید است
 ساز ام کلثوم دختر حضرت علی ،سھمچنین روایت شده است که عمر بن خطاب

تصمیم گرفت بدون اینکه ام کلثوم باخبر شود، او  س خواستگاری نمود. حضرت علی
ای را پیچید و به  بفرستد تا اینکه عمر او را مشاھده کند. پس نامه سرا به نزد عمر

                                           
 ). [مؤلف]٥/٤٢٥به روایت امام احمد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٩٧آلبانی در السلسلة الصحیحة (
 اند. [مؤلف] ) در باب النکاح روایت کرده١٨٦٥) و ابن ماجه (٧٠/٦٩ – ٦نسایی ( )١٠٨٧ترمذی ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] آلبانی در تحقیق سنن الترمذي می



 ٥٥  یخواستگار: سوم فصل

منین برو و به ایشان بگو: پدرم مرا نزد دخترش داد و به او گفت که به نزد امیرالمؤ
شما فرستاد و شما را سالم رساند و گفت اگر به این نامه راضی ھستید پس آن را 

نزد عمر رفت، حضرت عمر به » ام کلثوم«بپذیرید و اگر نه آن را رد کنید. ھنگامی که 
ه خدمت پدر ام کلثوم باو گفت: خداوند به تو و به پدر تو برکت دھد، من راضی گشتم. 

خود رسیده به ایشان گفت: که حضرت عمر نامه را باز نکرد و به چیزی جز من نگاه 
نکرد. پس حضرت علی دخترش را به ازدواج عمر درآورد و ایشان از این زندگی صاحب 

 شدند.» زید و رقیه«دو فرزند 
فعال ھمچنین خانم نیز حق دارد که به مرد مورد نظر نگاه کند تا حسن و جمال و ا

ای مھم و جدی است و  لهأو کردار و موقعیت او برایش نمایان شود؛ زیرا ازدواج مس
کند که انتخاب و تصمیم آن سنجیده و با غور و فکر و بدون تعجیل صورت  اقتضا می

گیرد. ولی برخی از متحجران دیدار خواستگار و خانم مخطوبه را به شب زفاف موکول 
کنند که البته چنین مواردی شاذ و نادر  شب را ممنوع میکنند و دیدار قبل از این  می

کنند و  سھل انگاری میزیادی از مردم در این امر  ی از طرف دیگر عدهشود.  یافت می
ھا مجالست پسر با دخترشان  ساعت ی هدر جایی که ھیچ محرمی ھم وجود ندارد؛ اجاز

ھا در صدد بررسی زندگی آینده و مشترک خود  اینکه آن ی دھند و حتی به بھانه را می
 دھند. خروج از منزل ھم می ی ھا اجازه ھستند، به آن

روند و به  ھا می سینما و پارک ھای تئاتر تعجب نکن وقتی که آن دو با ھم به سالن
ھای نامشروع است که شیطان ھمنشین  ھا و خلوت بندند، در ھمین نشست ھم دل می

در  ؛کند ھایشان ایجاد وسوسه می دھد و در قلب د و به آن دو فرمان میشو آنان می
توجه و بی مباالت ھستند و از  ھا نسبت به پیشامدھای آن بی که پدر و مادر آن حالی

 کنند. ھای حرام، احساس خطر نمی ستلعواقب سوء این مجا
 فرمایند: می جرسول خدا 

فإنَّ  ، �لَونَّ بامرأٍة ليَس معها ذو َ�َرٍم منهاؤمُن باِهللا وايلوِم اآلخِر فالَمن اكن يُ «
يطانُ   ١.»ثاثلَهما الشَّ

                                           
 ). [مؤلف]٣/٣٣٩مسند امام احمد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می١٨٠آلبانی در غایة المرام (
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ھر کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد، از خلوت کردن با زنی که «ترجمه: 
و خلوت ھمراه نیست بپرھیزد؛ زیرا در چنین مجالست » از زن«محرمی از خودش 

 ».شود) میکردن، شیطان فرد سوم است (و شیطان ھم شریک 
 فرماید: می جدر جای دیگر رسول خدا 

 ١.»ال �ْلَُونَّ رجٌل بامرأٍة فإَنّ الشيطاَن ثاثلُُهما«
در چنین ردن با زن نامحرم بپرھیزد؛ زیرا (ھر مردی باید از خلوت ک«ترجمه: 

 ».ی) شیطان فرد سوم است (یعنی شریک است)خلوت
ھای شیطانی، وجود  ی از دسیسهبنابراین برای پیروی از شریعت اسالم و جلوگیر

 محرم در چنین موارد ضروری است.

 رضایت زن در ازدواج شرط است -٢
و ھرگونه اجبار  است زن را در انتخاب یا عدم انتخاب شوھر، مختار کرده دین اسالم

 و تحمیل برای قبول یا عدم قبول شوھر را ممنوع کرده است.
 فرماید: می جرسول خدا 

ُم « ِّ�
َ ْ
َمُر يِف َ�ْفِسَها، َو�ِْذُ�َها ُصَماُ�َهااأل

ْ
ِْكُر �ُْستَأ

ْ
َحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َويِلََها، َوابل

َ
 ٢.»أ
، بیشتر بر خود حق دارد (مالک گیری ازدواج، زن بیوه از ولی در تصمیم«ترجمه: 

گرفته شود و سکوت از او اجازه  اما دختر حتمًا باید (راضی باشد و)و  النفس است)
 ».رضایت اوست دختر،

 تواند خود را به عقد کسی در آورد. اما زن شخصًا نمی

ةٍ نََ�َحْت بَِغْ�ِ إِْذِن َويِلَِّها فَِناَكُحَها بَاِطٌل، فَِناَكُحَها « فرماید: ایشان می
َ
َما اْمَرأ ُّ�

َ
�

ِمْن فَرِْجَها، فَإِْن اْشتََجُروا  بَاِطٌل، فَِناَكُحَها بَاِطٌل، فَإِْن َدَخَل بَِها فَلََها الَْمْهُر بَِما اْستََحلَّ 
 ُ
َ

لَْطاُن َوِ�ُّ َمْن َال َوِ�َّ هل  ٣.»فَالسُّ

                                           
 . [مؤلف] )٣/٤٤٦) و (٢٢٢و  ١/٢٦مسند امام احمد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٣٠٥٤( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در 

 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٢١) و به روایت مسلم (٩/١٩١به روایت بخاری ( -٢

». يف الويل«) در النکاح، باب: ١٨٧٩) و ابن ماجه (١١٠٢)، ترمذی (٢٠٨٣به روایت ابوداود ( -٣
 [مؤلف]



 ٥٧  یخواستگار: سوم فصل

ولّی منعقد شود، نکاحش باطل است،  ی ھر زنی که نکاح او بدون اجازه«ترجمه: 
نکاحش باطل است، نکاحش باطل است و اگر با زن مقاربت صورت گیرد به علت 

ای رخ  گردد و اگر مشاجره و مخاصمه مھرالمثل میگیری مرد از وی، زن مستحق  بھره
 ».گیرد دھد، حاکم وقت والیت فردی را که ولی ندارد، به عھده می

 ی زن در بسیاری از موارد به دلیل غلبه که شرط وجود ولی به این علت است
ای داشته باشد، به این دلیل وجود ولّی  تواند انتخاب شایسته عواطف و احساسات، نمی

 ست.شرط ا
رضایت زن بالغ و عاقل چه باکره باشد و چه بیوه را در ازدواج  /اما امام ابوحنیفه

داند، اما مستحب است که زن برای مصونیت و حفظ آبروی خود، ولّی خود  صحیح می
شود که با  را وکیل قرار دھد؛ زیرا اگر خود وی جھت ازدواج اقدام کند، مجبور می

 .زند این امر به شخصیت او لطمه میو وبرو شود از اجانب و نامحرمان ر ای عده
در دین اسالم، ولّی زن ملزم شده است که رضایت او را قبل از به ازدواج درآوردن 
او جلب کند؛ زیرا ازدواج متضمن اھداف و معاشرت مشترکی است که به زن و مرد 

مبنی بر  شود، به ھمین منظور الزم است که به تصمیم زن مربوط می» ازدواج کننده«
 قبول یا عدم قبول ازدواج اھمیت داده شود.

ھمچنین اگر ولّی دختری، وی را بدون رضایت او به ازدواج شخصی درآورد، این 
از ابن عباس چنین روایت شده است:  تواند چنین عقدی را نپذیرد. چنانکه دختر می

يهِ وسلَّ «که  ا أتتِ النَّبيَّ صىلَّ اهللاَُّ علَ رً ةٌ أنَّ جاريةً بِكْ هَ هيَ كارِ ها وَ جَ رت أنَّ أباها زوَّ كَ ، فذَ مَ

يهِ وسلَّمَ  ها النَّبيُّ صىلَّ اهللاَُّ علَ َ   ١.»فخريَّ
پدرم بدون » یا رسول الله«ای، نزد رسول خدا رفت و گفت:  دختر باکره«ترجمه: 

 ».رضایت، مرا به ازدواج فردی درآورده است، رسول خدا اختیار ازدواج را به دختر داد
این اساس، زن بالغ حق تصمیم گیری در ازدواج خود را دارد و گرفتن رضایت از بر 

 اش واجب است. او بر ولی

                                                                                                       
 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٢٧٠٩آلبانی صحیح الجامع (

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٢٠٩٦آلبانی در صحیح ابو داود ( -١



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٥٨

ِخيِه، «
َ
يِب َزوََّجِ� اْ�َن أ

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: " إِنَّ أ

َ
َجاَءْت َ�تَاٌة إىِل

َ�َع يِب َخِسيَستَُه، قَاَل: فََجَعَل  يِب، َولَِ�ْن ِلَ�ْ
َ
َجْزُت َما َصنََع أ

َ
ْمَر إيَِلَْها، َ�َقالَْت: قَْد أ

َ ْ
األ

ءٌ  ْمِر يَشْ
َ ْ
بَاِء ِمَن األ

ْ
 اآل

َ
ْن لَيَْس إِىل

َ
ْن َ�ْعلََم النَِّساُء أ

َ
رَْدُت أ

َ
 ١.»أ

آمد و گفت: پدرم به خاطر اینکه کمبود  ج نزد پیامبر یدختر«ترجمه: 
پیامبر اختیار کار را به دختر  ،اش را جبران کند، مرا به عقد او درآورده است برادرزاده

ولی  ،داده بودم پدرم رضایت ی هگفت: من به کرد جسپرد، دختر، خطاب به پیامبر 
در مورد » تام« ھا اختیاری به دیگر زنان بفھمانم که پدران آن» با این عمل«خواستم 

  ».خود عمل کند ی توانند بر اساس اراده و خواسته و نمی«ھا ندارند  آن
واالیی برخوردار است و در تمامی امور، اختیار دارد و  در اسالم زن از مقام و منزلت

و قدرت  ھستدر ھیچ موردی مجبور و مقھور نیست؛ چرا که خود او مسئولیت پذیر 
را دارد و بر ولّی او واجب است که اگر در صدد ازدواج  گیری در ازدواج خود تصمیم

وی برآید، رضایت یا عدم رضایت او را مورد توجه قرار دھد و در نظر گرفتن مقامی 
 دھد حقوق خود را بشناسد و به آن تمسک جوید. برای زن به وی اجازه می

اند. از  ردهھا اختیار ک ھای زیادی از مسلمانان، ھمسران خود را شخصًا خود آن زن
 ،است که ازدواج با عمر بن خطاب را رد کرد سکلثوم دختر ابوبکر صدیق آن جمله ام

پنداشت. ھمین  ھا می به دلیل اینکه ایشان را شخصی تندخو و سختگیر نسبت به زن
طور عایشه دختر طلحه نیز پسر عمی خود را بر بشر بن مروان که امارت بصره و کوفه 

 لک به او سپرده بود، ترجیح داد!!از طرف برادرش عبدالم

 وساطت در خواستگاری -٣
در خالل نگاه کردن خواستگار به خانم مورد نظر، مظاھر حسن و جمال و وقاحت و 

گردد. اما دیگر صفات و خصوصیات مخطوبه، مکتوم باقی  زشتی ظاھری زن ھویدا می
باید زن «باید یکی از نزدیکان یا آشنایان  ،ھا ماند و برای بررسی و ھویدا شدن آن می

                                           
). ٦/٣٦) و امام احمد (١٨٧٤) در باب: النکاح و ھمچنین ابن ماجه (٦/٨٧به روایت نسائی ( -١

 [مؤلف]
 گوید: رجال آن رجال صحیح ھستند. [مصحح] ) می٢/١٤١( التعلیقات الرضیةآلبانی در 



 ٥٩  یخواستگار: سوم فصل

مخطوبه فرستاد تا به بررسی طبع و سرشت او بپردازد مورد اطمینان را به نزد » باشد
 و از سالمت باطنی او اطمینان حاصل کند.

روایت شده است که اّم سلیم را به نزد زنی فرستاد و فرمود:  جاز رسول خدا 

 ١.»وش� عوارضها« :و در روایتی نیز آمده است »عاطِفهاانُظري إىل عرقو�ِها وُش�ِّ م«
 ».به زیر زانویش بنگر و دھانش را بوکن«

پردازد، الزم است که تیزبین و راستگو باشد و در  توصیف زن می هکسی که ب
توصیف و ثنای او افراط و یا به خاطر حسادت نسبت به وی تفریط نکند و از ظاھر و 

گاھی د  اشته باشد.باطن زن به خوبی آ
برای ایجاد تفاھم بین زن و مرد و نزدیک شدن آن دو به ھمدیگر، بیشتر زنی 

گمارند و برخی از فردی که  دارای صالحیت و لیاقت را به امر مھم خواستگاری می
گ دو طرف نگیرد به دلیل دروغگویی به فریب و نیر خواستگاری قرار می ی واسطه

 ی فهیگوید: یکی از مردان طا ال، ابوزید کالبی میبه عنوان مث ،پردازد خواستگاری می
ھا را  ما به بصره رفت و با زنی در آنجا ازدواج کرد، اما وقتی که به اتاق وارد شد و پرده

کشید؛ درھا بسته شد. اعرابی ناراحت شد و تمام شب را در آن اتاقک به سر برد و 
او ممانعت ورزیدند و به او  از این کار» ای عده«خروج کرد،  ی ھنگام صبح که اراده

 روز از خانه خارج شوی. ٧گفتند: مناسب نیست تا 
را ندیده که او «از اصمعی نقل شده است که مردی در مدینه با زنی ازدواج کرد 

ھا به او گفتند: زنی خوش اندام و زیبا و جوان است و با ھمین فریبکاری  واسطه» بود
ھای خود را  اما ھنگامی که نزدیک آن زن رفت، کفشپیرزنی را به ازدواج او درآوردند، 

خواھد زن را کتک بزند: اما او زن را به  کردند می درآورد به طوری که مردم فکر می
ھا واگذار کرد گفت: ای بار خدایا لبیک، لبیک، این زن گاوی فربه است که مردم او  آن

زم و ضروری است که در را ساکت کردند و او را به آرامش دعوت نمودند. بنابراین ال
» راستی و درستی آن«سخنان خواستگار، نھایت کنجکاوی و تفحص صورت گیرد و از 

 در توصیف زنان اطمینان حاصل شود.

                                           
 ). [مؤلف]٧/٨٧) و بیھقی (٢/١٦٦)، حاکم (٣/٢٣١به روایت امام احمد ( -١

گوید: حدیث حسن است و  در تعلیق خود بر مسند احمد دربارۀ این روایت می شعیب األرنؤوط
 اسناد آن حسن است. [مصحح]



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٦٠

 انصراف از خواستگاری -٤
انجامد و پیوند خواستگار و مخطوبه متالشی  گاھی خواستگاری به ناکامی نیز می

که آیا در چنین موقعیتی ھدایای خواستگار  دشو . در اینجا این سوال مطرح میشود می
شود یا خیر؟ جواب این است که  دھد، به وی برگردانده می خود می ی که به مخطوبه

شود از نوع بخشش است که حکم ھبه  و بدل می ای که بین دو نامزد رد ھدیه و تحفه
اشد، ھایی انتظار معادل ھدیه از طرف مقابل نب را دارد و چنانکه در چنین بخش

 برگرداندن موھوبه جایز نیست.

 الَْوادِلَ ِمْن « فرماید: در این باره می جرسول خدا 
َّ

َحُدُ�ْم يِف ِهبَِتِه، إِال
َ
 يَرِْجْع أ

َ
ال

هِ  ِ
َ

 ١.»َودل
جز پدر  ،جایز نیست ھیچ کس از شما ھدیه و بخشش خود را پس گیرد«ترجمه: 

 ».تواند از فرزندش بازپس گیرد که می

ِب َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ «فرمایند:  حضرت می  در جای دیگر آن
ْ
 ٢.»الَعائُِد يِف ِهبَِتِه اَكللَك

کسی که بخشش خود را پس گیرد، مانند سگی است که استفراغ خود را «ترجمه: 
 ».خورد می

اگر در امر ازدواج موافقت ننمودند، خواستگار حق دارد که ھدایای خود از قبیل: 
ری؛ گردنبند؛ ساعت و غیره را باز پس گیرد و علمای شافعی بر این النگو؛ انگشت

تواند در مقابل آن ھدیه،  اند که اگر جنس ھدیه شده نابود شود، خواستگار می عقیده
 مبلغ آن را دریافت کند.

 اند زنانی که بر مردان حرام -٥
توان آنان  ھر زنی برای مرد حالل نیست، برخی از زنان، نگاه آنان حرام است و می

 را به چند دسته تقسیم کرد:

 زنانی که تحریم ابدی دارند -الف
 فرماید: ھا را در قرآن کریم بر شمرده و می تعداد آن أل خداوند

                                           
 ت. [مؤلف] ) الھبا٢٣٧٨به روایت ابن ماجه ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٧٦٨٦آلبانی در صحیح الجامع (
 ) الحبات. [مؤلف]١٦٢٢) و امام مسلم (٥/٢١٦به روایت امام بخاری ( -٢



 ٦١  یخواستگار: سوم فصل

اتُُ�ْم وََخاَ�تُُ�ْم َوَ�َناُت ُحّرَِمْت ﴿ َخَواتُُ�ْم وََ�مَّ
َ
َهاتُُ�ْم َوَ�َناتُُ�ْم َوأ مَّ

ُ
َعلَيُْ�ْم أ

ِخ َوَ�َناُت 
َ
َهاُت اْ� مَّ

ُ
َخَواتُُ�م ّمَِن الرََّضاَعةِ َوأ

َ
رَْضْعَنُ�ْم َوأ

َ
ِ� أ َهاتُُ�ُم ال�َّ مَّ

ُ
ْخِت َوأ

ُ
اْ�

ِ� َدَخلُْتم بِِهنَّ فَإِن لَّْم  ِ� ِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسا�ُِ�ُم ال�َّ �َِسا�ُِ�ْم َوَرَ�ا�ُِبُ�ُم ال�َّ
ن تَُ�ونُوا َدَخلُْتم بِِهنَّ فََ� ُجنَاَح َعلَ 

َ
ْصَ�بُِ�ْم َوأ

َ
ِيَن ِمْن أ �َْنا�ُِ�ُم ا�َّ

َ
يُْ�ْم وََحَ��ُِل �

ْختَْ�ِ إِ�َّ َما قَْد َسلََفۗ  إِنَّ ا
ُ
َ َ�َن َ�ُفوًرا رَِّحيًماَ�َْمُعوا َ�ْ�َ اْ�  .]٢٣[النساء:  ﴾�َّ

اله و خ یتان،حرام شده است بر شما: مادرانتان، و دخترانتان، و خواھرانتان، و عمه ھا«
اند، وخواھران  داده یرو دختران برادر، و دختران خواھر، و مادرانتان که به شما ش یتان،ھا

اند از  یافتهشما، و مادران زنانتان، و دختران ھمسرانتان که در دامان شما پرورش  یرضاع
 یبر شما گناھ ید؛نکرده ا یپس اگر با آنھا ھمبستر ید،کرده ا یکه با آنھا ھمبستر یھمسران

) زنان پسرانتان که از پشت و صلب ین) و (ھمچنید(که با دخترانشان ازدواج کن یستن
دو خواھر (بر شما حرام است) مگر آنچه که در گذشته رخ  یان) جمع میزن( خوتان ھستند، و

 ».مھربان است ی آمرزنده دکه خداون ؛داده باشد
 فرماید:  دیگر خداوند می ی هدر آی

نََ�َح آبَاؤُُ�م ّمَِن النَِّساءِ إِ�َّ َما قَْد َسلََفۚ  إِنَُّه َ�َن فَاِحَشًة َوَ� تَنِكُحوا َما ﴿
 ].٢٢[النساء:  ﴾َوَمْقًتا وََساَء َسبِيً� 

 یت(زمان جاھل آنچه مگر ید،اند، ازدواج نکن آنھا) ازدواج کرده که پدرانتان (با یبا زنان و«
 ».است یبد یارروش بس منفور و راه و وزشت  یعمل کار، ینچرا که ا بوده و) گذشته است،

بر اساس » محرمیتی که«یکی  ،شود پس محرمیت از چند طریق ایجاد می
با ازدواج و » محرمیتی که«شود؛ دیگری  ھای نزدیک حاصل می خویشاوندی و نسبت

شود  گیرد و دیگر آنچه بر اساس رضاعت و شیرخوارگی حاصل می دامادی صورت می
 ھا عبارتند از: که آن
ھا،  ھا، خاله اند: مادران، دختران، خواھران، عمه محارم نسبی ھفت دسته -١

 ختران برادر و دختران خواھر.د
ھا چھار نفر ھستند: زن  که آن»: ازدواج«محارم از طریق مصاھره و دامادی  -٢

 ».ھمسر«پدر، زن پسر، مادر زن و دختر خانم 
 شوند: محارمی که از طریق شیر خوارگی حاصل می -٣
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 ی هکه در این نوع از اقسام، محارم به خاطر الفت و انسی که بین طفل و شیر دھند
و و ھمین طور الفت و انسی که بین دختر و طفل که با آن شیر خورده حاصل ا

 شود. شود، حرمت ازدواج با آن ثابت می می

 زنانی که محرمیت آنان موقتی است -ب
ھا درست نیست و  در این نوع محارم تا زمانی که مانع موجود است، ازدواج با آن

ھا جایز  و ازدواج با آن«ایل ھمین که سبب و مانع حرمت زایل شد، حرمت نیز ز
 ھا عبارتند از: و آن» گردد می

ْ َ�ۡ�َ ﴿فرماید:  خواھر زن: بر اساس قول خدای تعالی که می -١ ن َ�َۡمُعوا
َ
َوأ

ۡخَتۡ�ِ 
ُ
 .]٢٣[النساء:  ﴾ٱۡ�

 ».اینکه دو خواھر را با ھم جمع آورید است حرام شده«

 فرمایند: نیز در این مورد می ج و رسول خدا

» 
َ

 ال
َ

ُة ىلَعَ َخاتَلَِها، َوال
َ
 الَْمْرأ

َ
ِخيَها، َوال

َ
ُة ىلَعَ بِنِْت أ َعمَّ

ْ
 ال

َ
ِتَها، َوال ُة ىلَعَ َ�مَّ

َ
ُ�نَْكُح الَْمْرأ

ْغَرى، وَ  ُكرْبَى ىلَعَ الصُّ
ْ
 ُ�نَْكُح ال

َ
ْخِتَها، َوال

ُ
َالَُة ىلَعَ بِنِْت أ

ْ
ُكرْبَىاخل

ْ
ْغَرى ىلَعَ ال  الصُّ

َ
 ١».ال

و زن با خاله با دختر خواھر او  ،او و یا عمه با دختر برادر او ی زن و عمه«ترجمه: 
و » ھر دو را ھمزمان به ازدواج یک مرد درآوردند«نباید ھووی ھمدیگر قرار داده شوند 

 ».ھمین طور دختر کم سن و سال نیز نباید برای یک زن بزرگسال ھوو قرار داده شود
دادن دختر و خواھر او را در  ضمن اینکه ھوو قرار ج در حدیث قبل رسول خدا

را ھم مشمول این ...» از قبیل عّمه و«اند، زنان دیگری د یک مرد جایز نمی ی خانه
 کند. حکم می

خدا  ی بر اساس این فرموده ،زن شوھردار: ازدواج با زنی که در عقد کسی است -٢
 نیز حرام است.

ٓ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ  ...ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�مۡ ﴿  ].٢٤-٢٣[النساء:  ﴾ءِ ٱلنَِّسا

                                           
َمْت ) در النکاح. ٢٠٦٥به روایت ابوداود ( -١  ُحرِّ

 گوید: اسناد آن بر شرط مسلم صحیح است. [مصحح] ) می٦/٢٩٠( إرواء الغلیلآلبانی در 
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 است . ھمچنین ازدواج با زنی که طالق گرفته»اند زنان شوھردار بر شما حرام شده«
یا شوھر او قبل از اتمام عده فوت کرده حرام است؛ چرا که خداوند که مدت و زمان 

 فرماید: عده را در قرآن تعیین کرده است و می

نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿
َ
�َّۡصَن بِأ  ].٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

و یا سه بار پاک شدن از و زنان مطلقه باید (بعد از طالق) به مدت سه بار عادت ماھیانه («
 ١.ند، تا روشن شود که حامله نیستند)و عده نگھدارند. (انتظار بکش )حیض

ِينَ وَ ﴿ �ۖ  ٱ�َّ ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
 ﴾ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

 ].٢٣٤[البقرة: 

گذارند،  می میرند و ھمسرانی از پس خود به جا می» مردان«و کسانی که از شما «
 .»گاه دارندو عّده ن«ھمسرانشان باید چھار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند 

تواند به شوھر اول خود  اگر زنی سه طالق داده شد، دیگر نمی زن سه طالقه: -٣
تواند به شوھر  و فقط در صورتی می» و مجددًا با او ازدواج کند«رجوع کند 

و با او ھمبستر «اولی خود رجوع کند که با شخصی غیر از او ازدواج کند 
بدون اینکه ھیچ گونه حیله و و شوھر دوم او، با اراده و رضای خود » شود

او از این  ی نیرنگی در کار باشد، او را طالق دھد. در آن صورت وقتی عّده
 تواند با شوھر اول خود ازدواج کند. طالق به اتمام رسید، می

 فرماید: چرا که خداوند تبارک و تعالی می

َ�ٰقُ ﴿ ۡو �َۡ�ِ�حُۢ  ٱلطَّ
َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ  ].٢٢٩[البقرة:  ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  َمرَّ

پس (از آن یا باید ھمسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با  ،طالق (رجعی) دوبار است«
 ».نیکی رھا کردن

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿  ].٢٣٠[البقرة:  ﴾ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

                                           
ُقروء جمع القرء در سنت به معنی زمانی است که عمل به طور تناوبی و تکرار در آن انجام  -١

شود. ولی در اصطالح، یک لفظ مشترک است که به معنی حیض و طھر است. در بیان منظور  می
حیض است؛ زیرا کلمه ثالثه یک لفظ خاص است و باید اصل، حنیفیه بر آنند که قرء به معنی 

وجود عده بدون کم و زیاد انجام گیرد؛ ولی شافعیه بر آنند که به معنی طھر است به خاطر اینکه 
معدود، عدد مذکر آمده است، و بنا به قول راجع علما، چون ثالثه لفظ خاص است و تأویل 

 »مترجم«باشد؛ پس به معنای حیض است.  نمی
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تا  یستاو حالل ن یبار سوم) او را طالق داد، پس از آن (زن) برا ی(شوھر برا پس اگر«
 ».از او ازدواج کند یرغ یشوھر ینکها

اختالف و تفاوت در دین: دین اسالم ازدواج با مشرکین و ھرکس که غیر خدا را  -٤
ستش کند و یا برای خداوند شریک قایل باشد با استناد به این قول خداوند رپ

 فرماید: ند تبارک و تعالی میحرام کرده است. خداو

ْ�َِ�ٍة َولَْو ﴿ ْؤِمنٌَة َخْ�ٌ ّمِن مُّ َمٌة مُّ
َ
ۚ  َوَ� ٰ يُْؤمِنَّ َوَ� تَنِكُحوا الُْمْ�َِ�ِت َح�َّ

ْ�ٍِك َولَْو  ْؤِمٌن َخْ�ٌ ّمِن مُّ ٰ يُْؤِمُنواۚ  َولََعبٌْد مُّ ْعَجَبتُْ�ْمۗ  َوَ� تُنِكُحوا الُْمْ�ِ�َِ� َح�َّ
َ
أ

عْ 
َ
ُ أ ُ يَْدُعو إَِ� اْ�َنَّةِ َوالَْمْغفَِرةِ �ِإِذْنِهِۖ  َو�ُبَّ�ِ وَ�ٰ�َِك يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِۖ  َوا�َّ

ُ
آيَاتِهِ َجَبُ�ْمۗ  أ

ُرونَ لِلنَّ   ].٢٢١[البقرة:  ﴾اِس لََعلَُّهْم َ�َتَذكَّ

از زن (آزاد)  یمانبا ا یزگمان کن یو ب ید.ازدواج نکن ،اند یاوردهن یمانو با زنان مشرک تا ا«
او) شما را به شگفت آورد. و (زنان خود را) به  یدارائ یا یباییمشرک بھتر است، اگرچه (ز

از مرد (آزاد)  یمانبا ا ی برده . و قطعاً یاورندب یمانتا ا یاورید؛ازدواج مردان مشرک در ن
گفت آورد. آنان به او) شما را به ش یتو موقع یدارائ یا یبائیاگرچه (ز ؛بھتر است ،مشرک

بھشت و  یبه سو یش) خویق(و توف کنند و خدا به فرمان یآتش (دوزخ) دعوت م یسو
باشد که متذکر ؛ سازد یمردم روشن م ی(و احکام) خود را برایات کند، و آ یآمرزش دعوت م

 ».شوند
 فرماید: داند و خداوند در این باره می اسالم ازدواج با اھل کتاب را مباح می اما

وتُوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَُّ�ْم َوَطَعاُمُ�ْم ِحلٌّ ﴿
ُ
ِيَن أ ّيَِباُتۖ  َوَطَعاُم ا�َّ ِحلَّ لَُ�ُم الطَّ

ُ
اْ�َوَْم أ

وتُوا الِْكَتاَب ِمن َ�بْلُِ�مْ 
ُ
ِيَن أ َُّهْمۖ  َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الُْمْؤمِنَاِت َوالُْمْحَصَناُت ِمَن ا�َّ  ﴾ل

 .]٥[المائدة: 

شما حالل  ی) طعام اھل کتاب براینشما حالل شده، و (ھمچن یھا برا یزهامروز پاک«
) زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از یزآنھا حالل است و (ن یاست، و طعام شما برا

 ».) داده شدهیاز شما به آنھا کتاب (آسمان یشکه پ یکسان
زنان اھل کتابی که در بالد اما در ازدواج با اھل کتاب، باید از ازدواج با آن دسته از 

غیر اسالمی سکونت دارند، اجتناب نمود؛ بیم این امر وجود دارد که وقتی جوانان 
ھا قرار گیرند، دین  مسلمان با اھل کتاب پیوند خویشاوندی برقرار کند و در محیط آن

 و قومّیت و وطن و اخالق خود را از دست بدھند.
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اجتناب نمود » اھل کتاب«ازدواج با اجانب  اما دلیل دیگری که باید از دختران و
دختران با وقار » اگر قرار شود جوانان مسلمان با اھل کتاب ازدواج کنند«این است که 

ھا ازدواج کند و اگر  نشود که با آن و عفیف مسلمان در خانه تنھا بمانند و کسی پیدا
ھا را  زدواج با آنھا پیدا شود، لیاقت و کفایت و صالحیت ا ھم خواستگاری برای آن

 نخواھد داشت.

 پیشنهاد کردن دختر از جانب ولی به اهل خیر و نیکی -٦
د صالح به صالح اوست، پس این امر که ولی، رکه ازدواج کردن یک زن با موقتی 

اھل تقوا و راستی دھد، امری پسندیده است به  پیشنھاد ازدواج دختر یا خواھر خود را
دختر یا خواھر خود انجام دھد، مسّلمًا از مقام و منزلت  و اگر ولی چنین کاری در حق

گردد و عالوه بر آن، حقوق او را ضایع نکرده است؛ بلکه با این کار  آن خانم کاسته نمی
خود، جوان صالح و کارآمدی را برای تشکیل یک خانواده خوشبخت و مستحکم 

 انتخاب کرده است و این امر به نفع خانم است نه به ضرر او.
گاھی از قصد ازدواج حضرت موسی در قرآن کریم، این نتیجه حاصل  ÷ با آ

گردد که پیشنھاد ازدواج دختر یا خواھر خود برای افراد صالح امری ناخوشایند و  می
 غیر عادی نیست.

 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

ًة ّمَِن ﴿ مَّ
ُ
ا َوَرَد َماَء َمْدَ�َن وََجَد َعلَيْهِ أ َ�ْ�ِ َولَمَّ

َ
ا�َّاِس �َْسُقوَن َووََجَد مِن ُدونِِهُم اْمَر�

بُونَا َشيٌْخ َكبِ�ٌ 
َ
ٰ يُْصِدَر الرَِّ�ُءۖ  َو� فََسَ�ٰ  ٢٣ تَُذوَداِنۖ  قَاَل َما َخْطبُُكَماۖ  قَاَ�َا َ� �َْسِ� َح�َّ

ّلِ َ�َقاَل َرّبِ إِّ�ِ لَِما  ٰ إَِ� الّظِ نَزلَْت إَِ�َّ مِْن َخْ�ٍ فَقِ�ٌ لَُهَما ُ�مَّ تََو�َّ
َ
فََجاَءتُْه إِْحَداُهَما  ٢٤ أ

ا َجاَءهُ َوقَصَّ  ْجَر َما َسَقيَْت َ�َاۚ  فَلَمَّ
َ
ِ� يَْدُعوَك ِ�َْجزَِ�َك أ

َ
َ�ْمِ� َ�َ اْستِْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أ

بَِت  ٢٥ الِِم�َ َعلَيْهِ الَْقَصَص قَاَل َ� َ�َْفۖ  َ�َوَْت ِمَن الَْقوِْم الظَّ 
َ
قَالَْت إِْحَداُهَما يَا �

مِ�ُ 
َ
َجرَْت الَْقوِيُّ اْ�

ْ
ِجْرهُۖ  إِنَّ َخْ�َ َمِن اْسَتأ

ْ
نِ�َحَك إِْحَدى  ٢٦ اْسَتأ

ُ
ْن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
قَاَل إِّ�ِ أ

ا فَِمنْ  �َْمْمَت َعْ�ً
َ
ُجَرِ� َ�َماِ�َ ِحَجٍجۖ  فَإِْن �

ْ
ن تَأ

َ
ٰ أ ْن  ابْنََ�َّ َهاَ�ْ�ِ َ�َ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ِعنِدَكۖ  َوَما أ

اِ�ِ�َ  ُ ِمَن الصَّ ُشقَّ َعلَيَْكۚ  َسَتِجُدِ� إِن َشاَء ا�َّ
َ
َما  ٢٧ أ َّ�

َ
قَاَل َ�ٰلَِك بَيِْ� َو�َيَْنَكۖ  �

ٰ َما َ�ُقوُل َو�ِيٌل  َ�َ ُ ۖ  َوا�َّ َّ َجلَْ�ِ قََضيُْت فََ� ُعْدَواَن َ�َ
َ
 ]٢٨-٢٣[قصص: ﴾٢٨ اْ�
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(چاه) آب مدین رسید، بر آن (چاه) گروھی از مردم را دید که (چھارپایان خود  چون به و«
دارند (و به چاه  دھند، و در کنار آنان دو زن را دید که (گوسفندان خود را) باز می را) آب می

دھید؟!)  کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی شوند، موسی) گفت: نزدیک نمی
ھا باز گردند (و بروند) و پدر ما پیر کھنسال است  دھیم تا چوپان ) آب نمیھا را ما (آن گفتند:

پس (موسی) برای گوسفندان آن دو آب داد، سپس رو به سایه . (و توانایی این کار را ندارد)
آنگاه یکی از آن . خیری که بر من بفرستی نیازمند ھستم آنگاه گفت: پروردگارا! من ھر آورد،

ھمانا پدرم تو را دعوت  داشت، نزد او آمد، گفت: با نھایت حیا گام بر می دو (زن) در حالی که
پس چون  .کند؛ تا مزد آب دادن (گوسفندان) را که برای ما انجام دادی، به تو بدھد می

(موسی) به نزد او آمد و داستان (سرگذشت خود) را بر او حکایت کرد، گفت: نترس، از گروه 
تردید بھترین  ز آن دو (دختر) گفت: پدرجان! او را اجیر کن، بییکی ا. ستمکاران نجات یافتی

 .توانی اجیر کنی، کسی است که نیرومند امین باشد (و او چنین است) کسی را که می
خواھم یکی از این دو دختر را به ازدواج تو در بیاورم به شرطی که  (شعیب) گفت: من می

ده سال تمام کنی، پس (لطف و) محبتی از ھشت سال برای من کار کنی، و اگر (آن را) تا 
خواھم بر تو سختگیری کنم، اگر خدا بخواھد مرا از صالحان خواھی  سوی توست، من نمی

(موسی) گفت: این (قرار داد) میان من و تو باشد که ھر کدام از این دو مدت را انجام . یافت
 ».ه استگوییم گوا دادم بر من ستمی نخواھد بود، و خداوند بر آنچه می

گوید: ھنگامی که ُخَنیس بن حذافۀ سھمی یکی از اصحاب رسول  می بابن عمر
بیوه شد، عمر چنین (ھمسر خنیس) خدا در مدینه وفات نمود، حفصه دختر عمر 

گفت که من نزد عثمان بن عفان رفتم و به او پیشنھاد ازدواج با حفصه را دادم. 
گوید چند شب را سپری کردم و سپس  می س گیرم. عمر عثمان گفت: بعدًا تصمیم می

ام که در این موقع ازدواج  عثمان را مالقات کرده خطاب به من گفت: تصمیم گرفته
گفت: سپس ابوبکر را دیدم و به او گفتم: چنانچه راضی باشی حفصه را به  نکنم. عمر

از ازدواج تو درآورم. ابوبکر ساکت شد و جوابی به من نداد. من از سکوت وی، بیشتر 
ری نمود از وی خواستگا جعثمان بن عفان، ناراحت بودم تا اینکه پیامبر » جواب رد«

بعد از چند روز ابوبکر را دیدم و گفت: شاید به خاطر اینکه  و او را به نکاح درآوردم.
ھنگامی که حفصه را به من پیشنھاد کردی و من جوابی به تو ندادم از من ناراحت 

ب گفتم: بلی. ابوبکر گفت: من قبل از اینکه تو این عمر گفت: من در جوا .شدی
شنیده بودم و تنھا » حفصه«سخنانی را در مورد  جپیشنھاد را به من بدھی از پیامبر 
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را افشاء  ج خواستم راز رسول خدا دلیل ھم که جواب تو را ندادم، این بود که من نمی
 ١کردم. زد، من او را قبول می میاز ازدواج با او سر باز  جکنم، اما چنانچه رسول خدا 

پردازیم. دختر سعید بن  در این زمینه نیز به نقل داستان سعید بن مسّیب می
ترین زنان به کتاب خدا و سنت رسول خدا بود و  ترین و عالم مسّیب از زیباترین و مؤدب

گاه» زمان خود«زنان  ی از ھمه تر بود. عبدالملک بن مروان او را  به امور شوھرداری آ
برای پسرش ولید بن عبدالملک خواستگاری کرد، اما سعید خواستگاری او را 

روزی یکی از شاگردان صالح او به نام ابن ابی وداعه در محل درس حاضر نپذیرفت. 
ن مسّیب رفت، سعید علت غیبت او را نشده بود، ھنگامی که ابن ابی وداعه نزد سعید ب

او شده بودم، » کفن و دفن«سئوال کرد. او گفت زن من وفات یافته بود و من مشغول 
کردیم. ابن ابی وداعه  می سعید گفت: چرا به ما خبر ندادی تا در تدفین او شرکت

گوید: خواستم بلند شوم که سعید بن مسیب گفت: آیا زن جدیدی نگرفتی؟ او در  می
درھم  ٣واب گفت: خداوند تو را رحمت کند. به من که تمام ثروت و دارایی من ج

دھم. آن مرد  شود زن بدھد؟ سعید گفت: من به تو زن می است، چه کسی حاضر می
کنی؟ سعید گفت: آری. شب ھنگام شیخ، ابن مسّیب دختر  گفت: آیا تو این کار را می

بودی و سپس  یگفت: تو مرد مجردخود را نزد آن فرد صالح آورد و خطاب به او 
لذا دوست نداشتم این شب را به تنھایی و بدون زن » و متأھل شدی«ازدواج کردی 

سپس دختر خود را به منزل وی آورد و او را به ازدواج  .سپری کنی. و این زن توست
 او درآورد.

و  ھای گزاف تواند بدون تحمل ھزینه یکوکار، میناین گونه است که فرد صالح و 
سنگین و بدون اینکه رسم و رسوم دیگران را مدنظر قرار دھد، به امر ازدواج تن دھد و 

 آن را به سادگی و آسانی عمل کند.

 خواستگاری ی حلقه -٧
ای را که  به توافق رسیدند، خواستگار ھدیه» در خواستگاری« بعد از اینکه طرفین

دھد که این ھدیه  گویند، به نامزد خود ھدیه می نامزدی می ی یا ھدیه» رونما«به آن 
آید. ھمان طور که به  بیانگر ایجاد ھمبستگی و قرابت و پیوند بین آن دو به حساب می

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]٩/١٧٥ – ١٧٤به روایت امام بخاری ( -١
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شود که بیانگر  نامزدی تقدیم می ی خواستگار نیز حلقه یا انگشتری تحت عنوان حلقه
 گردد. ھا تلقی می و پیوند آن حّب 

َابُّوا«فرماید:  ین باره میدر ا ج رسول خدا
َ

 ١.»َ�َهاُدوا حت
 ».به ھمدیگر ھدیه بدھید تا محبت شما به ھم بیشتر شود«ترجمه: 

 دھند. بر ھمین اساس، خواستگار و مخطوبه دو انگشتر را به یکدیگر ھدیه می
در این مورد این است که این گونه شادی و سرور در  هله ناراحت کنندأاما مس

دختر  ی همثًال خانواد .کند خواستگار را متحمل مخارج ھنگفتی می موارد، برخی از
ھدایا  ،ھا کنند و حتی خود آن ھدایای معین و مشخصی را از خواستگار درخواست می

کنند. و این  د و پرداخت پول و ھزینه آن را به خواستگار موکول میننک میرا انتخاب 
یگاه و موقعیت خود و ھمین طور شود که خواستگار نیز برای حفظ جا کار باعث می

ھا تن در دھد و مایملک خود را که مدت  ھا به تمامی ھزینه شرمنده نشدن در نزد آن
مدیدی برای کسب آن تالش کرده است را از دست دھد. و خصوصیت و ویژگی مرد 

را حتی » ای ھر ھزینه«این است که برای اظھار مردانگی خود در مقابل زن حاضر شود 
 گرفتن از دیگران، متحمل شود.با قرض 

 فرماید: می جرسول خدا 

 ٢.»اتَلِمْس َولَْو َخاَ�ًما ِمْن َحِديدٍ «
 ».طلب کن و لو اینکه انگشتری از آھن باشد«ترجمه: 

 فرماید: دیگر می ییدر جا

 ٣.»والتتمه مثقاال �ضة إختذوا خاتما من ورق ف«

                                           
) و ٥٩٤) و امام بخاری در (األدب المفرد رقم ٨٠به روایت حاکم در (معرفة علوم الحدیث ص  -١

 ). [مؤلف]٦/١٦٩بیھقی (
 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٣٠٠٤( صحیح الجامعآلبانی در 

) و امام ١١١٤) و ترمذی (٦/١٢٣) و نسائی (٢١١١() و أبوداود ٩/١٧٥به روایت امام بخاری ( -٢
 ) باب النکاح. [مؤلف]٥/٣٦احمد (

 ). [مؤلف]٨/١٧٢) و نسائی (١٧٨٥) و ترمذی (٤٢٢٣به روایت ابوداود ( -٣

 . يع� اخلاتِمَ «با این لفظ: 
ً

ُه مثْقاال این روایت ضعیف است. آلبانی در » اختْذُه من وِرٍق، وال تُِتمَّ

ََذ «گوید: ضعیف است. اما با این لفظ که در مسند احمد آمده است:  ) می٩٦( ضعیف الجامع فاختَّ
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 ».مقدار آن به حّد مثقال نرسدطلب کن ولو انگشتری از نقره باشد ولی «ترجمه: 
در این قسمت به انگشتر طال و مانند آن که برخی از جوانان با انداختن آن در 

کنند،  ھایشان به عنوان زینت به آن فخر فروشی و مباھات می ھا یا گردن دست
 پردازیم. می

ى رَُسوُل اِهللا َخاَ�ًما ِمْن َذَهٍب يِف يَِد رَُجٍل، َ�َ�ََعهُ «
َ
َ�َطرََحُه، َوقَاَل: َ�ْعِمُد  فقد َرأ

َحُدُ�ْم إِىل مَجَْرٍة ِمْن نَاٍر َ�يَْجَعلَُها يِف يَِدهِ 
َ
 ١.»أ

در دست مردی انگشتری را دید؛ سپس آن را از  جروزی رسول خدا «ترجمه: 
دست او درآورد و دور انداخت و خطاب به او فرمود: آیا یکی از شما به اخگری از آتش 

 » دھید؟ و آن را در دست خود قرار می بندید) یم و دل( دکنی تکیه می

فال يَلْبَْس  ،اكن يؤمُن باِهللا وايلوِم اآلِخرِ  َمن« فرماید: و ھمچنین آن حضرت می
 ٢.»َحِر�ًرا وال ذهبًا

کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، از پوشیدن ابریشم و طال امتناع «ترجمه: 
 ».ورزد

 حریر برای مردان است.: تحریم طال و یاد آوری

 نگه داشتن خواستگاری مخفی -٨
 فرماید: یم جدر این باره پیامبر اکرم 

ْخُفوا اخِلْطبةَ «
َ
ْظِهُروا انلاكَح وأ

َ
 ٣.»أ

                                                                                                       

] از جپس انگشتری از جنس نقره را گرفت، پس [رسول خدا »: «خاَ�ًما من َوِرٍق، فَسَكت عنه
 باشد. [مصحح]. صحیح می» آن سکوت کرد [یعنی با سکوت خود آن را تأیید کرد]

 . [مؤلف]اللباس والزينة) در ٢٠٩٠به روایت امام مسلم ( -١
 ). [مؤلف]٥/٢٦١به روایت امام احمد ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٦٥٠٩آلبانی در صحیح الجامع (
به روایت دیلمی در الفردوس از اّم سلمة، و سیوطی ھم آن را صحیح دانسته است (فیض القدیر  -٣

 ). [مؤلف]١/٥٤٩
) آن را ضعیف قرار داده است. اما قسمت اول حدیث با لفظ: ٢٤٩٤آلبانی در السلسلة الضعیفة (

عِلنوا انلِّاكحَ «
َ
) حسن ١٠٧٢، آلبانی آن را رد صحیح الجامع (»نکاح را علنی و آشکار کنید»: «أ
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 ».نکاح را علنی و آشکار کنید و خواستگاری را مخفیانه و پنھانی انجام دھید«
ردن آن در میان این حدیث، مردم را به اخفاء خواستگاری و اقتصار و محدود ک

خواند و ھدف از این حکم، این است که خواستگاری فقط در  خانواده مربوطه فرا می
شود و عقد و پیمانی در  بررسی اوضاع و احوال شناخت دو طرف از یکدیگر خالصه می

گیرد و چه بسا در خواستگاری، طرفین به تفاھم نرسند و عدم تفاھم  آن صورت نمی
 به ھم خوردن خواستگاری شود.ھا باعث انصراف و  آن

ھا به شایعه پراکنی  شود و زبان در چنین موردی است که بحث و مباحث شروع می
شود برای جلوگیری از سوء  شود؛ لذا توصیه می ھا آغاز می پردازند و داستان پردازی می
و  ھایی که ممکن است به آوازه و نیکنامی زن لطمه وارد کند یا از مقام ھا و بدگویی ظن

منزلت او بکاھد، خواستگاری به صورت پنھانی صورت گیرد و عالوه بر آن، فتنه جویان 
و گمراھان تابع ھوای نفسانی، مجال مداخله بین خواستگار و مخطوبه او را نخواھند 

ھا به فسخ خواستگاری یا  یافت و در این صورت نخواھند توانست با مداخله بین آن
 زند.اشاعه فحشاء در جامعه بپردا

دفع ضرر و مانع و لگام زبان درازان بوده و  ی بنابراین اخفاء خواستگاری، وسیله
ھا  باعث حفظ شئونات جامعه اسالمی و ھمین طور حفظ عواطف و شعور خانم

 شود. می

 أذکار خواستگاری -٩
مستحب است که خواستگاری را با حمد و ثنای خداوند شروع برای خواستگار 

 درود بفرستد. جکند؛ سپس به رسول خدا 
  و آن گاه این قول را بگوید:

                                                                                                       
توان از این حدیث برداشت نمود که کتمان نمودن  قرار داده است. و قسمت دوم حدیث را می

ھا قبل از حصول آن، به خاطر حسودان سفارش شده است و خطبه و  ھا و نعمت حوائج و خواسته
خواستگاری نیز به خاطر حسودانی که ممکن است خللی در کار خواستگار ایجاد کنند، پسندیده 

استَِعينوا ىلع إ�اِح احلوائِج «است و جزو ھمین حدیث محسوب خواھد شد. حدیث چنین است: 
) صحیح قرار داده ٩٤٣آلبانی آن را در صحیح الجامع (». ِن فإنَّ لكَّ ِذي نِعمٍة َ�سودٌ بالِكتما

 است. [مصحح]
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رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله جئتكم راغباً  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال«

 .»يف فتاتكم فالنة أو يف كريمتكم فالنة بنت فالن أو نحو ذلك
دھم که معبودی جز خدا وجود ندارد و او تنھا و بدون شریک  یعنی شھادت می«

 دھم که محمد بنده و فرستاده خدا ست. است و شھادت می
ای که به فالن دختر بزرگوار شما دختر فالنی یا  به علت رغبت و عالقه» بعد بگوید«

 ».خواستگاری کنمشما  را ازتا او «ام  دارم به نزد شما آمده ،ھا مانند این کالم
 فرماید: می جرسول خدا 

ْمرٍ لُكُّ «
َ
ْجَذمُ  أ

َ
ِ َ�ُهَو أ َْمُد ِ�َّ

ْ
 ِ�يِه بِاحل

ُ
 ُ�بَْدأ

َ
 ١.»ال

گسیخته  یعنی ھر عملی که بدون حمد و ثنای خداوند شروع شود، از ھم«ترجمه: 
 ».است

 ٢».آمده است »فَهَو أقطعُ «و در روایتی 
 خالی از برکت است.یعنی: کالم بدون حمد و ثنای الھی 

 فرماید: می جدر جای دیگر رسول خدا 

َْذَماءِ «
ْ
َِد اجل

ْ
ٌد، فَِ�َ اَكيل  ٣.»لُكُّ ُخْطبٍَة لَيَْس ِ�يَها �ََشهُّ

که بدون تشھد صورت گیرد، مانند  عقد نکاح) ی خطبهای ( ھر خطبه«ترجمه: 
 ».دستی است که انگشت ندارد

 خواستگاری زن خواستگاری شده -١٠
فردی دیگر به دلیل حفظ مناسبات دوستی و پیوندھای  خواستگاری از مخطوبۀ

مگر اینکه خواستگار اول، خواستگاری خود را فسخ کند یا به فرد  ؛مشفقانه حرام است
 دوم اجازه خواستگاری دھد.

 فرماید: در این باره می جرسول خدا 

ِخيِه َحىتَّ «
َ
ْو َ�رْتُكَ  َال َ�ُْطُب الرَُّجُل ىلَعَ ِخْطبَِة أ

َ
 ١.»َ�نِْكَح أ

                                           
 ) در األدب. [مؤلف]٤٨٤٠به روایت ابوداود ( -١
 ). [مؤلف]١/١٠٢) در النکاح، و ابن حبان در صحیح خود (١٨٩٤به روایت ابن ماجه ( -٢

 یف است. [مصحح]گوید: ضع ) می٢( إرواء الغلیلآلبانی در 
 ) در النکاح. [مؤلف]١١٠٦) در األدب، و ترمذی (٤٨٤١به روایت ابوداود ( -٣
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جایز نیست که یک مرد از مخطوبۀ برادر مسلمان خود تا قبل از این که «ترجمه: 
  ».کند یا خیر، خواستگاری کند معلوم شود وی با او ازدواج می

 فرماید: و در جای دیگر آن حضرت می

ِخيِه، َحىتَّ َ�رْتَُك اخلَ «
َ
ُ اخلَاِطُب َال َ�ُْطَب الرَُّجُل ىلَعَ ِخْطبَِة أ

َ
َذَن هل

ْ
ْو يَأ

َ
 ٢.»اِطُب َ�بْلَُه أ

کند،  جایز نیست که مردی از خانمی که فرد دیگری از او خواستگاری می«
مگر اینکه خواستگار اولی از خواستگاری منصرف شود و یا اینکه به  ؛خواستگاری نماید

 ». او اجازه دھد
 ورد، خواستگاری کردن از او چنانچه زن موافقت خود را با یک خواستگار اعالن ک

گردد، اما چنانچه خواستگاری ھنوز مراحل مقدماتی اعم از معارفه و سئوال و  حرام می
، اگر »و ھنوز به طور رسمی از خانوادۀ دختر خواستگاری نشده«کرد  جواب را طی می

 خواستگار دوم از وی خواستگاری نمود، اشکالی ندارد.

 میزان اختیار ولی -١١
کند.  ھای بیجا و نادرستی را در زندگی زن اعمال می از موارد ولّی دخالتدر برخی 

ورزد و  ھا که نسبتی با عایله و خانواده او نداردند، ممانعت می از ازدواج او با غریبه مثالً 
ھا را  کند که با پسر عمو یا یکی از نزدیکان که دختر، آن یا مثًال او را مجبور می

ولی آزادی و اختیار را از زن سلب کرده و در  ،که در این عملپسندد، ازدواج کند  نمی
کند  ای بر او سختگیری می و به گونه«کند  نھایت درجۀ اھانت و خشونت با او رفتار می

اگر زن، قول ولّی خود را نپذیرد و از امر وی سرباز زند، او را از میراث محروم » که
 فرماید. ت که خداوند نیز از آن نھی میکند و این نوع دخالت، دخالتی نامشروع اس می

 فرماید: خداوند در قرآن می

﴿ ِ ۡزَ�َٰجُهنَّ إِذَا تََ�َٰضۡواْ بَۡيَنُهم ب
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
 .]٢٣٢[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

ازدواج کنند. اگر » یا با کسان دیگری«خویش » سابق«مانع آنان نشوید که با شوھران «
ای رضایتمندی برقرار کرد و خواسته باشند زندگی خانوادگی  میانشان به طرز پسندیدهدر 

 .»ای براه اندازند آبرومندانه

                                                                                                       
 ) در النکاح. [مؤلف]٩/١٩٩به روایت امام بخاری ( -١
 ) در النکاح. [مؤلف]٩/١٨٩به روایت امام بخاری ( -٢
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شأن نزول این آیه، َمعِقل بن یسار است. او خواھری داشت که زن أبی بّداح بود، 
ش وقتی عّدۀ زن به پایان رسید، ابوبّداح از عمل خوی .سپس ابوبّداح او را طالق داد

پشیمان شد و مجددًا از او خواستگاری کرد. زن ھم با این خواستگاری موافقت کرد و 
ولی برادرش از ازدواج » حاضر شد مجّددًا زندگی مشترک خود را با ابوبّداح شروع کند«

مجدد او با ابوبّداح ممانعت ورزید و خطاب به خواھرش گفت: اگر تو با آن مرد ازدواج 
رد یعنی دیگر به صورت تو نگاه نخواھم کصورت تو حرام باشد ( ه کردن من بهکنی، نگا

 که آیه باال نازل شد. و رابطه من و تو قطع خواھد شد)
 معقل را فراخواند و به او گفت: ج گوید: سپس رسول خدا مقاتل می

  عْ نَ مْ ال �َ فَ  ناً مِ ؤْ مُ  َت نْ كُ  إنْ «
ُ
  َك تَ خْ أ

َ
 »يب ابلّداحعن أ

 »هُ نْ ا مِ جهَ وَّ زَ وَ  اهللاِبِ  تُ نْ آمَ « فقال:
اگر به خدا ایمان داری، از ازدواج خواھرت با ابوبّداح ممانعت نکن. معقل «ترجمه: 

 ».گفت: به خدا ایمان آوردم و خواھرش را به ازدواج او درآورد
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 عقد ازدواج
عقد ازدواج دلیل بر توافق و رضای بین زوجین است که به خاطر ایجاد رابطه 

گیرد و این رضایت به وسیله عباراتی که بین دو طرف رد و  جام میشرعی بین آن دو ان
 گردد. شود، معلوم می گردد و به آن ایجاب و قبول گفته می بدل می

 أرکان عقد و شرایط آن
 شرایط عقد -١

 اذن و اجازه ولی –الف 
 رضایت زن –ب 
 ایجاب و قبول بالفاصله که با لفظ نکاح یا ھر لفظی که افاده این معنا کند –ج 
 وجود دو شاھد عادل –د 
ھا یا  به سن تمییز رسیدن دو طرف. ازدواج بین زن و مردی که یکی از آن – ـھ

 شود. اند، منعقد نمی ھا دیوانه یا بچه باشند که ھنوز به سن تمییز نرسیده ھردوی آن
گردد؛ جز در  شرایط مذکور بین زن و مرد قطعی و الزم االجرا میعقد با ایجاد 

برخی از موارد مانند اینکه زن به وسیله مرد یا بالعکس فریب داده شود یا اینکه زن با 
گردد، در حالیکه  مردی عقیم ازدواج کند، سپس مشخص شود که او صاحب فرزند نمی

ین حالت زن حق دارد که عقد ازدواج زن را از نازا بودن خویش مطلع نکرده است. در ا
داری بکند، سپس حقیقت  را باطل کند. و نیز اگر مرد تظاھر به پاکی و صداقت و ایمان

 فسق و گمراھی وی مشخص شود، در این حالت نیز زن حق ابطال عقد دارد.
ھمچنین زمانی که مرد با زنی ازدواج کند که بکر و دوشیزه است و بعد برای او 

که او بیوه است یا عیب مشخصی در او یافت گردد یا بیماری نفرت  مشخص گردد
 تواند عقد را باطل سازد. آوری در او یافت شود، می

با زنی از بنی غفار  ج از جمله این امور روایت کعب بن زید است که رسول الله
 لباسش را درآورد و جبر او داخل شد و پیامبر » در شب زفاف«ازدواج نمود، زمانیکه 

در پھلویش دید، سپس از ھم بستری با او دوری » بیماری را«روبروی زمین نشست 
  کرد.
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د، از او به او داده بو جو آنچه را که پیامبر » ھایت را بپوش لباس«سپس فرمود: 
 ١نگرفت. پس

به شخصی که عقیم بود و با زنی ازدواج کرده بود،  س حضرت عمر بن خطاب
ر بده و به او اختیار ده که تو را با این وصف اختیار گفت: از عقیم بودنت به وی خب

 کند.

 مهریه -٢
شود؛ بلکه تابع رسم و رسومات و مناسبات حاکم در ھر  غالبًا مھریه محدود نمی

شود؛ زیرا مھریه دلیلی بر صداقت و  نامیده می» صداق«ای است. و مھریه،  جامعه
» نحله«آید و ھمچنین  حساب میراستی مرد و تمایل و رغبت او برای ازدواج به 

نیز گفته شده که به معنی مالی است » حیاء«یعنی ھدیۀ بالعوض، و  ؛شود نامیده می
نیز به دلیل به وجود » عالقه«شود و  که به عنوان احترام از طرف صاحبش پرداخت می

 شود. آوردن ارتباط بین زن و مرد گفته می
ارک و تعالی بدون مھریه جایز نیست. در اسالم نکاح به دلیل فرمودۀ خداوند تب

 فرماید: خداوند می

 .]٤[النساء:  ﴾َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَةٗ  ٱلنَِّسآءَ َوَءاتُواْ ﴿

 ».ای خدایانه بپردازید ای خالصانه و فریضه ھای زنان را به عنوان ھدیه مھریه«
 فرماید: و نیز می

َها ﴿ ُّ�
َ
�   ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
آ أ ِٰ�ٓ ۡزَ�َٰجَك إِ�َّ ُجورَُهنَّ  ٱ�َّ

ُ
 .]٥٠[األحزاب:  ﴾َءاَ�ۡيَت أ

 .»ای ایم که مھرشان را پرداخت نموده ای پیغمبر! ما بر تو حالل کرده«

                                           
 ). [مؤلف]٣/٤٩٣به روایت امام احمد ( -١

گوید: ساقط است؛ ذھبی در المھذب  ) می٩/٤٨٦این روایت ضعیف است، ابن حزم در المحلی (
گوید ثقه نیست.  ی او می گوید: در سند آن جمیل وجود دارد، ابن معین درباره ) می٦/٢٧٨٦(

گوید: جمیل بن زید در سند آن ضعیف است؛ شوکانی در  ) می٤/٣٠٣ھیثمی در مجمع الزوائد (
) ٧/٢٥٧(السنن الکبری گوید: در آن اضطراب وجود دارد و بیھقی در  ) می٢١٢( یةالدراري المض

إرواء گوید حدیثش صحیح نیست و آلبانی در  گوید: در آن جمیل بن زید است، بخاری می می
گوید:  نیز در تحقیق مسند احمد می شعیب األرنؤوطگوید: ضعیف است و  ) می٦/٣٢٦( الغلیل

 [مصحح] ضعیف است.
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 فرماید: و نیز می

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً َ�َما اْسَتْمَتْعُتم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآ﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾تُوُهنَّ أ

مھرشان را به  یدبا ید،و) از آنان کام گرفت یدازدواج در آوردبه (را که  یپس آن زنان«
 .»یدبه آنان بدھ یا یضهعنوان فر

اسالم برای مھریه حد و مرزی را تعیین نکرده و مھم در آن رضایت طرفین است، 
 پرداخت آن آسان باشد. اما مستحب است که مھریه سبک و

روایت شده است که با زنی از طایفه بنی فزاره ازدواج  س از حضرت عامر بن ربیعه
 ج او یک جفت کفش راضی ھستی؟ آن زن عرض کرد: بله، پس پیغمبر ی کرد که مھریه

 ١اجازه داد.
آمد و گفت: یا  جروایت شده که زنی نزد رسول الله  س از حضرت سھل بن سعد

، مردی »و بسیار منتظر شد«ام، زن بسیار ایستاد  رسول الله! من خود را به تو بخشیده
بلند شد و گفت: ای رسول خدا! او را به عقد من درآور اگر شما به او احتیاجی نداری، 

گفت: آیا چیزی به عنوان مھر داری که به او بپردازی، مرد گفت: دارایی  جرسول الله 
فرمود: اگر لباست را به او بدھی، لباس نخواھی  جپیامبر  .ی جز لباسم ندارمو ثروت

جستجو  (دوباره)«یز دیگری ندارم، پیامبر فرمود: داشت. چیزی دیگر بیاب، گفت: چ
 ج مرد چیزی غیر از آن لباس نیافت، پس پیامبر .»کن حتی اگر یک انگشتر آھن باشد

 جای را نام برد. پیامبر  گفت: بله و چند سوره ،»آیا از قرآن چیزی یاد داری؟«فرمود: 
و آن را به «آن زن را در ازای آنچه که از قرآن یاد داری به ازدواجت درآوردم. «فرمود: 

 ٢».او بیاموز
کرد. اّم سلیم از أنس نیز چنین روایت شده است: ابوطلحه، از أّم سلیم خواستگاری 

به تو جواب رد بدھد، اما متاسفانه تو تواند  در جواب گفت: به خدا سوگند کسی نمی

                                           
 ). [مؤلف]٣/٢٩٨، ٣/٤٤٥) و امام احمد (١٨٨٨) و ابن ماجه (١١١٣روایت ترمذی ( به -١

ُ عليِه وسلََّم: أرَضيِت من « ِ ص�َّ ا�َّ أنَّ امرأًة من بَ� فَزارَة تزوَّجت ىلع نَعلِ�، فقاَل رسوُل ا�َّ
الکامل ) و ابن عدی در ١٩٢٦( إرواء الغلیلآلبانی در ». نفِسِك ومالِِك بنَعلِ� ؟ قالَت: نَعم فأجازَ 

گویند: در سند آن عاصم بن عبید  ) می٧/٢٣٩) و بیھقی در السنن الکبری (٦/٣٨٩( في الضعفاء
 الله وجود دارد که ضعیف است. [مصحح]

 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٢٥) و امام مسلم (٩/١٧٥به روایت امام بخاری ( -٢
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کافری و من مسلمانم، و برای من جایز نیست که با تو عقد ازدواج ببندم، اما اگر 
خواھم؛ پس آن مرد  شوی، ھمان مھرم باشد، و به جز آن از تو چیزی نمی مسلمان می

 مسلمان شد و ھمان ھم مھریۀ ام سلیم قرار گرفت.
گردد که اساس ازدواج بر مھریه بنا نھاده شده  می از این احادیث چنین استنباط

 است؛ حتی اگر چیز اندکی باشد.

 و تأجیل در پرداخت مهریه تعجیل -٣
مھریه پرداخت شود و یا به تأخیر انداخته شود، یا این که  جایز است که بالفاصله

قسمتی از آن پرداخت و قسمت دیگر بعدھا پرداخت شود، که این بر حسب عادت و 
 ف و توانایی مالی است.عر

قسمتی » حد اقل«مستحب است که  ،کند روایت می باما بنابر آنچه ابن عباس
را از داخل  سحضرت علی جگوید: پیامبر  ابن عباس می .از مھریه زود پرداخت شود

 س منع کرد، تا این که چیزی به او بدھد، حضرت علی لشدن بر دخترش فاطمه
  گفت: چیزی ندارم.

 ١آن را به او بده.» ات کجاست؟ ُحَطِمّیه هزر«فرمود:  جپیامبر 
به من امر کرد که زنی را بر شوھرش عرضه  جفرمود: پیامبر  لحضرت عایشه

  ٢قبل از این که مرد چیزی را به او بدھد. ؛نکنم
این حدیث بیانگر این امر است که ھرچند مستحب است عمل زفاف بعد از «

قداری کم از آن باشد، اما قبل از پرداخت نیز جایز پرداختن مقداری از مھریه حتی م
 »مترجم». «است

                                           
 ). [مؤلف]١/٨٠) و امام احمد (٦/١٢٩( ) و نسائی٢١٢٥ – ٢١٢٤به روایت ابوداود ( -١

ِ ابِن يل، فقاَل: أعِطها شيئًا، فقلُت: ما عندي « أنَّ عليًّا قاَل: تزوَّجُت فاطمَة فقلُت: يا رسوَل ا�َّ
 صحیح النسائيآلبانی در ». يشٌء، قاَل: فأيَن درُعَك احلَطميَُّة، قلُت: هَو عندي، قاَل: فأعِطها إيَّاهُ 

 حسن صحیح است. [مصحح]  گوید: ) می٣٣٧٥(
 ) در النکاح. [مؤلف]١٩٩٢) و ابن ماجه (٢١٢٦به روایت ابوداود ( -٢
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 جهیزیه -٤
جمع آوری آنچه زوجه از اساس و وسایل منزل برای زندگی کردن به آن، نیاز دارد، 

اش جھیزیه و وسایل زندگی را تھیه  جھیزیه نام دارد. به طور معمول زوجه و خانواده
دھند و در  ھای علنی در معرض دید قرار می جشن ھا جھیزیه را در کرده و برخی از آن

 ھا قرار گرفته است. برخی از جاھا این عمل، مخصوص روستائی
و یک مشک » مخمل«را یک پارچۀ کرک دار  لجھیزیه حضرت فاطمه جپیامبر 

آب و بالشی که درونش از گیاه إذخر بود، قرار داد. إذخر گیاھی خوشبو است که درون 
  ١کنند. ا آن پر میبالش و سریر را ب

مرد مسئول است که وسایل و اساسی را که خانه و خانواده به آن نیاز دارد، تھیه 
ای در تھیه آن ندارد. مگر این که زن با رضایت  کند و از نظر شرعی زن ھیچ وظیفه

 آن اقدام نماید. ی کامل به تھیه

 پند و اندرز دادن به همسر استحباب -٥
فرستادند،  می بخت  پیامبر زمانی که زنی را به خانهگفت: اصحاب  سحضرت أنس

 کردند: او را در مورد رعایت و خدمت ھمسر نصیحت می

 پدر به دخترشوصیت  -الف
 گفت: کرد و می دخترش را نصیحت می سعفر بن ابی طالبحضرت عبدالله بن ج

 از رشک و حسادت بپرھیزید؛ چرا که کلید طالق است.
 شود. بپرھیزید؛ چرا که موجب بغض و کینه میاز سرزنش و نکوھش زیاد 

 چشمان خود را سرمه بزن؛ چرا که بھترین زینت است.
که به وسیله آن، زن زیبا و خوشبو «آب است.  ،زیبایی و خوشبویی ی بھترین وسیله

 ».گردد می

                                           
 ). [مؤلف]١٠٨، ١٠٦، ١٠٤، ٩٣، ١/٨٤) و امام احمد (٦/١٣٥٣به روایت نسائی ( -١
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 نصیحت عمو به دامادش -ب
خواستگاری کرد، پیامبر به  لاز حضرت فاطمه سعلی ھنگامی که حضرت

است به این شرط که با او به » بھترین دوست«او برای تو «فرمود:  س حضرت علی
 ١».نیکویی صحبت و رفتار نمایی

از عمویش عتبه، دخترش را  سحضرت عثمان بن عنسبة بن ابی سفیان
خواستگاری کرد، عمویش او را کنار خود نشانده و بر سرش دستی کشید و گفت: 

توانم آن را رد کنم؛ چرا که  ترین شخص نزد من، خواستگاری کرد و من نمی یکنزد
ای ندارم، شما را به عقد ھم در  یابم، جز اینکه کمکش کنم چاره نمیدلیلی برای رد 

آوردم؛ در حالی که تو از دخترم برایم بزرگوارتری در حالی که او بیشتر از تو درون 
بگذار تا ذکر تو ھمواره بر زبان من جاری باشد و به او قلبم جای دارد. پس به او احترام 

اھانت نکن تا قدر و منزلت تو در نزد من کم نشود، با وجود اینکه از قبل به من نزدیک 
 تر کردم؛ پس قلبم را از قلبت دور نساز. یکدبودی، اآلن تو را به خود نز

 پند و اندرز شوھر به ھمسرش -ج
عصبانی دیدی، تالش کن که مرا راضی  ای که مرأبودرداء به ھمسرش گفت: زمان

نمایی و اگر تو نیز عصبانی شدی، من سعی خواھم کرد تو را راضی کنم، در غیر این 
 توانیم ھمنشین ھم باشیم. صورت ھرگز نمی

 پند و اندرز مادر به دخترش -د
م شیبانی خواستگاری  عمر بن حجر پادشاه کنده از أّم ایاس دختر عوف بن َمحلَّ
کرد. ھنگامی که مراسم عروسی فرا رسید، مادر أمامه، دختر حارث با او خلوت کرد و 
او را این چنین نصیحت نمود: ای دخترم! اگر به خاطر رعایت ادب، نصیحت ترک 

کردم، اما نصیحت، یاد آوری برای انسان غافل و  شد، من در مورد تو آن را ترک می می
 کمک و یاری برای انسان عاقل است.

بود،  از شوھر بی نیاز می ،ھا به او اگر زنی به خاطر دارایی پدر و مادرش و نیاز آن
مردان که زنان برای  بدان که تو بی نیازترین مردم از شوھرت ھستی، ولی این را بدان

 اند. و مردان نیز برای زنان خلق شده

                                           
 ) آمده است. [مؤلف]١٣/٦٨١به روایت ابونعیم ھمچنان که در کنزالعمال ( -١
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ای را که  نهای دخترم! آن محیطی را که تو از آن خارج شدی از تو جدا شد، و آن ال
نشینی که تا به  شناختی و ھم ای که تا به حال نمی در آن به دنیا آمدی به قصد خانه

حال با او الفتی نداشتی، ترک کردی. او با مال و ملکش بر تو نگھبان و پادشاھی شده 
 است؛ پس برای او کنیزی باش تا او برایت غالمی نزدیک شود.

 بھا شوند: تو گنجی گرانگیر تا برای و این ده اندرز را نسبت به او یاد 
 اول و دوم: با قناعت، خاشع و فرمانبردار و تابع او باش.

سوم و چھارم: ھمیشه خود را زیبا و پاکیزه نگه دار، تا اینکه چشمان شوھرت، بر 
 زشتی از تو ننگرند و بینی او بوی بدی از تو استشمام نکند.

شه مد نظر قرار ده؛ چرا که استمرار پنجم و ششم: وقت خواب و طعام او را ھمی
شود و خوابش را ناخوشایند کردن باعث بدخلقی و ناراحتی  گرسنگی باعث خشم می

 شود. می
او کوشا باش. و  مال و دارایی و رعایت اھل و منزلھفتم و ھشتم: در پاسداری از 

 مالک عمل در مال را حسن تقدیر و در زندگی حسن تدبیر قرار ده.
نافرمانی او را مکن و اسرارش را فاش مکن؛ چرا که اگر از او سرپیچی  نھم و دھم:

کنی، دلش را از خشم به جوش آوردی و اگر رازش را افشاء کنی، از عذرش در امان 
 نمانی.
غمگینی او اظھار خوشحالی نکنی و در حال  نیز بر توست، ای دخترم! که ھنگامو 

 اش اظھار غم نکنی. خوشحالی

 علنی کردن ازدواج -٦
فرماید:  علنی گردد. پیامبر اکرم می جطبق گفته پیامبر  مستحب است که ازدواج

فُوِف «  ١.»اعلنوا َهَذا انلِّاَكح واجعلوه يِف الَْمَساِجد وارض�وا َعلَيِْه بِادلُّ
ھا را  این ازدواج را علنی کنید و در مساجد آن را برگزار نمایید و دف«ترجمه: 

 ».بنوازید

                                           
 ). [مؤلف]٤/٥مام أحمد () و ا١٠٩٨به روایت ترمذی ( -١

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٩٧٨( السلسلة الضعیفةآلبانی در 
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ف «فرمایند:  می جپیامبر  ھمچنین و ََرام واحلالل رضب ادلُّ
ْ
فصل َما بَ� احل

وْت   ١.»َوالصَّ
 ». جدایی بین حالل و حرام زدِن دف و خواندِن آواز است (در ازدواج)«ترجمه: 

جایز است که علنی کردن ازدواج در مسجد صورت گیرد، اما باید آواز خواندن و 
 مسجد و رعایت حریم آن، در خارج از مسجد صورت گیرد.دف زند به خاطر احترام به 

فرمود که دف  شمرد و امر می نکاح سّری و پنھانی را مکروه و ناپسند می جپیامبر 
  زده شود و گفته شود:

يِّي�م«
ُ

 ٢.»أتَيْنا�م أتَيْنا�م فحيُّونا �
 ».آمدیم، آمدیم، بر ما سالم دھید تا بر شما سالم دھیم«ترجمه: 

مصراع از اشعار ملی و مرسوم در میان عرب بوده است که از کلمات زیبا این یک «
 ».شد رفتند، گفته می تشکیل شده است و در عروسی ھنگامی که دنبال عروس می

آن که دور از به خاطر شادی روح و اظھار آن، آواز خواندن در عروسی به شرط 
 ارد.کلمات زشت و بی اخالقی و دعوت به فساد باشد، اشکالی ند

 فرماید: به یک مجلس عروسی رفتم و در آنجا قرظة بن کعب و ابو عامر بن سعد می
شد. گفتم: آیا شما  انصاری را دیدم و در آن مجلس نزد آنان آوازه خوانده می دمسعو

ھا فرمودند: دوست  خوانند. آن صحابه رسول الله و اھل بدر ھستید و نزد شما آواز می
 ٣اند. اجازه را در عروسی داده جه برو، پیامبر داری با ما گوش کن و گرن

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف] ١٨٩٦) و ابن ماجه (٦/١٢٧) و نسائی (١٠٨٨به روایت ترمذی ( -١

 گوید حسن است. [مصحح] ) می٤٢٠٦آلبانی در صحیح الجامع (
 ). [مؤلف]٤/٧٨به روایت امام احمد ( -٢

  گوید: حسن است. [مصحح] ) می١٩٩٥(إرواء الغلیل در آلبانی 
 ). [مؤلف]٢/١٨٤، و ١/١٠٢) و حاکم (٦/١٣٥به روایت نسائی ( -٣

ْي «
َ
ُت ىلع قَُرَظَة بِن َكْعٍب, وأيب مسعوٍد األنصارِيِّ يف ُعْرٍس؛ و�ذا َجَواٍر ُ�َغنَِّ�, فقلُت: أ

ْ
َدَخل

إن  -وأهَل بَْدٍر ! ُ�ْفَعُل هذا عنَد�م ؟ ! فقاال: اجلس -مصاِحيَبْ رسوِل اِهللا ص�َّ اُهللا عليه وسلَّ 
َص نلا يف اللَّْهِو عند الُعْرِس  -ِشئَْت  آلبانی در ». فاْسَمْع َمَعنا, و�ن ِشئَْت فاْذَهْب؛ فإنه قد رُخِّ

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٣٠٩٤( تخریج مشکاة المصابیح
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ی را تا منزل داماد عایشه در مجلس عروسی فارعه دختر اسعد عروس حضرت
 ھمراھی کرد.» ر انصارینبیط پسر جاب«

ھمراه شما بود؛ به راستی » آواز«فرمود: عایشه چه چیزی از لھو  جپیامبر » بعداً «
فرماید: پیامبر،  حضرت عایشه می» ھمچنین«و  ١.که قوم انصار لھو را دوست دارند

، به من فرمود: دختر را چه »کرد پس از عروسی دختر یتیمی که نزد من زندگی می«
 جبه شوھرش تحویل دادیم. پیامبر » اش را کرده و ھمراھی«کار کردی؟ عرض کردم 

ی فرمود آیا جاریۀ دف زن و آواز خوان را ھمراھش فرستادی؟ عرض کردم چه آواز

يِّي�مبخواند؟ فرمود: 
ُ

 ٢»....أتَيْنا�م أتَيْنا�م فحيُّونا �

در اوایل دورا مدینه از نزدیکی یک  جفرماید: پیامبر  انس بن مالک می» ھمچنین«
زنان ھمراه، اشعاری کردند. یکی از  گذشت که زنانی او را ھمراھی میعروس 

 ٣أتيناكم اتيناكم... ھا را نخوان. بخوان: فرمود: این جخواند. پیامبر  می

 های نامشروع شادی -٧
روی در استفاده از آالت موسیقی و آوازھای فاسد به خاطر برانگیختن شھوت  زیاده

ھای نامشروع محسوب  از جمله شادی» ایجاد تمایل به ھواھای نفسانی منحرف«و 
 شود. می

ملی ھا به خصوص در مراسم عروسی، ع به خصوص اختالط بین زن و مرد در جشن
ھا و ارتباط  نامشروع و ناپسندیده است و نیز حضور فیلمبرداران و آھنگ نوازان و درود آن

با عروس و داماد و نظارت بر زنان در جایگاه اقامت و لخت و عریان شدن و ظاھر سازی 
ھا در این محل شیطانی، عملی بسیار نامشروع و ناپسند است. ھمچنین بلند کردن  بدن

ھا که سبب مزاحمت دیگران از  ھا و کوچه قی ھمچون ارگ در خیابانصدای وسایل موسی
                                           

 . [مؤلف])٩/٢٢٥به روایت امام بخاری ( -١
 گوید: طبرانی در األوسط روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٨٩ھیثمی در مجمع الزواید ( -٢

تُْم معهم َمن يقوُل:«
ْ
رَْسل

َ
 أ

َ
ال

َ
 أنَّ جار�ًة من األنصاِر ُزوَِّجْت, فقال انليبُّ ص�َّ اُهللا عليه وسلَّم: " أ

تَيْنا�م فَحيَّانَا وَحيَّا�م
َ
تَيْنا�م أ

َ
گوید:  ) می٣٠٩١( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در ». أ

 اسناد آن حسن لغیره است. [مصحح]
 گوید: طبرانی در األوسط روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٨٩ھیثمی در مجمع الزواید ( -٣

 گوید: مرسل خوبی است. [مصحح] ) می٧/٢٨٩بیھقی در السنن الکبری (
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نیز  شود، اند یا زنان حامله یا طالبان علم می اند و یا مریض جمله آنان که در حال استراحت
ھا، شادباش است که عادتی بسیار زشت  از امور نامشروع است. از جمله منکرات عروسی

روی در آن باعث فخر و تکبر در  ین طور زیادهاست که در بعضی مناطق مرسوم است. ھم
نی است و نام او گوید: این شاباش از آِن شاباش فال بین مردم گردد، چرا که آوازه خوان، می

شود، مبلغ  میکند. شخص دومی ھم احساساتی  که تحویل گرفته یاد می را ذکر و آنچه را
 پردازد. بیشتری را از روی فخر و تکبر می

ترتیب از جمله منکرات این است که داماد را در کنار ھمسرش در مقابل به ھمین 
تی با داماد، برادر یا یک فامیل نشانند و گاھی ح حجاب می دیدگان زنان لخت و بی

نشیند و نیز برپا کردن ترقه و آتش بازی که به گمان برخی از مردم،  زدیکش مین
ز جمله منھیات و انجام آن نھایت اصوات ترقه بازی، تعبیری از شادی و مشارکت و ا

ھا که به غم و اندوه تبدیل شده و  ھا و شادی جھل و حماقت است. چه بسیار عروسی
داخل زندان شده  ھا، به جای آن که داخل اتاق حجله با عروس شود، چه بسیار داماد

ھاست و ھمچنین از جملۀ منکرات آن است که  که در نتیجه انجام منکرات در عروسی
ھا مباھات و فخر فروشی و عروسی خود  شود که ھدف آن ھایی می ھا ظاھر سازی آندر 

ھا ھیچ سودی وجود  را باالترین عروسی انجام شده جلوه دادن است که در این تکّلف
ندارد، جز این که داماد باید برای اجرای عروسی، به انجام اموری بپردازد که توانایی 

 انجام آن را ندارد.
خود «روی در آرایش و زینت کردن و  ھای نامشروع، زیاده جمله شادیاز ھمچنین 

گیرنده بر  به غربیان و اروپاییان تشبیه کردن است که انجام این اعمال، در» را
 شود. عالوه بر اینکه منجر به عاقبت شوم گناه می ؛ھای سنگینی است ھزینه

 »ولیمه«ضیافت عروسی  -٨
 جپیامبر  و ولیمه در عروسی، سّنتی مؤّکد است. مھمانی جپیامبر  ی بنابر فرموده

حتمًا ولیمه بده حتی اگر « »اَولم َولَو �َِشاةٍ «به حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمود: 
 ١».گوسفندی باشد

                                           
 ). [مؤلف]٢٧١، ٢٠٥، ١٩٠، ٣/١٦٥به روایت امام احمد ( -١

 ) نیز آمده است. [مصحح]٥١٦٧در صحیح بخاری (



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٨٦

ْولََم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «روایت شده است که گفت:  سانس حضرتاز 
َ
َما أ

ٍء ِمْن  ْولََم �َِشاةٍ ىلَعَ يَشْ
َ
ْولََم ىلَعَ َز�ْنََب، أ

َ
  ١».�َِسائِِه َما أ

 به اندازه زینب (ھمسرش) چ کدام از ھمسرانشدر عروسی ھیپیامبر «ترجمه: 
 ».ولیمه نداد که در آن گوسفندی را ولیمه داد

 بُدَّ لِلُْعْرِس ِمْن «فرمودند:  و نیز درود و سالم خدا بر پیامبر باد که می
َ

 ٢».َويِلَمةٍ إِنَُّه ال
 ».حتمًا در عروسی ولیمه دادن الزم است«ترجمه: 

جو به » نصف صاع«برای بعضی از ھمسرانش دو ُمد  جبرخی اوقات نیز پیامبر 
 ٣اند. عنوان ولیمه داده

 اما ولیمه دادن بستگی به عوف و عادت و توانایی مادی مردم ھر منطقه دارد.
خاطر خوشحالی و شادی صاحب  بر دعوت شدگان به ولیمه الزم است که به

  عروسی، دعوت را اجابت کنند.

تَِها«فرماید:  می جپیامبر 
ْ
 الَْويِلَمِة فَلْيَأ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
اگر کسی از شما به « ».إَِذا ُديِعَ أ

 ٤».ای دعوت شد، پس در آن شرکت کنید ولیمه

َ «فرماید:  و نیز می ْعَوَة َ�َقْد َعىَص ا�َّ ُ َمْن تََرَك ادلَّ
َ

کسی که دعوت (برادر « ».َورَُسوهل
نپذیرد، ھمانا که نافرمانی خدا و رسولش را کرده  مومن خویش) را (بدون عذر)

  ٥».است

 كُ « فرماید: می جھمچنین پیامبر اکرم 
َ

َّ  اٍع دَ لَْو ُدِ�يُت إىِل ْهِدَي إيِلَ
ُ
َجبُْت، َولَْو أ

َ َ
أل

کنم و  پاچه حیوان دعوت شوم، اجابت می اگر من برای (خوردن)« ٦».ِذَراٌع، لََقِبلُْت 
 ».کنم ای به من اھدا شود، قبول می اگر زره

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]٩١و  ٩٠) رقم (١٤٢٨) و امام مسلم (٩/٢٣٣به روایت امام بخاری ( -١
 ). [مؤلف]٥/٣٥٩به روایت امام احمد ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٢٤١٩آلبانی در صحیح الجامع (
 ). [مؤلف]٦/١١٣) و امام احمد (٩/٢٣٨خاری (به روایت امام ب -٣
 ). [مؤلف]١٤٢٩) و امام مسلم (٩/٢٤٠به روایت امام بخاری ( -٤
 ). [مؤلف]١٤٢٩) و امام مسلم (٩/٢٤٠به روایت امام بخاری ( -٥
 ) در النکاح. [مؤلف]٩/٢٤٥به روایت امام بخاری ( -٦



 ٨٧  ازدواج عقد: چهارم فصل

شوند، از فقراء باشند، البته  دعوت می» برای عروسی«مستحب است که کسانی که 

َعاِم َطَعاُم الَويِلَمِة، يُْدىَع لََها «فرماید:  می جپیامبر بدون ھیچگونه نامشروعیتی.  رَشُّ الطَّ
ْغِنيَ 

َ
ای است که ثروتمندان دعوت  بدترین طعام، طعام ولیمه« ١.»اُء َوُ�رْتَُك الُفَقَراءُ األ

 ».شوند و از فقرا دعوت به عمل نیاید
ھای صالح است.  اصل در ولیمه، دعوت از انسان ج بر اساس فرموده پیامبر

 تَْص «فرمایند:  که می جپیامبر
َ

ُ�ْل اال
ْ
 يَأ

َ
 ُمْؤِمنًا، َوال

َّ
 تيَِقٌّ َحْب إِال

َّ
 ٢.»َطَعاَمَك إِال

ھای مومن دوستی کن و طعامت را فقط انسان مّتقی و پرھیزگار  تنھا با انسان«
 ».بخورند

 ھا کمک نمایند. عروسی فقراء مشارکت و به آن
با صفیه گفت: تا زمانیکه پیامبر در راه  جدر داستان ازدواج پیامبر  س حضرت انس

ای پیامبر آماده کرد و شب دخترش را به منزل بود، اّم سلیم، صفیه دخترش را بر
  برد. پیامبر در صبح فرمود: ھرکس چیزی نزدش ھست آن را بیاورد. جپیامبر 

گفت: سفره یا پارچه چرمی را پھن کردند و مردی کشک آورد و آن  سحضرت انس
ھا  را روی سفره گذاشت. مردی دیگر با روغن و شخصی دیگر با خرما آمد. و از این

درست کردند و آن را گذاشتند تا از آن بخورند و از آبی که در » به مام حیس«ایی حلو
 ٣بود. ج نوشیدند و این ولیمه و ضیافت پیامبر کنارشان بود، می

بَارََك اُهللا لََك، «نشیند به داماد بگوید:  مستحب است کسی که بر سر سفره ولیمه می
  ٤.»يِف َخْ�ٍ َوَ�ارََك َعلَيَْك، ومََجََع بَيْنَُكَما 

خداوند این ازدواج را برای تو و بر تو مبارک گرداند و شما دو نفر را با نیکی و خیر «
 ».پیوند دھد

                                           
 [مؤلف] ).١٤٣٢) و امام مسلم (٩/٢٤٤به روایت امام بخاری ( -١
 ) در الزھد. [مؤلف]٢٣٩٥) در األدب. ترمذی (٤٨٣٢به روایت ابوداود ( -٢

 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٧٣٤١آلبانی در صحیح الجامع (
 ) در النکاح. [مؤلف]١٣٦٥) در الصالة و امام مسلم (١/٤٨٠به روایت امام بخاری ( -٣
 ) در النکاح. [مؤلف]١٩٠٥اجه () و ابن م١٠٩١) و ترمذی (٢١٣٠به روایت ابوداود ( -٤

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٢٣٧٩( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در 
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اند. از  به روش جاھلیت نھی فرموده» به خاطر عروسی«از تبریک گفتن  جپیامبر 
حسن بن عقیل بن ابی طالب روایت شده است که او با زنی ازدواج کرد. گروھی بر 

پس » عمل ازدواج را انجام دھید«ا گذشتند و گفتند: با خوشی و خرمی و آرامش ھ آن
 ١اند. رسول الله از آن نھی فرمودهکه ھا گفت این کار را نکنید؛ چرا  حسن به آن

ىلَعَ « مستحب است که در دعا برای عروس و داماد از دعاھای مأثور استفاده شود:
َ�ِة وىلََعَ َخْ�ِ  ھا  عروسی شما پر خیر و برکت بادا و برترین نیکی« ٢.»َطائِرٍ  اخلَْ�ِ َوالرَبَ

 ».عایدتان بادا

این دو نفر را » زندگی«پروردگارا! « ٣.»اللَُّهمَّ بَارِْك ِ�يِهَما، َوَ�ارِْك لَُهَما يِف بِنَائِِهَما«
 ».را مبارک نما» زندگیشان«پربرکت گردان و بنای 

                                           
، ١/٢٠١) و امام احمد (٢/١٣٤) و دارمی (٦/١٢٨) و نسائی (١٩٠٦به روایت ابن ماجه ( -١

 ). [مؤلف]٣/٤٥١
 . [مؤلف]) در النکاح١٤٢٢) و امام مسلم (٩/٢٢٢به روایت امام بخاری ( -٢
 اند. [مؤلف]  ) طبرانی و بزار روایت کرده٩/٢٠٩ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٣

 گوید: حسن است. [مصحح] ) می١٠١آلبانی در آداب الزفاف (
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 شب زفاف
شب زفاف آغاز زندگی مشترک است که تأثیر بسیار مھمی به طور مساوی در 

به ھمراه دارد، به ھمین خاطر » سرنوشت ساز«زندگی زن و شوھر دارد و چون نتایج 
 کند. پیداباید عمل زناشویی از روی ادب و مھربانی انجام بگیرد، تا زن انس و الفت 

شوند؛ چرا که زندگی  زن و شوھر به متانت و وقار و آرامش و عدم تعجیل توصیه می
ادامه دارد و روزھای آینده خواھد آمد و برای این شب، آدابی وجود دارد که شایسته و 

 ١:توان موارد زیر را برشمرد الزم است مراعات شود که می

 برخورد با ادب و مهربانی با زن -١
شود، حیاء و وقار، سراپای وجود زن را  که در شب زفاف مرد بر زن وارد میھنگامی 

گیرد و این در حالی است که اعصابش مشوش است، لذا باید مرد در این حالت  فرا می
با ادب و مھربانی برخورد کند و با او مزاح و شوخی نماید تا اینکه زن با احساسات مرد 

یا زدن یا ناسزا گفتنی در کار باشد و ھیچ مانعی  گونه اجبار ھمراه شود و نباید ھیچ
انسان به کاری که با شتاب و عجله  هندارد که مرد تا صبح روز بعد منتظر باشد؛ چرا ک

 شود. رود و کارھا با نتایج خطرناک و وخیمی روبرو می نماید به خطا می اقدام می
عایشه را برای از اسماء بنت یزید بن سکن روایت شده است که گفت: من حضرت 

آراسته و زیبا نمودم، سپس نزد پیامبر آمدم و ایشان را برای روبرو شدن  جرسول الله 
ای از شیر ھمراه خود  کاسه و نزد او آمد ج خبر کردم، پیامبر ل با حضرت عایشه

داد، ایشان سرش را به پایین  ل داشت، از آن نوشید و آن را به حضرت عایشه
  انداخت و شرم کرد.

 جشیر را از دست پیامبر ی ماء گفت: من او را سرزنش کردم و به او گفتم: کاسهاس
 بگیر.

                                           
قبل از آغاز این فصل مترجم نھایت معذرت خواھی و احترام خویش را حضور خوانندگان، برای  -١

دارد. به دلیل اینکه در تعلیمات اسالمی  ه اعالم میکنای بیان بعضی مطالب به صورت صریح و بی
اند، لذا بیان  این موارد را تبیین نموده جبه این موارد توجه شده و خداوند متعال و رسول الله 

 »مترجم«داند.  ھا را الزم و ضروری می آن



 ٩١  زفاف شب: پنجم فصل

 جآن را گرفتم و نوشیدم، سپس پیامبر » بعدًا تعریف کرد که« لحضرت عایشه
 به او فرمود: برو به دختران ھم سن و سالت ھم شیر بده.

ندارد؛ چرا که  امتناع ورزد؛ ھیچ مشکلی» به خاطر حیا و عفت«اگر زن تا حدودی 
 گردد. موجب تحریک و شدت حرص می این امتناع،

 ھای خویش را در لباس ی هشود که در شب زفاف ھم به عروس و داماد پیشنھاد می

اللَُّهمَّ إِ�ِّ «شود بگوید:  بیاورند. سّنت است زمانی که شوھر در شب زفاف بر زن وارد می
لَُك 

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َورَشِّ َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ َخْ�ََها وََخْ�َ َما َجبَ من أ

َ
 ١.»لْتََها َعلَيِْه، َوأ

طلبم  و خیر سرشت و طبع و اخالق او را می» زن«پروردگارا! از تو خیر او «ترجمه: 
 ». برم و از شّر او و سرشت و طبع و اخالق به او به تو پناه می

احساسات و نفس زن وجود دارد و این دعا در این دعا تسکین و آرامشی برای 
بسیار پربرکت است. امید است که خداوند تبارک و تعالی آن شب را پر از خیر و برکت و 

 آن را مبارک گرداند.

 ادای صالة الزواج -٢
شب زفاف فقط برای لذت جویی نیست؛ بلکه حتی در آن امور دینی، ھمچون نماز 

ِنَاِء فَلْيَُصلِّ «د: فرمای می جوجود دارد. رسول الله 
ْ

َحُدُ�ْم فاََكنَْت يَلْلَُة ابل
َ
َج أ إَِذا تََزوَّ

ا َيِْت َخْ�ً
ْ

َ َجاِعٌل يِف ابل ْن تُْصِ�َ َخلَْفُه، فَإِنَّ ا�َّ
َ
ُمْرَها أ

ْ
َأ

ْ
َعتَْ�ِ َويل

ْ
 ٢.»َر�

ھنگامی که کسی از شما ازدواج کرد، پس در شب زفاف دو رکعت نماز «ترجمه: 
ن امر کند که او نیز پشت سرش نماز بگذارد؛ چرا که خداوند در این خانه بخواند و به ز

 ».دھد خیر و برکت را قرار می

ةُ ىلَعَ َزوِْجَها َ�ُقوُم الرَُّجُل َ�تَُقوُم ِمْن َخلِْفِه «فرماید:  و نیز می
َ
إَِذا َدَخلَِت الَْمْرأ
َعتَْ�ِ َو�َُقوُل: اللَُّهمَّ بَارِْك 

ْ
ْهِ� يِفَّ اللَُّهمَّ اْرُزْ�ُهمْ َ�يَُصلِّيَاِن َر�

َ
ْهِ� َوَ�ارِْك ِأل

َ
ِم�ِّ  يِل يِف أ

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف] ١٩١٨) و ابن ماجه (٢١٦٠به روایت ابوداود ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٣٤١الجامع ( آلبانی در صحیح
گوید: منکر است، و ذھبی نیز در میزان اإلعتدال  ) می٦٤٧٠( السلسلة الضعیفةآلبانی در -٢

 گوید: بسیار منکر است. [مصحح] ) می١/٤٦٤(
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 َخْ�ٍ 
َ

قَْت إىِل ْق بَيْنَنَا إَِذا فَرَّ   ١.»َواْرُزقِْ� ِمنُْهُم اللَُّهمَّ امْجَْع بَيْنَنَا َما مَجَْعَت يِف َخْ�ٍ َوفَرِّ
د و ننماز برخیز برای ادای زمانی که زن بر شوھرش وارد شد، مرد و زن«ترجمه: 

ام در  زن پشت سر مرد دو رکعت نماز را ادا کند و بگوید: خداوندا! برای من در خانواده
به  اھا را روزی ده و نیز مر من آن ی من برکت و خیر قرار ده، پروردگارا به وسیله

ھا روزی عطا کن، پروردگارا! بین ما آنچه از نیکی ممکن است، جمع فرما و  آن ی وسیله
نیکی پیوند ده و اگر ما را از ھم جدا نمودی، ما را به سوی خیر و نیکی از  ی به وسیله

 ».ھم جدا فرما

 اذکار هنگام همبستری -٣
يَْطاَن،  بِاْسِم اِهللا، اللُهمَّ «مرد ھنگام جماع با ھمسرش این دعا را بخواند:  َجنِّبْنَا الشَّ

يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا  ٢.»وََجنِِّب الشَّ
ای  ز آنچه که روزی ما قرار دادهبه نام خدا، پروردگارا! شیطان را از ما و ا«ترجمه: 

 ».دور نما (یعنی فرزند)

 ثواب جماع -٤
جماع فقط برای لذت جویی نیست؛ بلکه بنا بر نیت انجام آن برای زن و شوھر 

ای از اصحاب پیامبر به ایشان  فرماید: عده می س رای اجر و پاداش است. ابوذردا
خوانند؛  نماز می» مانند ما«کنند.  گفتند: ثروتمندان اجر و پاداش زیادی دریافت می

قه دزیادی مالشان ص  ی و به وسیله گیرند مثل ما خوانیم، روزه می گونه که ما می ھمان
  دھند. می

آیا این طور نیست که خداوند متعال برای شما ھر چیزی را به فرمود،  جپیامبر 
عنوان صدقه قرار داده است. ھر سبحان الله و الله اکبر و الحمدلله ھر ذکر ال اله االالله 
گفتن و ھر امر به معروف و نھی از منکر و حتی ھر جماع حاللی برای شما صدقه 

 از ما که شھوتش را (به صورت حالل)! آیا ھرکس شود. گفتند: یا رسول الله محسوب می
دانید که اگر  فرمود: آیا شما نمی جفرو بنشاند برایش دارای اجر و ثوابی است؟ پیامبر 

                                           
 ). [مؤلف]٤/٢٩١) و مجمع الزوائد (٤/٢٩٢ھیثمی در مجمع الزوائد ( -١

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٢٤آلبانی در آداب الزفاف (
 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٣٤) و امام مسلم (٩/٢٢٨به روایت امام بخاری ( -٢



 ٩٣  زفاف شب: پنجم فصل

فرمود  جشود؟ گفتند: بله، پیامبر  آن را به صورت حرام ارضاء کنید، گناه محسوب می
اجر و  و بدین گونه است که اگر آن را به صورت حالل ارضاء کنید، برای آن عمل

  ١پاداشی است.

 آداب جماع -٥
در حال نزدیکی به یکی از  ج از حضرت واثله چنین روایت شده است: پیامبر

كينه والوقار«ھمسران خویش فرمود:   ٢».آرام و باوقار باش«، »عليِك السَّ

إَِذا َجاَمَع «فرمود:  جروایت شده است که رسول الله  ساز حضرت انس بن مالک
َحُدُ�ْم 

َ
لَْها َحىتَّ أ ْن َ�ْقيِضَ َحاَجتََها فََال ُ�َعجِّ

َ
ْهلَُه فَلْيَْصُدْ�َها فَإَِذا قىََض َحاَجتَُه َ�بَْل أ

َ
أ

 ٣.»َ�ْقيِضَ َحاَجتََها
بر اگر کسی از شما با زنش ھمبستری کرد، اگر قبل از اینکه حاجت زنش «ترجمه: 

 ».برآورده شود آورده شود خودش به لذت رسید، باید صبر کند تا حاجت زن ھم
این حدیث بیانگر این است که مرد باید منتظر باشد تا حاجت جنسی زن نیز 
برآورده شود و به لذت دلخواھش برسد. بعد از اینکه مرد از او لذت برد، باید مرد 

 احساسات زن را رعایت نماید و به او احترام بگذارد.

 غسل و شستشوی بین دو جماع -٦
ْن «ه است که فرمود: روایت شد ساز حضرت عمر

َ
َراَد أ

َ
ْهلَُه، ُ�مَّ أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

  ٤.»َ�ُعوَد فَلْيَْغِسْل فَرَْجه
اگر کسی بعد از ھمبستری، دوباره خواست ھمبستری کند، باید قبل از «ترجمه: 

 ». بار دوم شرمگاه خود را بشوید

                                           
 ) در الزکاة. [مؤلف]١٠٠٦به روایت امام مسلم ( -١
 گوید: طبرانی آن را روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٩٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢

 روف ابوخطاب ضعیف است. [مصحح]اما یکی از راویان آن به نام مع
 گوید: أبویعلی روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٩٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٣

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٤٤٩آلبانی در ضعیف الجامع (
 گوید: طبرانی در الکبیر آن را روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٢٩٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٤

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٢٨٠یف الجامع (آلبانی در ضع



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٩٤

 روزی نزد ھمسران خویش رفت. نزد ھر ج از ابی رافع روایت شده است که پیامبر
نمود. ابو رافع گفت: به پیامبر گفتم: یا رسول الله! آیا بھتر  رفت، غسل می کدام که می

ْطَهرُ «نیست که بعد از ھمه یک بار غسل نمایید، فرمود: 
َ
ْطيَُب َوأ

َ
ْزَ� َوأ

َ
این « ١.»َهَذا أ

  ».تر است تر و بھتر و پاکیزه طور عالی

 بَيْنَُهَما «فرماید:  و نیز می
ْ
أ ْن ُ�َعاوَِد، فَلْيَتَوَضَّ

َ
ُ أ ْهلَُه، ُ�مَّ بََدا هلَ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

دوباره ھمبستری » یک بار ھمبستری«اگر کسی از شما خواست که بعد از « ٢.»وُُضوًءا
 ».گیرد که برای نماز می کند، بین ھر دو بار وضو بگیرد مثل وضویی

شیدن به جسم و تقویت نیروی بدنی و ین غسل یا وضو، نشاط بخحکمت ا
 است. ھا جلوگیری از بروز برخی بیماری

 آداب رفتار با نزدیکان زن -٧
ھمسر از به کار بردن  ی مرد به خاطر رعایت ادب با خانوادهمستحب است که 

بن ابی  الفاظی که حاوی معانی مربوط به زناشویی و غیره است، خودداری کند. از علی
شد. خواستم از  که فرمود: آب منی بسیار از من جاری می است روایت شده س طالب

بپرسم، اما به خاطر شأن و منزلت دخترش از مطرح کردن آن خودداری  جپیامبر 
  دستور دادم که آن را از پیامبر بپرسد. دکردم و به این دلیل به مقدا

 تحریم همبستری با زن از عقب -٨
 فرماید:  خداوند متعال می

ٰ ِشۡئُتۡمۖ ﴿ َّ�
َ
تُواْ َحۡرثَُ�ۡم �

ۡ
  .]٢٢٣[البقرة:  ﴾�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

 ».ییدآ به کشتزار خود در یدزنان شما کشتزار شما ھستند، پس ھر گونه که بخواھ«
اگر مردی از عقب با جلوی زن تماس بگیرد، فرزندی که متولد گفتند:  یھودیان می

 ٣].٢٢٣[البقرة:  ﴾�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�مۡ ﴿شود، کج چشم است و سپس این آیه نازل شد:  می

                                           
 ). [مؤلف]٦/١٠٨) در الطھارة و امام احمد (٥٩٠) و ابن ماجه (٢١٩به روایت ابوداود ( -١

 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٣٥آلبانی در آداب الزفاف (
 ) در الطھارة و... [مؤلف]٢٢٠) در الحیض و ترمذی (٣٠٨به روایت مسلم ( -٢
 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٣٥امام مسلم ( به روایت -٣



 ٩٥  زفاف شب: پنجم فصل

نَّ َذلَِك «در روایت دیگری آمده است که: 
َ
إِْن َشاَء ُ�َبِّيًَة، َو�ِْن َشاَء َ�ْ�َ ُ�َبِّيٍَة، َ�ْ�َ أ

 ١.»اٍم َواِحدٍ يِف ِصمَ 
بھتر است زن در  ،اگر خواست (که از پشت با جلوی زن تماس بگیرد)«ترجمه: 
تواند در غیر این حالت ھم از پشت تماس بگیرد. اما در ھر  قرار گیرد و می ھیأت سجود

 ».باشد» جلو«حال باید از محل اصلی 
زنانشان نزدیکی این بود که فقط به یک روش با از عادات مردان اھل کتاب، 

کردند. این روش در میان برخی از انصار ھم رواج پیدا نمود. اما مردان قریشی  می
رو  هھای مختلف از جمله: به پھلو، به پشت؛ ب به استمتاع زنانشان به حالت» ای مکه«

اختند. با ھجرت مھاجرین به مدینه، یکی از دپر خوابیده از جلو و از عقب به جلو می
گونه استفاده کند. زن  با زنی از انصار ازدواج کرد و خواست از او آن ھا مردان آن

دھیم یا ھمان طور این عمل را  ممانعت کرد و گفت ما فقط به یک روش اجازه می
زین و اجتناب کن. این امر موجب اختالف میان آنان گانجام بده یا از من دوری 

تُوا ﴿این آیه را نازل فرمود: رسید و خداوند  جگردید. خبر این ماجرا به پیامبر 
ْ
فَ�

ٰ ِشئُْتمْ  َّ�
َ
 ٢].٢٢٣[البقرة:  ﴾َحْرثَُ�ْم �

نزد پیامبر آمد و گفت:  س روایت شده است که عمر بن خطاب باز ابن عباس
فرمود: چه چیزی تو را ھالک کرد؟ گفت: دیشب  جیا رسول الله! ھالک شدم! پیامبر 

در جواب وی  جن عباس گفت: پیامبر را تغییر دادم، اب» محل مقاربت«جایگاھم 

. پس ﴾�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�مۡ ﴿: چیزی نفرمود تا اینکه این آیه بر پیامبر نازل شد
توانی بر زنت وارد شوی ولی از عقب  میچه از جلو، چه از پشت به جلو : «پیامبر فرمود

  ٣».و از جلوی زن در حال حیض پرھیز کن» زن«

                                           
 ھمان -١
 ) در النکاح. [مؤلف] ٢١٦٤به روایت ابوداود ( -٢

 گوید حسن است. [مصحح] آلبانی در تحقیق آن می

و گفته: این حدیث َحَسن و غریب » ومن البقرة«) در تفسیر قرآن، باب: ٢٩٨٠به روایت ترمذی ( -٣
 است. [مؤلف]

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٣١آلبانی در آداب الزفاف (



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ٩٦

 جواز شستشو از یک ظرف -٩
جایز است که  ل برای داماد و عروس با توجه به روایت مذکور از حضرت عایشه

من و رسول الله از ظرفی که در «فرماید:  ھر دو در یک جا خود را بشویند. ایشان می
خورد.  ھایمان به ھم می شستیم؛ به طوری که دست وسط من و ایشان بود، خود را می

گفتم: برای من بگذار، برای من بگذار.  گرفتند: و من می من پیشی میایشان گاھی از 
  ١».فرماید: در حالی که ھردوی ما جنب بودیم می ل حضرت عایشه

 »دوشیزگی«پاره کردن پرده بکارت  -١٠
اند. در برخی از دختران  ھای بکارت دختران با ھم متفاوت باید دانست که پرده

ھا به قدری نازکند که بر اثر به زمین  شود و حتی بعضی میبسیار نازک است و زود پاره 
بنابراین، بر مرد الزم  .شود و برخی دیگر سفت و محکم و ضخیم است خوردن پاره می

به » از لحاظ ناموسی«معیار پاکی و شرافت زن  تنھابکارت را  ی است که نباید پرده
این پرده را با انگشت پاره عادات زشت برخی مردان این است که  حساب آورد. از جمله

 شود. کنند، غافل از اینکه این کار برای زن مضّر است و سبب اذیت و آزار او می می
ھای شیطانی است که دختران غیر عفیف آن را  و نیز از جمله این کارھا برخی حیله

برند، تازه  ھایی که جز پزشکان و زنان قابله پی نمی دھند. آنان با شیوه انجام می
دھند و بسیاری از شوھران تمام سعی و تالش  مادھا را با مکر و حیله فریب میدا

ھر طریقی که  هبکارت دختر را ب ی برند که در ھمان شب اول پرده خویش را به کار می
 باشد، پاره کنند و انتظار دارند که زنانشان در این امر تسلیم آنان باشند.

شوند و  می» نزدیکی شوھر«و نیز مانع ر در برخی از موارد دختران خجالتی و کم
کنند که ازدواج لھو و لعب و گردش و تفریحی بیش نیست.  برخی از دختران گمان می

اندام «ورد و عضو بدنش آ بینند که لباسش را درمی ھا ھنگامی که مرد را می این
ی از او خواستار آمادگ» مقاربت«شود و برای انجام عمل  راست و سفت می» اش تناسلی

کند که مانع مرد از انجام این  زند و سعی می ترسد و حتی گاھی داد می شود، می می
 کار گردد.

این گونه رفتارھا به علت کم تجربگی زن و مرد جوان و برداشت و گمان نادرست 
 ھا از مفھوم جنسّیت است. آن

                                           
 ) باب الحیض. [مؤلف]٤٦) رقم (٣٢١به روایت امام مسلم ( -١
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 شوخی و مزاح با زن
ترین اموری که الزم است شوھر به آن اھمیت دھد، شوخی و مزاح با  مھماز جمله 

زن به خصوص قبل از جماع است. این کار تأثیر بسیار مھمی بر ارتباطات روحی و 
گذارد. لذت جسمی، نزاکت و متانت خاصی را از طرف مرد  جنسی بین زن و شوھر می

عطوفت کامل و محبتی  طلبد؛ چرا که الزم است به ھمسرش یک تمایل صادق، می
 پابرجا ارائه دھد.

تواند با خوش ذوقی و زینت و نظافت و پاکیزگی بدنش،  ھمسر دانا و حکیمه ھم می
تمایل و رغبت ھمسرش را جلب نماید و او را به آسانی و سھولت به اوج ارتباط برساند؛ 

تبدیل  اما جماع بدون مقّدمه به یک عمل وحشیگرانهسعادت است،  ی پس محبت مایه
شود، سپس با حالت  شود که مرد به خاطر قضای حاجتش به سوی زن حمله ور می می

شود. اگر مرد احساسات و صفا و صمیمیت زن را درک کند، این امر  نفس زنان دور می
گردد که اشتیاق زن بیشتر و بھتر شود. بنابراین، بر مرد الزم است که  موجب می

کشد، انجام دھد؛ چرا که این عمل  ه طول ھم میشوخی و مزاح را به یک مدت که گا
ھا را به حالت آرامش کامل و  برای انگیختن تمایالت بین زوجین است تا اینکه آن

نھایت شادی و سرور برساند. به این دلیل، اسالم به مزاح و شوخی با ھمسر ارزش و 

  اهللاِ  ذكرِ ن مِ  َس يْ لَ  ءٍ ىَشْ  لُكُّ «فرماید:  می جل است. پیامبر یاعتبار قا
َ
 و ولعب إهل

ّ
ن أ ال

 �َض رَ الغَ  ب�َ  ِل جُ الرَّ  ميشُ ه وَ سَ رَ فَ  جِل الرَّ  ديُب أه وتَ مرأتَ ا لِ جُ ة الرَّ بَ ال�َ مُ  ر�عة:أ �ونَ يَ 
 « ١».باحةالسّ  جِل الرَّ  مُ يعلتَ وَ 

َّ
ٍء لَيَْس ِ�يِه ِذْكُر اِهللا َ�ُهَو لَْهٌو َولَِعٌب إِال  أن ي�ون لُكُّ يَشْ

ْرَ�عَ 
َ
، َوَ�ْعِليُم  ة:أ َغرََضْ�ِ

ْ
ِديُب الرَُّجِل فَرََسُه، َوَمْشيُُه َ�ْ�َ ال

ْ
تَُه، َوتَأ

َ
ُمَالَ�بَُة الرَُّجِل اْمَرأ

بَّاَحةَ   .»الرَُّجِل السَّ
آید، به جز  ھر چیزی که ذکر خدا در آن نباشد، لھو و لعب به حساب می«ترجمه: 

 این چھار عمل:
 مزاح و شوخی مرد با زنش -١

                                           
سلسة ال). منذری گوید: اسناد آن جید است و آلبانی گوید: صحیح. ٨٨٩٠السنن الکبری، نسایی ( -١

 . [مصحح]٤٥٣٥صحیح الجامع الصغیر وزیادته، ح  )،٣١٥( ، حالصحیحة
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 پرورش اسب البته برای مردانتربیت و  -٢
شود. (آموزش  ف که جھت تیراندازی نصب میرفتار و امر انسان در بین دو ھد -٣

 تیراندازی)
 ».یادگیری شنا برای مردان -٤

ی و ھمچنین انتظار کشیدن و عجله یاز جمله اعمال مزاح و شوخی با زن، نرم خو
کام دل خویش برسد؛  نکردن است تا ھوس و خواھش زن نیز فرو بنشیند و او نیز به

گیرد، پس الزم است که مردان به  انجام می دیرزیرا انزال شھوت زن در برخی از موارد 

ِخيِه َما ُ�ِبُّ «توجه نمایند.  ج پیامبر ی این فرموده
َ
َحُدُ�ْم، َحىتَّ ُ�ِبَّ ِأل

َ
َال يُْؤِمُن أ

  ١.»نِلَْفِسهِ 
شود، مگر اینکه آنچه را برای  ایمان برای ھیچ کدام از شما حاصل نمی«ترجمه: 

 ». خویش دوست دارد، برای برادرتان ھم دوست داشته باشد
از ھمسر در این لحظات وجود دارد. اگر از ما » تر و دوست«تر  پس آیا نزدیک

  یابیم: یرسد؟ جواب را در موارد ذیل م بپرسند، چگونه مرد به نھایت لذت در جماع می

 عمل زناشویی عبادت است -١
عبادت باال برده است و برای آن اجر و پاداشی  ی مقاربت را تا مرتبه ی لهأاسالم مس

رسد؛ زیرا آن دو با این ازدواج شرعی از مھلکات و  قرار داده است که به ھمسران می
ھماھنگی و  کنند و در جّوی از سازگاری و اند و با ھم زندگی می ھا دوری جسته گناه

 رسند. ای سازگار و مسالمت آمیز به آرامش می ارتباط زیبا در تبادل محبت و عاطفه

َحِدُ�ْم َصَدقَةٌ «فرماید:  می جپیامبر 
َ
در مقاربت ھرکدام از شما « ٢.»يِف بُْضِع أ

  ».ای برای شماست صدقه
عمت، این است نگردد و نھایت  مرد به ھمسرش محسوب می ی پس جماع، صدقه

گردد و نفسش به  ھای وی اشباع می کند که تمایالت و رغبت انسان احساس می که
 / پیروز گشته است. ابن ّقیم أل رسد و با کسب ثواب و اجر از خداوند آرامش می

ن لذت محبوب و خوشایند خداوند فرماید: ھر لذتی به لذت آخرت کمک کند، ای می

                                           
 ) ھر دو در باب اإلیمان. [مؤلف]٤٥) و امام مسلم (١/٥٦ – ٥٧به روایت امام بخاری ( -١
 ). [مؤلف]١٠٠٦صحیح مسلم ( -٢
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ھا  کرده است تا اینکه از دو جھت از آنالعالمین است. پس خدا این لذایذ را فراھم   رب
 لذت برده شود: 

 از جھت بھره مند شدن و رضایت به آن -١
آن یعنی تر از  ای برای رسیدن به لذتی کامل ھا، وسیله از این جھت که این لذت -٢

 .»ھا) گردد (یعنی رسیدن به کمال لّذت رضای خدا تلقی می

 بوسیدن قبل از جماع -٢
بوسید و سپس  بعضی از ھمسرانش را می جپیامبر فرمودند:  بحضرت عایشه

 ١».کرد تجدید وضو نمی«گرفت  رفت؛ در حالی که وضویی نمی به سوی مسجد می
ای  بوسیدن، اثر بسیار مھمی در ایجاد محبت و نزدیکی احساسات دارد و زمینه

آید و اھمیت این عمل به  به حساب می» قرب و محبت زیاد«برای به ھم رسیدن 
کرد. به  دار بودن نیز آن را ترک نمی حتی ھنگام روزه جی است که پیامبر ا گونه
  ٢بوسید، در حالی که روزه بودند. ای که پیامبر ھمسرانش را می گونه

 رسول الله (زنانشان را)« ،»ُ�َقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ ان رسول اهللا «فرمود:  لام سلمه
 ».بوسید، در حالی که روزه دار بود می

انجامد و دو تا لب روی ھم  فید و تحریک آمیز است؛ زمانی که به طول میبوسه، م
ھمراه با ارتباط  ،نندک میھا را باز و بسته  گیرند و چشمان را بر ھم نھاده و آن قرار می

ھای ھوس  خیزد و نگاه ھای گرم و عمیقی که از جان برمی کلی بدن و تبادل نفس
کند و جّو مناسبی را برای آغاز جماع  مسرور میھا نفس را شاد و آنانگیز، که ھمه 

 نماید. آماده می
صوص دو لب نیست؛ بلکه جایز است که بر تمام بدن انجام گیرد، تا مخبوسه فقط 

 اینکه شھوت را تحریک کند و عاطفه را در حّد باالیی برانگیزاند.

                                           
و  ١٠و  ٢٠٧) و امام احمد (٥٠٢) و ابن ماجه (٨٤) و ترمذی (١٧٨ – ١٧٩به روایت ابوداود ( -١

 ) در الطھارة. [مؤلف]٦/٢
 این حدیث صحیح است. [مصحح]گوید:  ) می١٧٩آلبانی در صحیح ابوداود (

 ) در الصوم. [مؤلف]٦٥) رقم (١١٠٦) و امام مسلم (٤/١٧٩به روایت امام بخاری ( -٢
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 تحریک شرمگاه زن -٣ 
ای زن تحریک برانگیز است و تحریک شرمگاه زن، جایی است که بسیار بر ی نقطه

یز است و به ھمین خاطر مزاح و مزاح و شوخی مرد با این نقطه بسیار تحریک آم
ی با نرمی و آرامی از طریق دست و یا سر شرمگاه مرد انجام گیرد و بعد از این شوخ

مرد ھمسرش را در آغوش گیرد، در حالی که شھوت به حّد اعالی خود رسیده است، 
که مرد مداعبه با این است کوتر برای زن یا انجام دھد و بھتر و نقضای حاجتش ر

شرمگاه زن را بعد از جماع نیز انجام دھد تا اینکه زن تحریک شود و به حد اعالی لذت 
برسد و به شور و شھوت دست یابد. در این ھنگام ھم محبوبش، بازی و مھربانی را با او 

 شھوت و انس دست یابد.دھد تا اینکه به نھایت ارضای  ادامه می

 لذت جویی بدون جماع -٤
نماید،  در برخی از موارد از جمله زمانی که زن دوران حیض خود را سپری می

شود و باید  جماع با او جایز نیست؛ پس آیا مرد از بازی و لذت بردن از وی منع می

 اْصنَُعوا «فرماید:  در مورد زن حایض می جزنش را رھا نماید؟ پیامبر 
َّ

ٍء إِال لُكَّ يَشْ
 ١».مگر جماع ،توانید بکنید با زن ھر کاری می (در موقع حیض)« .»انلِّاَكحَ 

حایض  خواست با زن زمانی که می جکه پیامبر  است از ھمسران پیامبر روایت شده
  ٢انداخت. ای بر شرمگاه او می کاری انجام دھد، پارچه

که فرمود: رسول الله اگر قصد ھمبستری  است روایت شده لاز حضرت عایشه
داد تا فرج خود را  با یکی از ھمسران خویش را داشت و در حیض بودیم، دستور می

 ٣کرد. بپوشیم؛ سپس ایشان معاشرت می
توان ارتباط جنسی را فقط در جماع خالصه نمود؛ بلکه شامل لذت جویی  پس نمی

آغوش گرفتن، مزاح و شوخی، بازی  ھای انسانی ھمچون بو کردن، در از زن و احساس
کردن، خوشرویی و بذله گویی کردن، لمس کردن و لذت جویی از بدن به ھر صورت 

                                           
) در تفسیر قرآن باب: ٢٩٧٧) در النکاح. و ترمذی (٢١٦٥) و ابوداود (٣٠٢به روایت امام مسلم ( -١

و  ٢٤٦امام احمد () در الطھارة و ٦٤٤) و ابن ماجه (١/١٥٢و نسائی (» ومن سورة البقرة«
 ). [مؤلف]٣/١٣٢

 ) در الطھارة. [مؤلف]٢٧٢به روایت ابوداود ( -٢
 ) در باب الحیض. [مؤلف]٢٩٣) و امام مسلم (١/٢٠٣به روایت امام بخاری ( -٣
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گردد و این اعمال، باعث تمایل و رغبت متبادل بین زن و شوھر و باعث  ممکن می
شود و نیز احساس  کاھش درد و ناراحتی و مزاحمت در حالت حیض برای زن می

ھا  بلکه این ؛خویش و ھمسرش نیست یاز طریق جماع باعث ارضا کند که او فقط می
 ھا کمتر از لحظات جماع و ھمبستری با زن نیست. اعمالی ھستند که اھمیت آن

 نگاه به شرمگاه جواز -٥
کنند که نگاه به عورت زن حرام یا  برخی از جاھالن و متعصبان در دین گمان می

ھا از حدیثی که  اند و حرف آن از آن نھی کرده ج ھا، پیامبر مکروه است و به گمان آن
من ھرگز عورت پیامبر را «گیرد که فرمود:  کنند سرچشمه می از حضرت عایشه نقل می

ضعیف  المومنین حدیث)مشھور به امیر( اما این حدیث را حافظ ابن حجر». ام ندیده
ھمچنین ت. سند آن را اشخاص کّذاب و وّضاع معرفی کرده اس ی دانسته و در سلسله

فال  ،إذا جامَع أحُدُ�م زوجتَه«فرمایند:  نمایند که می به حدیثی از ایشان استناد می
 ١.»فإنَّ ذلَك يورُث العَ�  ،ينظْر إىل فرِجها

ند؛ چرا اگر کسی از شما با ھمسرش جماع کرد، پس به شرمگاه نگاه نک«ترجمه: 
 ».گردد می که باعث ایجاد کوری (و ضعف چشم)

و ما نیز  بر اساس دیدگاه این جوزی و ابو حاتم رازی موضوع استاین حدیث 
کنند که  اساس آنچه ترمذی و ابوداود و غیره از حضرت معاویه بن حیدة روایت میبر

ھای خود محافظت  گفتم: یا رسول الله تا چه حّدی از عورت فرمایند: من ایشان می

 «فرمود:  جکنیم؟ پیامبر 
َّ

ْو َما َملََكْت يَِمينَُك  اْحَفْظ َعْوَرتََك إِال
َ
 ٢.»ِمْن َزوَْجِتَك، أ

 ».شرمگاھت را حفظ کن مگر از ھمسرت و کنیزت«ترجمه: 
 معتقدیم که نگاه به شرمگاه زن و شوھر، امری مباح است.

                                           
 یةدر الدرا یاست؛ ابو حاتم راز یلاز بواط ینا ید:گو ی) م٨/٥٢٤در سیر أعالم النبالء ( یذھب -١

وجود دارد که سخنشان قبول  یاست و در اسنادش افراد یضوع و جعلمو گوید: ی) م٢/٢٢٩(
در الموضوعات  یموضوع است؛ ابن الجوز ید:گو ی) م١/٢٣١( یندر المجروح نشود؛ ابن حبا ینم
 موضوع است. [مصحح] ید:گو ی) م١٩٥( یفةدر السلسلة الضع یو آلبان؛ آورده است را) آن ٣/٦٨(

) در األدب و گفته: این حدیث َحَسن است ٢٧٦٩الحمام و ترمذی ( ) در٤٠١٧به روایت ابوداود ( -٢
 ). [مؤلف]٥/٣و احمد (

 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٣٩آلبانی نیز در آداب الزفاف (
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 لخت شدن -٦
ھرچند که لباس باعث زیبایی و احترام و باعث افزایش لطافت و ظرافت است، اما 

 برانگیختن از پوشش کم اثرتر نیست.لختی در تحریک و 
آوردند و در یک  ھایش را به طور کامل درمی لباس جمشھور است که رسول الله 

 کردند. غسل می لحضرت عایشه ظرف با

ۗ ﴿نیز بر اساس این فرموده خداوند متعال:  َُّهنَّ نُتۡم ِ�َاٞس ل
َ
 ﴾ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم َوأ

 ].١٨٧[البقرة: 

 .»ھستند و شما لباس آنھاآنان لباس شما «
توان جواز و استحباب لخت و عریان بودن در موقع کامجویی و لذت بدنی، را بر  می

 این اساس که ھمسران برای یکدیگر لباسند را استنباط کرد.

 از راه نظر مداعبه -٧
گذارد.  ای در قلب است و تأثیر زیادی در احساسات می نگاه دارای عملکرد ساحرانه

 خورد: جنگد و به ھدف می داند که با آن می اعران، نگاه را بسان تیری مییکی از ش

 نظـــــــرة لوكـــــــان حيبـــــــل نـــــــاظر ويل
 

ـــــي  ـــــت من ـــــد حبل ـــــى لق ـــــه انث  بنظرت
 

توانست، زنی را حامله کند،  من چنان نگاھی دارم که اگر کسی با نگاھش می«
 ».شد حتمًا آن زن از نگاه من حامله می

ب طَرحِ و چنین مشھور است:  ن لسانِ رُ ح مِ چه بسا گوشه چشمی از کالم . اّفصَ
احساسات قلب و روشنگر مسائل پنھان درونی و  ی پس نگاه، بیان کننده گویاتر باشد؛

 ایی است که در قلب نھفته است. احساسات و عواطف فروزان و ساحرانه
 شود: شود، چھار چیز از چھار چیز سیر نمی ھمچنین گفته می

 ، زمین از آب، گوش از خبر.چشم از نظر، زن از مرد
در نظر، توافقی بین دو ھمسر وجود دارد و حرف زدن و نجوی باعث افزایش 

 ھاست. شود؛ پس چشم مرکز جاذبه و تمایل و اوج لذت محبت و دلبستگی می
نزول نگاه در نگاه باید توأم با ناز باشد تا در قلب اثر گذارد برای اینکه سقوط و 

است. عنترة علی رغم دارا بودن مقاومت و صبر در جنگ و ترین جایگاه قلب  عمیق
سنگدلی، نسبت به سرزنش نزدیکان، اما چشم و نگاه موثری او را اسیر و شیفته 

 گوید: کند و می می
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ــا ــل مقلته ــن ني ــى م ــت مهجت ــن رم ــا م  ي
 

 

ـــــــ  ـــــــدوها عرس ـــــــاتالت ب  بأســـــــم ق
 

 حرکت و صحبت در موقع مداعبه -٨
جمال روحی زن دارد و اعصاب مرد را تحریک فی در حرکت تأثیر بسیار شگر

 گوید: کند؛ امرؤ القیس می می

كحقف النقا يميش الوليد  متيل عليه هونة غري متفال إذا ما الضجيعُ ابتزها من ثياهبا«

 .»انفوقه بام احتسب امن لني مس و تسهال

ــــا ــــن ثياهب ــــا م ــــجيعُ ابتزه ــــا الض  إذا م
 

ْبــــــ  ــــــريَ جمِ ــــــة ً غَ ونَ يــــــهِ هُ لَ ِيــــــلُ عَ  الِ متَ
 

ـــه قَ انِ فوْ ـــدَ لي ـــ الوَ ـــا يَميشِ ـــفِ النَّقَ قْ  كحِ
 

ـــهال  ـــس وتس ـــني م ـــن ل ـــبا م ـــام احتس  ب
 

و صدا منبع جاذبه و تحریک و منبع کالم و گفتار است و در آن ناز و غمزه و 
بخشد و زمانی که نازک  کرشمه وجود دارد و صدای زن بیشتر به او زیبایی و جمال می

بشار  .گردانند تا صدایش را بشنود حریص میو خوش آھنگ باشند، شوھران را 
 گوید: می» شاعر«

 وكان حتت لساهنا هاروت ينفث فيه سحرا 
 

 وكان رجع حديثهام قطع الرياض كسني زهرا 

خوش اندامی و جمال صدا و شیرینی کالمش، میل و رغبت زن با زیبایی حرکات و 
و شوخی به اوج لذت   مداعبهکند و به وسیله  اگیزد و قلبش را اسیر می مرد را برمی

شود که  البته بعضی اوقات در ھنگام مداعبه از طرف زن صدایی تولید می .رسد می
گوید: حضرت  سیوطی در تفسیر ُدُر المنثور می». و نشان از آمادگی او است«طبیعی 

در «را برای ھمبستری دعوت نمود. » فاخته«ھمسرش  س معاویه بن ابی سفیان
حضرت  .صدای خرخر مانندی بر اثر شھوت تولید شد و زن شرم کرد» ھنگام جماع

معاویه فرمود: اشکالی ندارد، به خدا قسم بھترین شما خرخر کنندگان و خرناس 
 کنندگان در ھنگام جماع ھستند و در این سعادت و خوشی وجود دارد.



 ١٠٥  زن با مزاح و یشوخ: ششم فصل

 کردن اسم زنمختصر  -٩
صدا » عائش«را با کلمه ل کنند که پیامبر حضرت عایشه شیخان روایت می

محبت آمیز و نزدیکی و ھمسران باید از این نکته استفاده  ی یعنی با صیغه ١کردند. می
چرا که در این عمل لذت د و با ھمسرانشان شوخی و مزاح و اظھار عشق نمایند؛ ایننم

ارد که به این روش پیغمبر یقین دارد و صدا زدن با دل انگیزی برای کسی وجود د
شود و عالوه بر آن موجب لذتی  زیبایی و لطافت منجر به محبت و مھر و صفا می

 برند. شوند و لذت می مند می انگیزد و زوجین از آن بھره گردد که شھوت را برمی می

                                           
 ) در فضائل الصحابة.٩١) شمارۀ (٢٤٤٧) در األدب المفرد و مسلم (١٠/٥٨١امام بخاری ( -١
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 ییآداب زندگی زناشو
ۡزَ�ٰٗجا  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ُرونَ  ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ َ�تََفكَّ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ  ﴾٢١ّلِتَۡسُكُنٓوا
 ].٢١[الروم: 
رید تا در ھمسرانی را برای شما آفھای خدا این است که از جنس خودتان  و یکی از نشانه«

» امور«کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت قرار داد. مسّلمًا در این 
 .»اندیشند ھا و دالیلی است برای آنان که می نشانه

ھایی که زندگی مشترک زناشویی خوشبخت و نمونه که  در این آیه به مبانی و پایه
پس بر زن و مرد الزم است که موّدت و رحمت باعث آن است، اشاره شده است؛ 

ارتباطشان را نیکو گردانند تا در ھمان اوایل زندگی و جوانی به موّدت و محبت و در 
توان موارد  پیری و کھنسالی به رحمت دست یابند. از جمله آداب زندگی مشترک می

 زیر را برشمرد:

 خلق حسن -١

ِ ﴿فرماید:  خداوند تبارک و تعالی می وُهنَّ ب  ].١٩[النساء:  ﴾لَۡمۡعُروِف� ٱوََ�ِ�ُ

 ».معاشرت کنید با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و کردار)«
 فرماید:  ی دیگر در بزرگذاشت حق زنان مییو نیز در جا 

َخۡذَن ِمنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا﴿
َ
  ].٢١[النساء:  ﴾َوأ

 ».اند از شما گرفته زنان پیمان محکمی (ھنگام ازدواج)«
 فرماید: ستاید و می حسن خلق را می جرسول خدا 

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا«
َ
ْ�َمُل الُْمْؤِمنَِ� إِيَمانًا أ

َ
 ١.»ِخياُرُ�ْم ِخياُرُ�ْم ِلنِسائِِهمْ وَ  أ
ھا ھستند و بھترین شما، خوش  ترین آن ترین مؤمنان خوش اخالق با ایمان«

 ».ترین شما نسبت به زنانتان ھستند اخالق
 

                                           
 ) در الرضاع. [مؤلف]١١٦٢و ترمذی () در الّسنة. ٤٦٨٢به روایت ابوداود ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٢٨٤( السلسلة الصحیحةآلبانی در 



 ١٠٩  یزناشوئ یزندگ آداب: هفتم فصل

ْهِ� «فرماید:  می ج و پیامبر
َ
ُ�ْم ِأل نَا َخْ�ُ

َ
ْهِلِه، َوأ

َ
ُ�ْم ِأل ُ�ْم َخْ�ُ  ١.»َخْ�ُ

اش است و من بھترین شما نسبت به  بھترین شما، بھترین شما نسبت به خانواده«
 ».ام ھستم خانواده

ةَ ُخِلَقْت ِمْن ِض «فرماید:  می جو نیز پیامبر 
َ
لٍَع، َو�ِنَّ اْستَوُْصوا بِالنَِّساِء، فَإِنَّ الَمْرأ

ْعَوَج، 
َ
تَُه لَْم يََزْل أ

ْ
تَُه، َو�ِْن تََر� ْعَالهُ، فَإِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ

َ
لَِع أ ٍء يِف الضِّ ْعَوَج يَشْ

َ
أ

 ٢.»فَاْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ 
، با زنان توجه و آن را رعایت کنید یرفتار به وصیت من در مورد خوش«ترجمه: 

ترین محّل دنده باالی آن است. اگر خواستی  یده شده است، کجزن از یک دنده آفرزیرا 
ماند، پس شما  شکنی و اگر آن را ترک کنی، ھمیشه کج می آن را راست بکنی، آن را می

 ».کنم را نسبت به زنان نصیحت می

َ «فرماید:  می به ما است ج ھمچنین در حدیث دیگری که آخرین وصّیت پیامبر  ا�َّ
َ يِف  َما ُهنَّ َعَواٌن ِعنَْدُ�مْ  النَِّساِء،ا�َّ ، َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ  فَإِ�َّ ِ َمانَِة ا�َّ

َ
، بِأ َخْذُ�ُموُهنَّ

َ
أ

 ِ  ٣.»بَِ�ِلَمِة ا�َّ
ھا در دستان  نان؛ چرا که آناز خدا بترسید، از خدا بترسید نسبت به ز«ترجمه: 

اید و با  ا را به عنوان امانت گرفتهھ و کمک شما ھستند. شما آن شما (امانت ھستند)
 .»ھا را رعایت کنید) ھا را بر خود حالل کردید (پس حق آن بول آنایجاب و ق ی هصیغ

توان به موارد زیر اشاره کرد: آزار و اذیت نکردن زن  از جمله موارد حسن خلق، می
اعتدال در و شوخی و مزاح با او؛ گسترش تعامل و ارتباط؛ گفتار نغز و لطیف؛ مراعات 

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]٢/١٥٩) و دارمی (١٩٧٧به روایت ابن ماجه ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٣٣١٤آلبانی در صحیح الجامع (
 ) در الرضاع.١٧٦٨ء. و امام مسلم () در احادیث األنبیا٦/٣٦٣به روایت امام بخاری ( -٢
) و ٣٠٧٤) در المناسک: و ابن ماجه (١٩٠٥) در باب حج. و ابوداود (١٢١٨به روایت امام مسلم ( -٣

 ). [مؤلف]٥/٧٣) ھر دو مناسک و امام احمد (٢/٤٤ – ٤٩دارمی (

َخْذُ�ُموُهنَّ «لفظ صحیح مسلم: 
َ
تُْم فُُروَجُهنَّ  فَا�َُّقوا اَهللا يِف النَِّساِء، فَإِنَُّ�ْم أ

ْ
َماِن اِهللا، َواْستَْحلَل

َ
بِأ

 کردهو طحاوی در شرح معانی اآلثار نزدیک با الفاظی که مولف ذکر نموده، روایت ».  بَِ�ِلَمِة اهللاِ 

 َوا�َُّقوا اَهللا « است:
َ

ال
َ
َخْذُ�ُمو -َعزَّ وََجلَّ  -أ

َ
َمانَِة اِهللا يِف النَِّساِء ، فَإِ�ََّما ُهنَّ ِعنَْدُ�ْم َعَواٌن ، أ

َ
ُهنَّ بِأ

تُْم فُُروَجُهنَّ بَِ�ِلَمِة اهللاِ  -َعزَّ وََجلَّ  -
ْ
 [مصحح]». َواْستَْحلَل



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١١٠

موضع گیری با او؛ پیروی از یک سیاست و روش میانه و مشخص در ارتباط با او و ھر 
 اصالح روابط و اخالق باشد. ی آنچه مایه

 به طور شایسته حتی در حالت کراهیتمعاشرت  -٢
 فرماید:  خداوند متعال می

ُ �ِيهِ ﴿ ن تَْ�رَُهوا َشيًْئا َو�َْجَعَل ا�َّ
َ
وُهنَّ بِالَْمْعُروِف ۚ فَإِن َكرِْهُتُموُهنَّ َ�َعَ�ٰ أ وََ�ِ�ُ

  ].١٩[النساء:  ﴾١٩َخْ�ًا َكثًِ�ا 
پس  ید،و) کراھت داشت یامدو اگر از آنان (خوشتان ن ید،رفتار کن یستهشا با آنھا بطور و«

  .»دھد یقرار م یاربس یر، و خدا در آن خیدارد یرا خوش نم یزیچه بسا چ

 َ�ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخلًُقا ريَِضَ «فرماید:  نیز می جو پیامبر اکرم 
َ

ال
 ١.»ِمنَْها آَخرَ 

جایز نیست که مرد مؤمنی ھمسر مؤمن خویش را مورد نغض قرار دھد؛ «ترجمه: 
 ».شود ھای دیگر از او راضی می او ناراحت شود، از جنبهزیرا اگر از جھتی از اخالق 

ای به  تواند الگویی کامل باشد و ھیچ زندگی چرا که در حقیقت ھیچ انسانی نمی
ھا و مشکالتی وجود  تلخی» در زندگی«طور کلی خوشبخت و سعادتمند نیست؛ زیرا 

بر آن چیزه گردند. د که بر زوجین الزم است با ھمکاری یکدیگر آن را حل نمایند و ردا
اما این عمل، مستلزم صبر و شکیبایی و آرامش در ارتباط با مشکالت به وجود آمده 
است تا اینکه زندگی ادامه یابد و حاالت و امور به شکل طبیعی خود برگردند و در 

را الگو قرار  جپیامبر  ی زندگی زناشویی حتی در مواقع تلخ و ناگوار نیز باید این فرموده

 ُ�َقبِّْح، «دھیم: 
َ

 ترَْضِِب الْوَْجَه، َوال
َ

ْن ُ�ْطِعَمَها إَِذا َطِعْمَت، َوتَْ�ُسَوَها إَِذا اْكتََسيَْت، َوال
َ
أ

َيِْت 
ْ

 يِف ابل
َّ

 َ�ْهُجْر إِال
َ

  ٢.»َوال
را بپوشانی اگر خود را  اینکه زن را غذا دھی اگر خودت غذا خوردی و او«ترجمه: 

اش نزنی و به او دشنام  و بر روی چھره ای خودت پوشش تھیه کردی)پوشاندی (و بر

                                           
 ). [مؤلف]٢/٣٢٩) در الرضاع. و امام احمد (١/٤٦٩به روایت امام مسلم ( -١
). ٤/٤٤٧و  ٥/٣و  ٥) در النکاح و امام احمد (١٨٥٠) و ابن ماجه (٢١٤٢به روایت ابوداود ( -٢

 ؤلف][م
 گوید: صحیح است. [مصحح]  ) می٢٤٤آلبانی در غایة المرام (



 ١١١  یزناشوئ یزندگ آداب: هفتم فصل

 ».ندھی و با او ھیچ گاه قھر و او را تنھا نگذاری مگر در خانه

ارُ�ْق « فرماید: بنگرد که می جفرموده پیامبر  ی همرد باید ھمسرش را در آیین
 ١.»بالَقوار�رِ 

 ».ھای بلورین و شیشه ھستند ظرف مھربانی کن با (زنان که مانند)«ترجمه: 
ھا  ھا و ناراحتی توصیه به مھربانی، بیانگر نھایت لطف، انس و شفقت و تحمل سختی

 و عدالت در حال بغض و ناخشنودی است.

 روی در حالت غیرت میانه -٣
منظور از غیرت، عدم غفلت نسبت به اموری است که نتایج ترسناک در بر داشته 

 رساند. ر ظن و گمان و سختگیری در محاسبه را میباشد و عدم مبالغه د

غَ�ة الرجل  من َوِ� وجل  عزغَ�ة يبغضها اهللا ان من الغ�ة «فرماید:  می ج پیامبر
هله من غ� ِر�بَة

َ
 ٢.»ىلع أ
انگیزد و آن غیرت مردی است  ھا خشم خدای را برمی ھمانا که برخی از غیرت«

اش  ای نسبت به خانواده گونه شک و شبھهاش، در حالی که ھیچ  نسبت به خانواده
 ».وجود ندارد

ات غیرت را زیاد مکن که به خاطر این  فرماید: بر خانواده می سحضرت علی
 به فحشاء شود.بدگمانی زنت متھم 

کرامت و بزرگواری است و اگر در جایگاه و   ی هاما در مجموع غیرت، مطلوب و مای

َ َ�َغاُر، «فرماید:  می ج ده است. رسول اللهمکان خویش به کار رود، زیبا و پسندی إِنَّ ا�َّ
يِتَ ال

ْ
ْن يَأ

َ
ُة اِهللا أ َم َعلَيْهِ  رجلَوالُمْؤِمُن َ�َغاُر، َوَ�ْ�َ  . »َما َحرَّ

                                           
 ) در األدب. [مؤلف]١٠/٥٩٣به روایت امام بخاری ( -١
) در النکاح و امام ٢/١٤٩) و دارمی (١٩٩٦و ابن ماجه ( –) در الزکاة ٥/٧٨به روایت نسائی ( -٢

 ). [مؤلف] ٥/٤٤٥ – ٤٤٦احمد (

�بُّها اُهللا ومنها ما يُبغُضُه اُهللا فالَّيت يُبغُضها اُهللا الَغ�ةُ يف غِ�  إنَّ من الَغ�ةِ ما«با این لفظ 
 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٢٦٥٩، آلبانی در صحیح ابوداود (»ِر�بةٍ 
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دھد و  دھد و مؤمن نیز غیرت به خرج می خداوند غیرت به خرج می«ترجمه: 
شود (و باعث غیرت خدا  میکه مرد مرتکب انجام حرام غیرت خداوند متعال آن است 

 ١».شود) می
دانند، با ھمسرش با زینت و  اما برخی از مردان که خود را متمّدن و پیشرفته می

ھای مخصوصی جمع  کند و در مکان داری می آرایش کامل ھمراه دوستانش شب زنده
نمایند. حال این سؤال  ھا از آن طلب رقص و سماء می شوند و گاھی برخی از آن می

 توان چنین مردانی را با غیرت شمرد؟ ح است که آیا میمطر
روایت  س در اختالط نشدن زن با مردان است. از حضرت علی ،راه حل درست

بھترین . «»ش�ء خ� للمرأة؟ اي«بودند و فرمودند:  ج شده است که ایشان نزد پیامبر
 مهپس ھمه ساکت شدند ھنگامی که من برگشتم به فاط .»برای زن چیست؟ چیز

  گفتم: بھترین چیز برای زنان چیست؟ ل
ذکر کردم، ایشان فرمود:  ج ھا را نبینند. پس من آن را نزد پیامبر فرمود: مردان آن

َها فَاِطَمُة بِْضَعٌة ِم�ِّ «  ٢».تن من است ی ھمانا که فاطمه پاره. «»إِ�َّ
دین ابن قّیم فرموده است: اساس دین غیرت است و ھرکس غیرت نداشته باشد، 

کند و در نتیجه اعضاء و جوارح حمایت و حفاظت  ندارد. غیرت قلب را حمایت می
میراند؛ در  کند، و نداشتن غیرت، قلب را می ھا و فواحش را دور می شوند، زشتی می

ماند. و غیرت بسان  میرند و به طور قطع دفاعی نزد آن باقی نمی نتیجه جوارح نیز می
کند و زمانی که این  ا دفع و در برابر آن ایستادگی مینیرو و قوتی است که بیماری ر

بیند و مدافعی نیست که مقابله کند؛  ماده حمله مینیرو از بین رفت، بیماری، بدن را آ
 تا اینکه منجر به ھالکت شود. ؛یابد د و گسترش مینک می در نتیجه آن درد نفوذ پیدا

 اعتدال در نفقه -٤
تگیری است و الزم است که حّد اوسط قرار اسراف و بخل و سخ منظور ما عدم

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿فرماید:  گیرد. خداوند می ُ�وا ْ  ٱۡ�َ  . ]٣١[األعراف:  ﴾َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

                                           
 ) در التوبة. [مؤلف]٢٧٦١) در النکاح و امام مسلم (٩/٣١٩امام بخاری ( -١
 ار آن را روایت کرده است. [مؤلف]گوید: بز ) می٤/٢٥٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٢/٣٤٤ابن حجر عسقالنی در مختصر البزار (
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 ». بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید«

َوَ� َ�َۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَبُۡسۡطَها ُ�َّ ﴿فرماید:  می أل و نیز خداوند
  ].٢٩[اإلسراء:  ﴾ٱۡلبَۡسِط 

دیگران خودداری مکن و بخیل  و از کمک بهرا بر گردن خویش بسته مدار (دست خود «
 .حساب نکن و اسراف َنَورز)  بخشش بی و بذل والعاده گشاده مساز ( آن را فوق و مباش)

ْ�َفْقتَُه يِف َرَ�بٍَة، وَِدينَاٌر «فرماید:  می جپیامبر 
َ
ْ�َفْقتَُه يِف َسِبيِل اِهللا وَِدينَاٌر أ

َ
ِدينَاٌر أ

ْ�َفْقتَُه ىلَعَ 
َ
ِي أ

َّ
ْجًرا اذل

َ
ْ�َظُمَها أ

َ
ْهِلَك، أ

َ
ْ�َفْقتَُه ىلَعَ أ

َ
قَْت بِِه ىلَعَ ِمْسِكٍ�، وَِدينَاٌر أ تََصدَّ

ْهِلَك 
َ
  .»أ

ای، در راه صدقه به مسکینی در راه  در راه خدا در آزاد ساختن بنده از دیناری که«
کنی، بھترین اجر و پاداش، مربوط به بخششی است که در  ات انفاق می مخارج خانواده

 ».ات باشد راه خانواده

ْهِلهِ «: فرماید ھمچنین می
َ
ْ�َفَق الرَُّجُل ىلَعَ أ

َ
ُ َصَدقَةٌ ت اَكنَ  َ�َفَقًة وَُهَو َ�ْتَِسبَُها إَِذا أ

َ
  ١».هل

کند و به آن بخشش، راضی است،  اش انفاق می زمانی که مرد به خانواده« ترجمه:
 ».شود این انفاق برای او صدقه محسوب می

مھمترین امر در راستای کسب و کار این است که از راه حالل به دست آید و 
مشکل و  ای در آن نباشد؛ ھرچند زندگی سخت و گونه عمل خالف و شبھه ھیچ

ما به زنان این است که  ی شیطان باز باشند. بنابراین، توصیه ی ھای مکر و حیله راه
ی  ھنگام نداری و فقر شوھر، خود را با صبر آراسته گرداند و او کسی است که با اراده

گردد به طوری که روزگار  و بداند که زندگی متوقف نمی است انتخاب کرده محض
بر ضد و خالف مراد » گاھی«راد است و به نفع شماست و بر وفق م» بعضی مواقع«

روی، اموری بسیار زیبا و قابل ستایش اند، اما  سادگی، دور اندیشی و میانه .است
روی در آن است و  بدبختی ھستند و بھترین امور میانه ی روی و بخل ھر دو مایه زیاده

 خداوند تباھی و تفاخر و اسراف را از بین ببرد.

                                           
 ) در الزکاة. [مؤلف]٩٩٥به روایت امام مسلم ( -١
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 رایی و پیرایش مرد برای زنخود آ -٥
ھمانگونه که برای زن زیبا و پسندیده است که خویش را برای شوھرش زیبا نماید و 
نظافت و زینت و لباس، خویش را بیاراید؛ ھمین طور برای مرد نیز الزم است که خود 

 مُ ُدنْيا�ُحبَِّب إيلَّ من « فرماید: اکرم می جرا برای زنش خوشبو و معطر سازد. پیامبر 
يُب    .»نزد من زنان و بوی خوش، پسندیده ھستنداز دنیای شما در « ١».النِّساُء والطِّ

يٌل «فرماید:  که می جپیامبر  ی هپس پیرایش و زیبایی بر اساس این فرمود إِنَّ اَهللا مَجِ
ََماَل 

ْ
محبت  ی مایه، ٢»ھمانا خداوند زیباست و دوستدار زیبایی است« ».ُ�ِبُّ اجل

  کند. شود و اسباب انس و الفت را تقویت می می

فرماید: ھمانا من دوست دارم که خود را برای ھمسرم  می بحضرت ابن عباس
 گونه که دوست دارم او خود را برای من آراسته گرداند. بیارایم؛ ھمان

پس زینت و آرایش بر زن و مرد واجب است. و شایسته است که تمام کسانی که 
 از یاد نبرند. رای سعادتمند و مسرت انگیزی ھستند، این نکته یزندگی زناشو خواستار

 کمک و همکاری به زن در انجام امور خانواده -٦
در امور مربوط به منزل به ما کمک  جفرماید: پیامبر  می لحضرت عایشه

 و لباسش را ٣شد. رسید، به سوی نماز خارج می کردند و زمانی که وقت نماز فرا می می
  ٤را تعمیر کرد. ھایش دوخت و کفش می

یک » به کمک کردن شوھر به زن در انجام امور خانواده«در این حدیث ترغیب 
  اش وجود دارد. نوع تواضع و ترک غرور و خدمت مرد به خانواده

                                           
 ) در الزکاة. [مؤلف]١٠٠٢) در اإلیمان. و امام مسلم (١/١٣٦به روایت امام بخاری ( -١
و  ٢٠٦) و امام احمد (٤٥) باب (٢٤٨٩ر األذان، و ترمذی () د٢/١٦٢به روایت امام بخاری ( -٢

 ). [مؤلف]٤٩و  ١٢٦
 ). [مؤلف]٨/٣٣١) و ابونعیم در الحلیة (٦/٢٥٦به روایت امام احمد ( -٣
 ). [مؤلف]٦/١٢١و  ١٤٧و  ٢٦٠به روایت امام احمد ( -٤

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٤٩٣٧آلبانی در صحیح الجامع (
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 گوش کردن به انتقاد زن با حوصله -٧
در برخی از موارد ازواج پیامبر در مشاجره با ایشان در مقابل ایشان تندخویی 

 قھر کرد. جھا تا شب با پیامبر  کرد و یک بار یکی از آن می

 ی روایت شده است که بین ایشان و پیامبر یک مشاجره لاز حضرت عایشه
و تو به او فرمود: به چه کسی راضی ھستی که بین من  جلفظی درگرفت. پیامبر 

  راضی ھستی؟ سآیا به حضرت عمر» قضاوت کند«

شوم؛ زیرا ایشان دارای  راضی نمی سفرمود من به حضرت عمر لحضرت عایشه
  اخالقی تند ھستند.

فرمود: بله، » آیا راضی ھستی که پدرت بین من و تو قضاوت کند«فرمود:  جپیامبر 
او فرستاد، پس گفت: ای نزد  کند که رسول الله فرستاده حضرت عایشه روایت می

حضرت عایشه فرمود: جز حق چیز دیگری مگوی.  .»عایشه چنین است و چنان«
با سیلی به صورت او کوبید به طوری که مثل آب از بینی او خون  سحضرت ابوبکر

گوید؟  گو ھستید، اما رسول خدا حق نمی جاری شد و با عصبانیت فرمود تو و پدرت حق
حضرت  ابوبکر، ما از شما برای کتک زدن کمک نخواستیم. سپسفرمود: ای  جپیامبر 
کرد.  لچوبی را در منزل پیداکرد برداشت و شروع به زدن حضرت عایشه سابوبکر

از دستش فرار کرد و خود را به پشت پیامبر چسباند. پیامبر فرمود  لحضرت عایشه
رای کتک زدن دھم که از اینجا برو من تو را ب شما را به خدا قسم می سابوبکر

  ١ام. نخواسته

                                           
 . [مؤلف]٥١آن را تخریج کرده است. السھط الثمین. ص حافظ دمشقی  -١

گوید: ضعیف است؛ و  ) می٤/٧١( إتحاف الخیرة المھرةدر  البوصیرياین روایت ضعیف است. 
گوید: در سند آن محمد بن اسحاق که مدلس (که عنعنه  ) می٤/٣٢٥ھیثمی در مجمع الزوائد (

گوید: در نزد او  کرده است) و سلمه بن الفضل وجود دارد. امام بخاری دربارۀ سلمه بن الفضل می
) ٢٩٨٥را در السلسلة الضعیفة ( گوید: ضعیف است. و آلبانی نیز آن مناکیر وجود دارد، نسائی می

 به طور خالصه آورده است. [مصحح]



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١١٦

که عصبانی بود به پیامبر گفت: آیا این طور  در حالی لیک بار حضرت عایشه 
کنی که رسول الله ھستی؟ پس پیامبر تبسمی کردند و با  نیست که تو گمان می

 ١بردباری و مھربانی با او برخورد نمودند.
ز حق مردش تخطی کند و ا پروایی و گستاخی می برخی اوقات زن بر شوھرش بی

نماید؛ پس در چنین مواردی پیامبر اکرم برای ما الگو و رھبر ھستند و ایشان به ما  می
پیامبر  ی یم. بنا به فرمودهیاند که در چنین مواردی با زن چگونه برخورد نما تعلیم داده

َما النَِّساُء َشَقائُِق الرَِّجالِ « که: جاکرم  مثل اینکه ھستند (زنان ھمانند مردان « ،»إِ�َّ
ه است که مرد، عاقل و تشایس ٢».شدند)زنان و مردان یکی بودند و زنان از مردان جدا 

حکیم باشد؛ مخصوصًا در مواقع ضعف و خطا و نادانی و بی فکری زن؛ چراکه اگر 
خواھد بود و » و جدایی«آن افزایش اشتباه  ی اشتباه با اشتباه جواب داده شود، نتیجه

 ار نکوھیده و زشت است و به صالح زوجین نخواھد بود.این امر بسی

گاهی مرد به مسا -٨  ل فقهی زنانیآ
شایسته است که شوھر احکام فقھی مربوط به زنان را به دلیل مرتکب نشدن اعمال 

... را به ھمسرش، در صورتی که از آن یرد و احکام: طھارت، نماز، حیض وحرام یاد بگ
 اطالعی ندارد، بیاموزد.

 فرماید:  وند تبارک و تعالی میخدا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها  ٱ�َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا  ﴾ٱۡ�َِجاَرةُ وَ  ٱ�َّاُس َءاَمُنوا

  .]٦[التحریم: 
آن  ی ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه«

  .»ھا است ھا و سنگ انسان
و اگر شوھر زن، این احکام را نداند یا اینکه توانایی یاد دادن آن را به ھمسرش 
نداشته باشد؛ پس باید زن در مجالس عمومی که مخصوص زنان است، آن را از عالمان 

 و دانشمندان سؤال نماید.

                                           
 ھمان.  -١
 ). [مؤلف]٦/٢٥٦و امام احمد ( –) در الطھارة ١١٣) و ترمذی (٢٣٦به روایت ابوداود ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٥/٢١٩( السلسلة الصحیحةآلبانی در 
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نَْصاِر لَْم َ�ْمنَْعهُ «فرماید:  پیامبر عظیم الشأن اسالم می
َ
ْن نِْعَم النَِّساُء األ

َ
نَّ احلَيَاُء أ

يِن  ْهَن يِف ادلِّ   ١».َ�تََفقَّ

زنان انصار بسیار زنان خوبی ھستند که حیاء مانع فھم مسائل فقھی آنان «ترجمه: 
 ».شود نمی

  مرد شب هنگام ناگهانی بر زنش وارد نشود -٩
شد؛  گاه شبانه بر اھلش وارد نمی ھیچ ج روایت است که پیامبر ساز حضرت انس

و از عبدالله بن عمر روایت شده است که رسول خدا  ٢شد بلکه صبح یا عصر وارد می
فرود آمدند و مردم را از رفتن به » عقیق«گشتند و در مکانی به نام  شبی از سفر برمی

و بدون اطالع  ندخانه به طور ناگھانی منع فرمودند. اما دو نفر به این نھی گوش نداد
  ٣قبلی وارد منزل خود شدند که ھر دو چشمشان به مورد زشتی افتاد.

گوید که از سفر برگشته بود و عجله نمود و بدون اطالع  عبدالله بن رواحه می
خواست وارد منزلش شود، چشمش به نور چراغی افتاد و دید که کسی با زنش ھمراه 

وجه شد، گفت: دست نگھدار این فالن است. شمشیرش را درآورد که ناگھان زن مت
آمد و موضوع را  ج کند. عبدالله نزد پیامبر زن است که دارد موھای من را شانه می

بازگو کرد. ایشان از آن به بعد از اینکه کسی شبانه بدون اطالع ھمسرش بر او وارد 
 ٤شود نھی فرمودند.

 نیکو بین مادر شوهر و عروس ی ایجاد رابطه -١٠
ای  صمیمانه ی زن و شوھر فرض نموده است که حسن معاشرت و رابطه اسالم بر

ھا موّدت و رحمت برقرار نموده است؛ پس واجب است با  داشته باشند و بین آن
 ھمدیگر ارتباطی صمیمانه داشته باشند. ی خصوص با خانوادهبدیگران 

                                           
 ) در باب الحیض. [مؤلف]٦١) شمارۀ (٣٣٢سلم () باب العلم و م١/٢٢٨به روایت امام بخاری ( -١
 ). [مؤلف]٣/١٥٢و  ٢٠٤و  ٢٤٠) باب العمرة و امام احمد (٣/٦١٩به روایت امام بخاری ( -٢
 ). [مؤلف]٢/١٠٤به روایت امام احمد ( -٣
 ). [مؤلف]٣/٤٥١به روایت امام احمد ( -٤

) آن ٧/٢٢٥( السلسلة الصحیحةنی در صحیح است و آلبا» ال َ�ْطُرَ�نَّ أحُد�م أهلَه يلًال «حدیث 
 را آورده است. [مصحح]
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اش را مکدر نماید، بر حذر داشته  شوھرش را با خانواده ی زن از این امر که رابطه
شده است؛ چرا که در این کار معصیت خدا و رسول خدا وجود دارد؛ پس نافرمانی 

گردد و ارتباط را از  رحم و سنگدلی می ی والدین عملی ناپسند است که باعث قطع صله
 برد. بین می

سوزان یا خار کشنده و باید  افراد خانواده چراغ راه و نور زندگی ھستند، نه
 فرماید:  خداوند عمل نمایند که تبارک و تعالی می ی ھمسران به این فرموده

﴿ ِ ٓ إِيَّاهُ َو� �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
يۡنِ َوقََ�ٰ َر�َُّك � ۚ  ٱلَۡ�ِٰ�َ  ].٢٣[اإلسراء:  ﴾إِۡحَ�ًٰنا

ید و به پدر و مادر نیکی اال ای انسان! پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرست«
 . »کنید و با آنان نیکو رفتار نمایید

یابد که زن، شوھر خویش را در  پذیرد و ادامه می و سعادت خانواده زمانی تحقق می
رحم خویش نسبت به  ی رحم او و صله ی انجام وظایف مربوط به اقوامش و دوام صله

در اطاعت خدا یاری دھد و در احترام  ھا کمک نماید و ھمچنین زن باید مرد را آن
اش  آوری زحمات خانواده ھا مھربانی و دلسوزی و یاد نسبت به او احسان و نیکی به آن

پس در این حال است که مھربانی و دلسوزی و رحمت بین نسبت به او کمک نماید؛ 
تگیری یابد. ھمچنین اسالم، مادر شوھر را از ظلم و سخ اش ادامه می فرزند و خانواده

دارد و او را به برپایی صلح و آرامش دایم با عروس که مانند دخترش است،  بر حذر می
کند و شایسته است او با عروسش با مھربانی و أنس و شفقت ھمانند برخورد  دعوت می

گردد و خانواده  او نسبت به فرزندش عمل نماید و بدین گونه محبت و آرامش برپا می
 برد. در صلح و صفا به سر می



 

 

 فصل هشتم:
 انواع نکاح

 استبضاع -١
 مضامده -٢
 مخادنه -٣
 بغاء -٤
 َضیَزن -٥
 مقت -٦
 شغار -٧
 نکاح تبادل زوجات -٨
 نکاح مستببات -٩

 زنا -١٠
 »متعه«ازدواج موقت  -١١

 آیا ازدواج موقت حرام است یا حالل؟
 ھای عصر جاھلیت ازدواجمخالف شرع با  -١٢



 

 

 انواع نکاح
گرفت که برخی از آنان به منظور  ھای متعددی صورت می در عصر جاھلیت نکاح

ھا فقط به خاطر تلذذ و تمتع و  گرفت و در مقابل برخی از این ازدواج نجام میاازدواج 
ھا فقط تلذذ  ت و چون غایت این نکاحگرف بدون ایجاد ارتباط اصیل با زن صورت می

 بود، اسالم این نوع نکاح را از اعتبار ساقط نمود.
 اند: نکاح در جاھلیت کند که ایشان فرموده امام بخاری از حضرت عایشه روایت می

گرفت: یکی از این موارد، ھمین نکاح متداول مردم در این  به چھار قسمت انجام می
کند و  دختر یا خانم تحت تکفل کسی را خواستگاری می عصر است که در آن، یک مرد،

 ی کند. نوع دیگر این است که ھنگامی که زوجه با تعیین مھریه با او ازدواج می
شد، آن شخص زن خود را  و طاھر می نمود شخصی دوران قاعدگی خود را سپری می

مبستر شود و نمود که با او ھ فرستاد و زنش را امر می به نزد فرد مورد نظر خود می
که معلوم شود که آن زن از آن  شد تا وقتی نمی ربعد از این، آن مرد با زن خود ھمبست

توانست با زن خود مقاربت کند.  مرد می» بعد از حامله شدن«مرد حامله گشته است 
اربت زن با قفرزندی که بر اثر م«شایان ذکر است که این نکاح به منظور نجابت فرزند 

گرفت و این نکاح،  رت میصو» بودند (پاکان) اشراف و ازکیاءکه اغلب از مرد مورد نظر 
 ضاع نامیده شد.نکاح استب

نفر بودند، نزدیک زن  ١٠نوع دیگر نکاح این بود که تعدادی از مردان که کمتر از 
شد و  شدند. ھنگامی که این زن حامله می ھا با او ھمبستر می رفتند و تمامی آن می

گذشت، آن زن تمامی آن مردان  و چند شب ھم از وضع حمل می نمود وضع حمل می
خواند و ھیچ یک از این مردان حق تمرد و ممانعت از مالقات و به  می ارا به حضور فر

گفت: که این فرزند  حضور نرسیدن آن زن را نداشتند. سپس آن زن خطاب به آنان می
دوست داشت خطاب شماست، پس زن ھرکدام را که  ی کار ھمه ی من از نتیجه

کرد و آن مرد، حق امتناع از این انتخاب را  کرد و فرزند خود را به او منسوب می می
 نداشت.

شدند و به نزد زنی  میزیادی از مردم، جمع  ی چھارمین نوع نکاح این بود که عده
ھایی را بر در منازل خود نصب  ھا و درفش رفتند. این زنان، زانیانی بودند که َعَلم می
ھا وارد شود و از ورود ھیچ  توانست بر آن خواست، می نمودند و ھر کسی که می می
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شد و وضع حمل  وردند و ھرگاه یکی از آن زنان حامله میآ کس ممانعت به عمل نمی
و پس  ندخواند میشدند و قیافه شناسان را فرا  امی آن افراد گرد او جمع میتم ،کرد می

کردند و او را فرزند وی  از آن فرزند او را به یکی از آن گروه ملحق و منسوب می
اما با  .»و حق امتناع نداشت«پذیرفت  خواندند و آن شخص نیز لزومًا باید این را می می

مردم این  ھای زمان جاھلیت به جز نکاح متداول بین تمامی نکاح جبعثت پیامبر اکرم 
  ١از بین برداشته شد.» نکاح صحیح«عصر 

 پردازیم: ھای جاھلیت می در این بخش به شرح انواع نکاح

 استبضاع -١
ھای زمان  از نکاح«یک مرد برای داشتن فرزند باھوش، نجیب و شجاع به این نوع 

که » به این صورت«اح، ھمین امر بود. شد و ھدف اصلی این نک متوسل می» جاھلیت
فرستاد و  مرد زن خود را به نزد مردی که مشھور به یکی از صفات عالی و خوب بود می

خواست که با آن مرد ھمبستر شود و ھنگامی که زن از آن مرد، حامله  از زن خود می
ھمسر او تا اینکه » کرد با او مقاربت نمی«جست  شد، آن شوھر از زن خود دوری می می

شد و در  نمود و فرزند متولد شده به شوھر زن، متعلق و منسوب می وضع حمل می
به این نوع از ازدواج روی «برخی از اوقات، زنی که ھنوز ازدواج نکرده بود و باکره بود 

تقاضا کرد که با او استبضاع کند تا  ج ای از پدر رسول خدا ؛ چنانکه دوشیزه»آورد می
 ١٠٠برای او حاصل شود و در مقابل » عبدالله پدر رسول خدا«وی  فرزندی به زیبایی

  ولی پدر رسول خدا از این امر خودداری کرد. ؛شتر از دوشیزه مطالبه نماید
گیرد و آن تلقیح مصنوعی است  در عصر حاضر نیز، عملی مشابه استبضاع انجام می

جسمی،  ی مردی که دارای صفات مرغوبی چون: قوه ی و به این صورت است که نطفه
این عمل «شود  داخل رحم زن کاشته میاست، » گندم گون«ذکاوت و زیبایی صورت 

 ».شود گیرد، بلکه زن به صورت مصنوعی، باردار می با مقاربت صورت نمی

 مضامده -٢
 شود. در عصر به مقاربت زن با غیر ھمسر خود اطالق می» مضامده«این کلمه 

ای که حتی این  آمد؛ به گونه ھای زیادی به وجود می جاھلیت قحطی و خشکسالی

                                           
 اند. [مؤلف] ) این حدیث را روایت کرده٩/١٨٢و  ١٨٣امام بخاری در باب النکاح ( -١
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انجامید و این عامل باعث گستردگی فقر در آن  ھا، مدت زیادی به طول می شکسالیخ
رسیدند و در این بحران، زن  تا جایی که مردم به حد اعالی گرسنگی می .شد عصر می

کرد و بعد  ردی غیر از شوھر خود رجوع میبرای اشباع شدن و نجات از گرسنگی به م
گشت. در این نوع نکاح ھیچ گونه حّب و  از اشباع شدن به نزد ھمسر خود باز می

اقتصادی داشت و برای اشباع شدن و نجات از  ی اشتیاقی وجود نداشت و صرفًا جنبه
 گرفت. گرسنگی رجوع انجام می

 »چند شوهری«مخادنه  -٣
مرد با یک زن و انتساب کودک متولد شده آن زن به  مخادنه به معاشرت تعدادی
شد. زنده به گور کردن دختران باعث کم شدن تعداد  یکی از آن مردان، اطالق می

و ھمین عامل موجب رایج شدن مخادنه » زنان کمتر از مردان شدند«زنان شده بود و 
 شده بود.» یک زن چند شوھر داشت«و چند شوھری 

 بغاء -٤
شود. در بغاء ھرگاه مردی  گیرد، اطالق می ی که در مقابل پول انجام مییبغاء به زنا

آن زن محل  ی کرد و خانه او را اجابت می ی کرد، زن خواسته به این امر تمایل پیدا می
آن زن، با پرچم قرمز رنگی که بر سردر  ی رفت و آمد اھل فسق و فجور بود و خانه

و در واقع زن، زنا را منبع کسب درآمد خود شد  او نصب شده بود، شناخته می ی خانه
 شود!! بغاء به کثرت یافت می ی داد که در عصر حاضر نیز نمونه قرار می

شود به قصد تقرب و جلب رضایت آلھه!! صورت  نوعی از بغاء دینی نامیده می
گزیدند و  گیرد. بدین صورت که تعدادی زن جوان در کنیسه یا معبد اقامت می می

گذشتند و ھر یک از اجانب، زنی را که مطابق میل او بود، اختیار  ھا می ناجانب بر آ
 گرفت. ھا انجام می کرد و در خارج معبد مضاجعه و معاشرت آن می

به مقاربت و  کاھنان برای ارضاء آلھه!!نوع دیگر بغاء به این صورت بود که زّوار و 
بود که معبد، محلی برای پرداختند که این امر باعث شده  ھمبستری با دختران می
 فحشاء و فساد تبدیل شود.

این نوع بغاء در اروپا به وجود آمده بود و چه بسا امروزه ھم در آنجا وجود داشته 
 به خود گرفته باشد.  یشکالیا اینکه اَ  ؛باشد
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 نکاح َضیَزن -٥
کرد و آن مرد، فرزندانی از زن دیگری داشت، زن وی جزو  ھرگاه مردی فوت می

گرفت و زن پدر او  میترین پسر وی تعلق  میراث به جا مانده از مرد فوت شده به بزرگ
توانست و حق داشت  آمد؛ به طوری که آن پسر می از جمله میراث آن پسر به شمار می

» مھلکه«نکه آن زن با دادن فدیه خود را از این مگر ای ؛آن زن را از ازدواج منع کند
 داد. نجات می

کرد و زن پدر او از او صاحب فرزندی  ھنگامی که وارث با زن پدر خود ازدواج می
 آمدند. شد، فرزندان آن زن از جمله برادران وارث به شمار می می

 نکاح مقت -٦
ازدواج » در خودپ«ن بعد از وفات پدر خویش با زن وی ادر نکاح مقت، برادر

با ھم شریک » زن پدر خود«ھا در آن زن  کردند و به نیابت از پدر خود تمامی آن می
 ».کردند ھا بود ازدواج می و در واقع تمامی برادران با یک زن که زن پدر آن«شدند  می

 نکاح شغار -٧
یا نامند. شغار عبارت است از اینکه مردی دختر  این نکاح را نکاح مقایضه نیز می

خواھر یا مشروط به اینکه طرف مقابل نیز  ،آورد به ازدواج شخصی درمی راخواھر خود 
آورد. نکاح شغار تا چندی  مھریه برای زن، به ازدواج او درمیدختر خود را بدون تعیین 

پیش، ھنوز از میان نرفته بود و ممکن است ھنوز موجود و متداول باشد. نکاح شغار در 

ِْسَالمِ «سول خدا که فرمود: این قول راسالم با 
ْ

 ِشَغاَر يِف اإل
َ

در اسالم نکاح شغار « ١»ال

 ِشَغاَر «فرمایند:  می جحرام گردیده است. در جای دیگر رسول خدا  ،»وجود ندارد
َ

ال
ِْسَالمِ 

ْ
 َصَداَق بَيْنَُهَما«قالوا: و ما الشغاُر؟ قال: » يِف اإل

َ
ِة، ال

َ
ِة بِالَْمْرأ

َ
 ٢».نَِ�اُح الَْمْرأ

                                           
و  ٤/٤٢٩) و امام احمد (١٨٨٥) و ابن ماجه (٦/١١١) و نسائی (١٤١٥به روایت امام مسلم ( -١

 ). [مؤلف]٢/٣٥و  ٣/١٦٢
 ). [مؤلف] ١٥٨؟١در معجم الصغیر (به روایت طبرانی  -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٥/٢٦١ھیثمی در مجمع الزوائد (



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١٢٤

فتند، شغار فرمودند در اسالم شغار وجود ندارد. اصحاب گ جرسول خدا «ترجمه: 
را در عوض زن دیگر بدون  شغار عبارت است از اینکه زنیچیست؟ پیامبر فرمود: 

 ».ازدواج در آورند مھریه به

 نکاح تبادل زوجات -٨
گردد.  برمی پارسی که معتقد به مشترک بودن زنان بود،» مزدک«این نوع نکاح به 

، زن یعنی کند؛ در نکاح تبادل زوجات، یک مرد زن خود را با زن دیگری مبادله می
گیرد. این امر در عھد قرامطه معروف  زن او را میدھد و در مقابل  خود را به مردی می

تا «داد  خواست به مرد دیگری می بود که در آن مردی زن خود را تا ھر زمانی که می
ای  در آن زمان اجتماعاتی اعم از زن و مرد در خانه». خوشگذرانی کندآن مرد با زن او 

نامیدند و در این  می» خانه خوشگذرانی«لصفوه اگرفت که آن خانه را دار صورت می
کردند. و فرزندانی که حاصل دارالصفوه بودند را  خانه ھمسران خود را با ھم عوض می

ھا انجام  ر نیز مشابه این کار در کابارهاضعصر حنامیدند. در  می» اوالد الصفوه«نیز 
کنند و با ھم به رقص و  شود؛ به طوری که مردان و زنان بیگانه ھمدیگر را بغل می می

 پردازند و شاید ھمین کار در آخر به ھمبستری منجر شود. پایکوبی می

 نکاح مسّبیات -٩
ھا،  در این جنگآید که  ھای زمان جنگ و غزوات به شمار می این نوع نکاح از نکاح

شدند و از آن جمله مادر عمرو بن  زنان نیز ھمانند غنایم، بین افراد جنگجو تقسیم می
عاص بود که اسیر گشته بود و در بازار عکاض به فروش رسیده بود و فاکة پسر مغیره، 

سپس عبدالله بن جدعان او را از فاکة خریداری نمود و وی « ،او را خریداری نموده بود
عاص بن وایل فروخت و عاص بن وایل با آن زن ازدواج کرد و از او صاحب را به 

فرزندی به نام عمرو بن عاص گردید و عمرو بن عاص چون مادر او مسبّیه بود، ھمواره 
 نمود. ندگی میکاز این امر احساس سراف

 زنا -١٠
مقاربت «زنا عبارت است از ھمبستری زن به قصد استمتاع و تلذذ که سفاح 

شود  منعقد میزنا، نکاحی است که بدون عقد و مھریه  شود. انده مینیز خو» روعنامش
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نامند که  کند، دیوث می و مردی که از زنا کاری زن خود باخبر است، ولی سکوت می
 ھای عصر جاھلیت از نوع زنا بود. زنا بر اساس نص صریح قرآن:  بیشتر نکاح

  ].٣[النور:  ﴾ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ وَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ ﴿
  ،»(امر) بر مؤمنان حرام شده است ینو ا«

 .جایگاه خود را از دست داد و حرام گشت

 »متعه«ازدواج موقت  -١١
ازدواج موّقت عبارت است از اینکه یک مرد، زنی را در مقابل مقداری مال برای 

مدت مّدت معین به ازدواج خود درآورد. در این نوع از ازدواج، نکاح به محض اتمام 
رسد و در مدت نکاح، نفقه و  شود و نکاح به پایان می معلوم شده، بدون طالق فسخ می

مرد عھده دار نفقه و محل اسکان زن در «خود زن است  ی محل اسکان زن بر عھده
گردد که با اتمام  بعد از اتمام مدت نکاح بر زن الزم می». باشد مدت ازدواج موقت نمی

یعنی ثابت کند که حامله نیست. الزم به ذکر  ؛استبراء رحم کند» دو طھر«دو حیض 
ھا  ؛ ھرچند یکی از آناست که در این نوع نکاح توراثی بین مرد و زن وجود ندارد

 برد. بمیرد، دیگری از او ارث نمی

 آیا ازدواج موقت حالل است یا حرام؟
گوید: ازدواج موّقت با طالق و عّده و میراث منسوخ شده است.  میس سعود مابن 

علما در ارتباط با این ازدواج که چند بار مباح و چند مرتبه نیز منسوخ شده است، 

ُكّنا َ�ْغزَوا َوَمَع «منقول است که گفت:  سعبدالله بن مسعوداختالف نظر دارند. از 
 �َْستَْخيِص؟ َ�نََهانَا َ�ْن َذلَِك 

َ
ال

َ
رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، لَيَْس نَلَا �َِساٌء، َ�ُقلْنَا: أ

َجِل 
َ ْ
 األ

َ
ةَ بِاثلَّوِْب إِىل

َ
ْن َ�نِْكَح الَْمْرأ

َ
َص نَلَا أ  ١.»ُ�مَّ رُخِّ

ای ھمراه رسول خدا بودیم که زنان، ھمراه ما نبودند. پس از  در غزوه«ترجمه: 
رسول خدا سؤال کردیم که آیا خود را اخته نکنیم؟ پس رسول خدا ما را از این عمل 
منع فرمود و سپس به ما اجازه فرمود که زنی را تا مدت معینی به ازدواج خود 

 ».درآوریم

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٠٤) و امام مسلم (٩/١١٦به روایت امام بخاری ( -١



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١٢٦

گوید که این قول اصحاب که به رسول  ابو حاتم بستی در صحیح خود چنین می
کند که تا قبل از آن، ازدواج  گفتند آیا خود را اخته کنیم، داللت بر این امر می جخدا 

اصحاب استمتاع یا ازدواج موقت مباح گردید و  ،موقت ممنوع بوده است و بعد از سؤال
سپس  ١کردند. بود، اصحاب چنین سوالی نمی اگر تا قبل از آن، این ازدواج ممنوع نمی

در آن غزوه به اصحاب اجازه داده شد که زنی را برای مدتی معین به ازدواج خود 
ای دیگر در  مرتبهدر خیبر این امر را ممنوع کرد، اما برای  جدرآورند، اما رسول خدا 

دیگر حرام شد و تا روز قیامت حرام  ، هفتح مّکه این امر مباح شد و بعد از سومین مرتب
 خواھد بود.

گوید: ازدواج موقت از عجایب شریعت است؛ زیرا در صدر اسالم مباح  ابن عربی می
 اوطاس مباح گردید و برای بار دیگر ی گردید؛ سپس در خیبر حرام شد؛ باز در غزوه

ای در اسالم وجود ندارد که مانند  لهأتحریم شد و بر تحریم استقرار یافت و ھیچ مس
قبله که دو مرتبه حکم آن منسوخ شد و  ی لهأمگر مس ؛ازدواج موقت متغیر بوده باشد

 ». و دیگر متغیر نشد«بعد از این حکم قبله استقرار یافت 
ایاتی مبنی بر جواز ازدواج تمامی کسانی که به نقل روگوید:  ابو جعفر طحاوی می

اند که این امر در سفر انجام گرفته است  نکته را نیز متذکر شدهاند، این  موقت پرداخته
و بعد از آن در آخر ھمان سفر این نوع ازدواج ممنوع گردیده است و ھیچ کس روایتی 

 مبنی بر جواز آن در حضر و اقامت روایت نکرده است.
اس قایل به جواز ازدواج موقت بود، اما ولی بعدھا از این گوید: ابن عب ابن عربی می

در عصر حاضر  .قول خود برگشت، سپس اجماع بر تحریم ازدواج موقت منعقد شد
واج موقت است و اگر کسی ازدواج موقت کند، رجم ددیدگاه رایج مذاھب بر تحریم از

 شود. می
که حازمی گفته است: از کمال الدین بن ھمام حنفی در فتح القدیر منقول است 

ازدواج موقت را بر حسب ضروریاتی مباح گردانید، ولی در حجة الوداع  ج رسول الله
حکم بر تحریم این نوع ازدواج نمود و تمامی ائمه و علمای دوران مختلف معتقدند که 

که حکم بر «مگر اھل تشیع  ؛بد تحریم گشته استاازدواج موّقت در حجة الوداع تا 
  ».اند دهحلّیت آن دا

                                           
 ). [مؤلف]٦/١٧٥ابن حبان در صحیح خود آورده است ( -١
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نَّ «
َ
ُُمِر الْوَْحِشيَّة يَْوم َخيرَْب  رسولأ

ْ
ُوِم احل

ُ
 ١.»اُهللا َ�َ� َ�ْن نَِ�اِح الُْمتَْعِة َوَ�ْن حل

در احادیث صحیح نبوی این امر اثبات گردیده است که رسول خدا در روز خیبر از 
نھی فرموده است و چنین » گوره خر«ازدواج موقت و خوردن گوشت االغ وحشی 

ِذنُْت لَُ�ْم يِف اِالْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء، َو�ِنَّ اَهللا قَْد «مود: فر
َ
َها انلَّاُس، إِ�ِّ قَْد ُكنُْت أ ُّ�

َ
يَا �

ُخُذوا ِممَّ 
ْ
 تَأ

َ
ٌء فَلْيَُخلِّ َسِبيلَُه، َوال ِقيَاَمِة، َ�َمْن اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ يَشْ

ْ
 يَْوِم ال

َ
َم َذلَِك إِىل ا َحرَّ

  ٢».وُهنَّ َشيْئًاآتَيْتُمُ 
ای مردم قبل از این، استمتاع از زنان را برای شما مجاز «فرمودند:  جرسول خدا 

خداوند حکم حرمت آن را تا قیامت اعالم نموده است، ھر کس از » اکنون« ،کرده بودم
شما بر این اساس، زنی را در اختیار دارد، او را رھا کند و از آنچه به وی عطا کرده 

  ».است، چیزی را پس نگیرد

ِل اإلِْسَالِم، اكَ «کند:  ابن عباس چنین روایت می وَّ
َ
َما اَكنَِت الُْمتَْعُة يِف أ َن الرَُّجُل إِ�َّ

 ُ
َ

نَُّه يُِقيُم َ�تَْحَفُظ هل
َ
َة بَِقْدِر َما يََرى �

َ
ُج الَْمْرأ وَّ ُ بَِها َمْعِرفٌَة َ�يزََتَ

َ
َة لَيَْس هل َ َمتَاَعُه،  َ�ْقَدُم ابَل�ْ

ُ َشيْئَُه، َحىتَّ إَِذا نََزلَِت اآليَُة:  ﴿ َوتُْصِلُح هلَ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ . »﴾يَۡ�ُٰنُهمۡ إِ�َّ َ�َ

  ٣.»َفلُكُّ فَْرٍج ِسَوى َهَذيِْن َ�ُهَو َحَرامٌ «قال ابن عباس:  ].٣٠[معارج:
ازدواج موقت در صدر اسالم وجود داشت، بدین صورت که وقتی مردی به «ترجمه: 

رفت، نسبت به آن دیار غریب ھیچ گونه آشنایی نداشت، به  دیاری غیر از دیار خود می
برای مدت زمان اقامت خود در آن دیار به منظور حفظ متاع و کاالی این دلیل زنی را 

 ٣٠ ی تا اینکه آیه ،آورد خود و عالوه بر آن، برای امنیت مالی خود به ازدواج خود درمی
مگر از زنان و کنیزان خود که در این صورت لعبه و سرزنش بر شما «سوره معارج 

 .»رد مذکور را حرام نمودنازل شد و ھرگونه ازدواجی غیر از موا» نیست
اجی به جز آنچه در آیه ذکر شده است، گوید: بعد از این آیه ھر ازدو ابن عباس می

حرام گردید. در تفسیر خازن آمده است که جمھور علمای صحابه و علمای بعد از 
تحریم گردیده است. خازن » ازدواج موقت«اند که نکاح متعه  ھا، بر این عقیده آن

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]١٤٠٧) و امام مسلم (٩/١٦٦ – ١٦٧به روایت امام بخاری ( -١
 ) در النکاح. [مؤلف]٢١) شمارۀ (١٤٠٦به روایت امام مسلم ( -٢
 ) در النکاح. [مؤلف]١١٢٢به روایت ترمذی ( -٣
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خطاب بر منبر باال رفت و بعد از حمد و ثنای  شده است که عمر بن ھمچنین متذکر
الھی خطاب به مردم گفت: چه شده است مردم را در حالی که رسول خدا، ما را از 

گاه باشید  ازدواج موقت منع فرمود، ولی باز به این عمل اقدام می نمایند. بدانید و آ
 خواھد کرد.ھرکسی به ازدواج موقت اقدام نماید، او را رجم 

فرمایند:  پردازد که ایشان می یدر جای دیگر خازن به بیان دیدگاه امام شافعی م
حالل باشد؛ » واج موقتداز«که چون متعه  ستا  حکمی را در اسالم نیافته ھیچ کس

 سپس حرام گردد، باز برای بار دیگر حالل شود و باز حرام گردد.
از علمای حدیث و اجتھاد معتقدند که تمامی علمای حجاز، عراق، شام و غیره اعم 

 حرام است. ،باشد نیز» مجبور«ازواج موقت بر ھرکس ولو مضطر 
 فرماید:  در این گفته خداوند که می

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً َ�َما اْسَتْمَتْعُتم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآ﴿
ُ
 ].٢٤[النساء:  ﴾تُوُهنَّ أ

مھرشان را به  یدبا ید،و) از آنان کام گرفت یدبه ازدواج در آورد(را که  یپس آن زنان«
 . »یدبه آنان بدھ یا یضهعنوان فر

گوید: اینکه گفته  عّالمه آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی در توضیح این آیه می
ازدواج موقت نازل شد، غلط است و ارتباط دادن این آیه  ی که این آیه درباره است شده

کند  و به قول آلوسی این آیه بر حاللیت داللت نمی به نکاح موقت غیر قابل قبول است
و بیان چنین مطلبی به این نحو با نظم قرآن سازگار نیست و منافات دارد؛ زیرا خداوند 

 شده است: له با حالل شروع أمس ٢٤ ی پردازد، اما در آیه در ابتدا به بیان محرمات می

ن ﴿
َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
ۡمَ�ٰلُِ�مأ

َ
 ].٢٤[النساء:  ﴾تَۡبَتُغواْ بِأ

گذارد که ھمین شرط  و در پایان این آیه، خداوند برای صحت این نکاح شرطی می
دھد؛ ھرچند که در  عاریه دادن و حالل کردن خود برای مردان را نمی ی هبه زن اجاز

د: فرمای مذھب تشیع این دو امر جایز است. شرط این است که خداوند متعال می

ھم » ٥ ی مائده، آیه« ی هھمانطور که در سور ].٥[المائدة:  ﴾ُ�ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِح�َ ﴿
 آمده است.

 ».قصد ازدواج داشته باشید، منظور تان زناکاری یا کسب لذت و شھوت نباشد«
منحصرًا قضای شھوت و خالی  ،که اگر ھدف از نکاح است در این آیه اشاره شده

باشد؛ این امر ناجایز است و » محل قرار گرفتن منی در وجود مرد«کردن ظرف منی 
اند؛ به ھمین مناسبت بوده است؛  متعه یا ازدواج موقت را باطل اعالم کردهعلت اینکه 
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فقط قضای  ،چون مقصود عاقد ازدواج موقت، یا متمتع از منعقد کردن ازدواج موقت
است و این نکاح به منظور تحت حمایت قرار دادن یا حفاظت از عرف و ناموس شھوت 

دھد، ممکن است در ھر  گیرد و به این دلیل زنی که به ازدواج موقت تن می انجام نمی
یک ماه شوھر داشته باشد ولی ماه دیگر شوھری ( ای داشته باشد ماه شوھر جداگانه

ھر سال در آغوش مالعبی قرار گیرد و در یا  منوال).دیگر اختیار کند و به ھمین 
 شود. حقیقت، نکاح ھدف داری که در قرآن از آن ذکر به میان آمده حاصل نمی

قت بود و گویند: اگر کسی که در ازدواج مو به ھمین سبب است که اھل تشّیع می
 .شود) محسوب نمیچون ھنوز به عنوان محصن شود ( زنا کرد، رجم نمی

مراد از  ].٢٤[النساء:  ﴾ٱۡسَتۡمتَۡعُتمَ�َما ﴿فرماید که:  نین میسپس خداوند سبحان چ
ت که اھل تشّیع مراد نه ازدواج موق ؛استمتاع در این آیه ھمبستری و جماع با زن است

کنند که  اند و قرائتی از صحابه نقل می ا ازدواج موقت گرفتهراز استمتاع در این آیه 

َوَرآَء َ�ٰلَِك  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن ﴿: ی هبه استناد آیئت شاذ و نادر است و جمھور علماء ااین قر
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
بر تحریم ازدواج موقت که برای مدتی معین  ،]٧[المؤمنون:  ﴾٧ٱۡلَعاُدونَ فَأ

اند و این استداللی روشن است؛ زیرا زنی که به ازدواج موقت  گیرد، فتوا داده انجام می
گیرد؛ زیرا وقتی  دھد نه مملوکه است و نه حکم زوجه و ھمسر به او تعلق می درمیتن 

شود؛ ولی  زن شوھردار لوازمی چون: طالق وارث، عّده و وجوب نفقه بر او مترتب می
ازدواج وقت طالق، نفقه، ارشاد و...  درن موارد در ازدواج موقت منفی است (تمامی ای

اج موقت ھیچ یک از خصوصیات نکاح را شامل و به طور کلی ازدو وجود ندارد)
اند این  شود و علت اینکه این نمونه از ازدواج را نکاح متعه یا ازدواج موقت نامیده نمی

که بر اساس ھمین عقد آن را گیرد ( نوع نکاح نیز عقدی صورت میاست که در این 
 .گویند) اح متعه یا ازدواج موقت میعقد متعه، نک

کاح و مقاصد اصلی نکاح در شریعت، بوجود آمدن فرزند، ثبوت عوامل مشروعیت ن 
نسب، ایجاد الفت و محبت و شریک کردن زن و مرد در زندگی و معیشت است که در 

یابد. به عنوان مثال در نکاح موقت ثبوت نسب وجود ندارد  ازدواج موقت تحقق نمی
ور مقصود از ازدواج ھمین طی را به دروغ به خود نسبت دھد و (مگر اینکه کسی کودک

دگی مشترک بین زن و مرد آمدن فرزند، ایجاد الفت و محبت و زن موقت، به وجود
آن ھم  ،شود از ازدواجی که منحصرًا به خاطر قضای شھوت و چگونه می باشد) نمی



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١٣٠

برای مدتی معلوم انجام پذیرفته است، ایجاد الفت و محبت و شراکت در معیشت را 
زنا نیست پس زنا چیست؟ آیا غیر » ازدواج موقت«این نوع ازدواج انتظار داشت؟ و اگر 

از آن است که زنا نیز با رضایت طرفین و توافق آن دو برای قضای حاجت و نیاز 
گیرد؟ آیا ازدواج موقت غیر از این است؟ با توجه به استدالالت و  صورت می» شھوت«

ازدواج  به این و اگر کسی توان چنین گفت: ازدواج موقت باطل است اقوال قبلی می
 شود. مبادرت ورزد، از دیدگاه شرع زناکار محسوب می

 های عصر جاهلی مخالفت اسالم با ازدواج -١٢
به ذکر آن پرداختیم را به جز ازدواج  ھایی که قبالً  دین مبین اسالم تمامی ازدواج

اعالم  گیرد را حرام شرعی که با خواستگاری و تعیین مھریه و عقدکنان صورت می
 نمود.

داند و مسلمین را بر اساس این آیه از این  ھای عصر جاھلی را زنا می اسالم، ازدواج
 نماید:  عمل منع می

 .]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢َوَ� َ�ْقَرُ�وا الّزِنَاۖ  إِنَُّه َ�َن فَاِحَشًة وََساَء َسبِيً� ﴿

  ».است یزشت و بد راھ یارکه کار بس ید،زنا نشو یکو نزد«
 که خداوند با ذکر این آیه نیز زنا را حرام فرموده است.  چنانھم

َبْتَُغو﴿ ًنا ّ�ِ َردَْن َ�َصُّ
َ
�َْياَوَ� تُْ�رُِهوا َ�َتَياتُِ�ْم َ�َ اْ�َِغاءِ إِْن أ  ﴾ا َعَرَض اْ�ََياةِ ا�ُّ

  ].٣٣[النور: 
 یزندگان یزاچبدست آوردن متاع ن یکنند، برا یخواھند پاکدامن یخود را که م یزانکن«

 ». یدبه زنا وادار نکن یادن
ای پاک و سالم مبتنی بر محبت،  ساختن جامعه ،ھای مذکور منظور از تحریم ازدواج

 رحمت و تداوم بر اساسی محکم و استوار است.



 

 

 فصل نهم:
 حقوق و واجبات زوجین

 حقوق ھمسر -١
 الف) مھربانی و عطوفت

 ب) نفقه
 ج) ھمبستری

 حقوق شوھر -٢
 الف) اطاعت کردن از او

 ب) حفظ مال
 ج) خدمتگزاری زن برای مرد

 د) اجازه ندادن ورود کسی به منزل به فردی
 ه) زن نباید بدون اجازه شوھر خود روزه مستحبی بگیرد

 و) بخشیدن مال زن به شوھر فقیرش
 رار دادن جای مناسبی به زن بعد از ازدواجز) در اختیار ق

 ح) زن را از کار منع کردن
 ط) تذکر دادن و تنبیه زن ھنگام سرکشی و نافرمانی

 ی) آراستگی زن برای شوھر
احکام مربوط به حنا، کوتاه کردن موی سر، پوشیدن کاله گیس، سرمه کشیدن، «

 »ھا آرایش دادن موی سر و الک زدن ناخن



 

 

 حقوق و واجبات زوجین
واجب است » اعمالی«ھا  آنھریک از زوجین دارای حقوقی است و نیز بر ھرکدام از 

 ألزن و شوھر، بر اساس عدالت و دوست داشتن متقابل برپاست و خداوند و روابط
م کرده است. موّدت و رحمت و أنس و شفقت محک ی ارتباط بین زوجین را وسیله

 فرماید:  خداوند تبارک و تعالی می

َُّهنَّ ﴿ نُتۡم ِ�َاٞس ل
َ
  ].١٨٧[البقرة:  ﴾ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم َوأ

 . »آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید«
لذا اسالم بر اساس سرشت و فطرت ھریک از زوجین برای آنان حقوقی را قرار داده 

 و واجباتی را مشخص کرده است.

 »زوجه«حقوق همسر  -١
 پردازیم: حقوق ھمسر بسیار زیاد است که در ذیل به برخی از آنان می

 الف: مھربانی و عطوفت
 فرماید:  مھربانی به زن، خداوند تبارک و تعالی می ی  در زمینه

﴿ ِ وُهنَّ ب   ].١٩[النساء:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف وََ�ِ�ُ
 ».رفتار کنید دار)نان خود به طور شایسته (در گفتار و در کرو با ز«

 فرماید:  می جھمچنین پیامبر اکرم 

ةِ «
َ
َتِيِم َوالَْمْرأ

ْ
: ايل ِعيَفْ�ِ ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ

ُ
  ١.»اللُهمَّ إِ�ِّ أ

 ».حّق یتیم و زن ،حق دو ضعیف را گیرم (بر مردم) بار الھا! ھمانا من سخت می«
با زنان (زنانی «فرماید:  میموده است و زنان را به شیشه و بلور تشبیه فر ج پیامبر

حجة الوداع فرمود:  ی پیامبر در خطبه» بلور ھستند مھربان باش که ھمانند)

 ٢.»َعَواٌن ِعنَْدُ�مْ  َواْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْ�ًا، فَإِ�َُّهنَّ «

                                           
 ). [مؤلف]٢/٤٣٩) در األدب و امام احمد (٣٦٧٨به روایت ابن ماجه ( -١

 ست. [مصحح]گوید: حسن ا ) می٢٤٤٧آلبانی در الجامع الصحیح (
 اند. قبًال تخریج شده -٢
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توان انسانی را یافت که دارای تمامی صفات کمال باشد؛ لذا شایسته  از آنجا که نمی
 ھای زن را قبول نماید. برخی از اشتباھات و لغزشاست که مرد 

زد، زن بر سرش داد کشید و این عمل زن بر او سخت  یک اعرابی با زنش چانه می
کنم و ھنگامی که  و گران آمد و گفت: قسم به خدا، نزد امیرالمؤمنین از تو شکایت می

نید که زنش به در منزل حضرت امیرالمؤمنین رسید و منتظر خروج ایشان گردید، ش
عمر ساکت بود و گفت: ای عمر! از خدا بترس در حالی که حضرت  با صدای بلند می

گفت، مرد در حالی که قصد بازگشت داشت با خودش گفت: زمانی که حال  ی نمیسخن
 امیرالمؤمنین این گونه است، حال من چگونه باید باشد؟

فت: ای مرد عرب! خارج شد و به مرد گ سو در این اندیشه بود که حضرت عمر
ام تا از اخالق زنم شکایت کنم از  حاجتت چه بود؟ مرد عرب گفت: به سوی تو آمده

من را به «کند و من در نزد شما چیزی را یافتم که  اینکه او بر من صدایش را بلند می
و پارسا نمود؛ زیرا اختیارات تو بیشتر از اختیارات من است؛ پس بدین » تفکر واداشت

عت نمودم و با خودم چنین گفتم: زمانی که رفتار امیرالمؤمنین با زنش خاطر مراج
 این گونه است، پس حال من چگونه باشد؟

کردم به خاطر  خندید و گفت: ای برادر مسلمان! من آن را تحمل سحضرت عمر
کند؛  پزد، نانم را آماده می حقوقی که ھمسرم بر من دارد: ھمانا او غذایم را می

صبری که به  ی پوشد و عالوه براین به اندازه ھایم را می دھد؛ لباس یر میفرزندانم را ش
 ١ گردد. نمایم، ثواب عایدم می خاطر اعمال وی می

 ب: نفقه
مقصود از نفقه، آماده کردن ھر آن چیزی است که ھمسر بدان نیاز دارد مانند: 

 طعام، مسکن، خدمتکار؛ ھرچند زن خود صاحب مال باشد.
 فرماید:  خداوند تبارک تعالی می

ِ  ۥَ�ُ  ٱلَۡمۡولُودِ َوَ�َ ﴿ ۚ  ٱلَۡمۡعُروِف� رِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ ب  ﴾َ� تَُ�لَُّف َ�ۡفٌس إِ�َّ وُۡسَعَها
 ].٢٣٣[البقرة: 

                                           
ی تمریِض مردی گفت، آن را  این روایت اصلی ندارد و بدون سند در بعضی کتب مؤخران با صیغه -١

 اند. [مصحح] نقل کرده
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(=  الزم است خوراک و پوشاک آنان ،(پدر) او متولد شده یو بر آن کس که فرزند برا«
اش  ییکس جز به اندازه توانا یچھ .دادن بپردازد) یر(در مدت شیسته مادران) را بطور شا

 ».دشو یمکلف نم

 فرماید:  می أل ھمچنین خداوند

وُهنَّ ِ�َُضّيُِقوا َعلَيِْهنَّ ۚ �ن ﴿ ْسِكُنوُهنَّ مِْن َحيُْث َسَكنُتم ّمِن وُْجِدُ�ْم َوَ� تَُضارُّ
َ
أ

نفُِقوا َعلَيْهِ 
َ
وَ�ِت َ�ٍْل فَأ

ُ
ٰ يََضْعَن َ�ْلَُهنَّ ُ�نَّ أ  ].٦[الطالق:  ﴾نَّ َح�َّ

و  ید،سکونت دھ ید،که خودتان سکونت دار یآنان (زنان مطلقه) را در حد توانتان ھر جا«
عده مجبور به ترک  یاناز پا یش(و پ ید،تا (عرصه را) بر آنان تنگ کن یدنرسان یانبه آنھا ز

  ».تا آن که حمل خود را بگذارند یدبدھ ھا را نفقة آن ،منزل شوند) و اگر باردار باشند

 ١.»َولَُهنَّ َعلَيُْ�ْم ِرْزُ�ُهنَّ َوِ�ْسَوُ�ُهنَّ بِالَْمْعُروِف «فرماید:  می ج پیامبر اکرم
  .»مردان باید رزق و لباس زنان را به طور شایسته بپردازند«ترجمه: 

گفتم:  جچنین روایت شده است که به پیامبر اکرم  ساز حضرت معاویه قشیری

ُ�ْطِعُمَها إَِذا َطِعْمَت، َوتَْ�ُسوَها إَِذا « فرمود: جحق زن ما بر ما چیست؟ پیامبر 
َيِْت 

ْ
 يِف ابل

َّ
 َ�ْهُجْر إِال

َ
 ُ�َقبِّْح، َوال

َ
 ترَْضِِب الْوَْجَه، َوال

َ
  ٢.»اْكتََسيَْت، َوال

خود را او را طعام دھی، زمانی که طعام خوردی و او را بپوشانی زمانی که «ترجمه: 
 ».نگذار تنھاپوشاندی و بر صورت او نزن و او را دشنام نده و او را مگر در خانه 

نماید و عقد  گوید: زمانی که مردی با زنی ازدواج می می المحّلیابن حزم در کتاب 
زنش را بپردازد ھرچند که در گھواره  ی هباید به اندازه توانش نفق ،بندد نکاح را می

باشد؛ نافرمان باشد یا مطیع، فقیر باشد و یا ثروتمند؛ دختر باشد یا بیوه؛ آزاد باشد یا 
 کنیز؛ به منزل آورده باشد یا ھنوز در منزل پدرش باشد. 

عبدالله بن » ارکخدمت«از حضرت وھب بن جابر روایت شده است که گفت: غالم 
المقدس اقامت گزینم. حضرت به او   قصد دارم این ماه را در بیت عمر به او گفت که

ای؟ غالم  ھا مھیا کرده این ماه را که بر تو واجب است، برای آن ی گفت: آیا تو نفقه

                                           
) در الحج المناسک و امام ٣٠٧٤) و ابن ماجه (١٩٥٠) و ابوداود (١٢١٨به روایت امام مسلم ( -١

 ). [مؤلف]٥/٧٣احمد (
 قبًال تخریج شده است. -٢
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ماه را برایش مھیا کن؛ چرا که من از رسول اکرم  ی قهگفت: نه. عبدالله فرمود: برو و نف

ْن يُِضيَع َمْن َ�ُقوُت َكىَف بِالَْمرْ «فرمود:  شنیدم که می
َ
 ١.»ِء إِْ�ًما أ

 هکسی را ک ی مرتکب شدن این گناه کافی است که نفقه تنھابرای انسان «ترجمه: 
 ».وی بر او واجب است، آن را ضایع کند ی نفقه

ُل َما يُوَضُع يِف « از حضرت جابر از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند: وَّ
َ
أ

َعبِْد 
ْ
ْهِلهِ ِمَ�اِن ال

َ
 ٢.»َ�َفَقتُُه ىلَعَ أ

او بر  ی هشود، نفق اولین چیزی که در ترازوی اعمال انسان گذاشته می«ترجمه: 
 ».اش است خانواده

دقِة ما اكَن عن َظهِر ِغً� «فرماید:  عالوه بر آن پیامبر اکرم می وابدأ بَِمن  ،خُ� الصَّ
  ٣.»تعوُل 

دلیل احتیاج نداشتن به آن بپردازی و بھترین صدقه آن است که آن را به «ترجمه: 
 ».ات شروع کن در حال صدقه دادن از خانواده

آیات و احادیث ذکر شده به انفاق و احسان نسبت به ھمسر به عنوان یک مسئولیت 
 کند. کامل و در حدود توان او داللت می

 ج: ھمبستری
عاطفه طغیان آید و گاھی بر  جماع و ھمبستری از ضروریات ازدواج به حساب می

کند و طبیعت و سرشت میل جنسی انسان به صورت عجیبی او را به سوی عشق  می
 ی هکشاند و پذیرفتن زندگی و ازدواج با مرد از طرف زن در مرحل بازی و دلبستگی می

 جنسی است. ی اول، ھمان دستیابی به غریزه

                                           
) و طیالسی در مسند ٢/١٦٠و  ١٩٤و  ١٩٥) در الزکاة و امام احمد (١٦٩٢به روایت ابوداود ( -١

) با ١/٤١٥و  ٥٠٠٤) و حاکم (٧/٤٦٧) و بیھقی (٧/١٣٥) و ابونعیم در الحلیة (٣٠١خودش (ص 
 موافقۀ امام ذھبی. [مؤلف] 

 ح است. [مصحح]گوید: صحی ) می٨٩٤آلبانی در إرواء الغلیل (
 ) آن را روایت کرده است. [مؤلف]١٦/٢٧٦طبرانی در األوسط و کنز العمال ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٢٢٣آلبانی در ضعیف الترغیب (
 ) در الزکاة. [مؤلف]٣/٢٩٤به روایت امام بخاری ( -٣
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صورت حالل  جنسی به ی خداوند، ازدواج را برای اشباع و برآورده ساختن غریزه
و حتی برای آن اجر و پاداش در نظر گرفته است؛ به طوری که پیامبر  است قرار داده

َحِدُ�ْم َصَدقَةً «فرماید:  می جاکرم 
َ
 ١.»َوِ� بُْضِع أ

گردد؛ پس جایز  بنابراین: از آنجا که ازدواج یک نیاز شدیدی برای زن محسوب می
طوری که روایت شده است که د، به نیست که مرد مدت زمانی طوالنی از زن دور شو

جستند،  حضرت عمر بن خطاب موقعی که از احوال و رعّیت خود در شبی تفقد می
 خواند: سرود و با آواز می می اشنید که زنی این شعر ر

ــــه ــــل و اســــود جانب  تطــــاول هــــذا اللي
 

ــــــــــه  ــــــــــل أالعب ــــــــــي اذال خلي  و ارقن
 

ــــــــــو ال اهللا رب غــــــــــريه ــــــــــواهللا ل  ف
 

 جوانبـــــهلزعـــــزع مـــــن هـــــذا الســـــري  
 

 ولكــــــــــن ريب واحليــــــــــاء يكفنــــــــــي
 

ـــــــه  ـــــــا مراكب ـــــــيل ان توط ـــــــرم بع  و أك
 

به سوی منزلش برگشت و در مورد زنی که شوھرش غایب باشد، از  سحضرت عمر
تحمل کند؟  راتواند دوری شوھر خود  پرسید که چند ماه زن می لدخترش حفصه

ار ماه، حضرت حفصه ساکت شد و خجالت کشید و اندیشید و حضرت عمر گفت: چھ
پنج ماه، یا شش ماه، حفصه پلک چشم را به عالمت نه به باال تکان داد. دانست بیشتر 

لشکر چنین نوشت: مردان  ی تواند صبر کند بنابراین، برای فرمانده از شش ماه نمی
 زمانی که شش ماه از خانواده دور ماندند، باید از غزوه برگردند. 

گردد، این است که زن را از لذت  مرد می از جمله عواملی که موجب نفرت زن از
یا اینکه در انزال شھوتش عجله کند و در برخی از  ،جماع و ھمبستری محروم سازد

کند؛ لذا شایسته است که مرد  مواقع زن به خاطر حیاء و آزرم خویش آن را طلب نمی
که له، مھم این است أتوجه بسیار کاملی به این امر مھم داشته باشد. در این مس

ھا به  ھمسران در کسب لذت عشق بازی و ھمبستری توافق داشته باشند تا اینکه آن
گیرد  نھایت لذت و خوشی در احساس متبادل برسند. و بھترین جماع موقعی انجام می

که بعد از ھضم غذا در موقع اعتدال بدن از گرما، سرما، گرسنگی و یا سیری بدن انجام 
ماع ھنگامی پایان پذیرد که شھوت به اوج خود رسیده و نیز شایسته است که ج .گیرد

                                           
 قبًال تخریج شده است. -١
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جماع پایان  و منی حمله ورگشته و نھایت حد شھوت به سر رسیده است؛ چرا که اگر
 رسند. گردد و طرفین به آرامش می پذیرد، موجب آرامی روحی می

چنین روایت شده است: بسیار نیکوست که یکی از شماھا با  ساز حضرت ابوھریره
ای جماع نماید که برای او دو اجر وجود دارد: اجر غسل  جمعه اش در ھر خانواده

ْهلَُه فَلْيُْصِدْ�َها«فرماید:  می جخویش و اجر غسل زنش و پیامبر 
َ
 إذا َجاَمَع أحُدُ�ْم أ

 ١ .»فإن َسبََقها فال ُ�ْعِجلْها
زمانی که یکی از شما با ھمسرش جماع نمود؛ پس برای او صدقه دھد و «ترجمه: 

 ».بر زن غالب شد بر او عجله نکند (و بر او فشار وارد نکند) اگر در ارضاء شدن
کند که گفت: برای  از حضرت زید بن اسلم روایت می المصّنفعبدالرزاق در کتاب 

مد و گفت: شوھر من توانایی اند که زنی نزد حضرت عمر بن خطاب آ من تعریف کرده
پیش او » شخصی را«پس حضرت عمر  .»کند و من را ارضاء نمی«ھمبستری ندارد 

ام  ام و قّوتم را از دست داده پرسید و مرد گفت: پیر شده» له راأمس«فرستاد و از او 
گفت: آیا در ھر ماھی یک بار با او  سحضرت عمر .»بیش از این توانایی ندارم«

گفت: چند بار با او ھمبستر  سوی؟ گفت: بیشتر از یک بار، حضرت عمرش ھمبستر می
» به زن«یک بار. حضرت عمر » بین دو حیض ی فاصله«شدی؟ گفت: در ھر طھری 

 کند.  گفت: برگرد و ھمین برای زن کفایت می
ابن قیم گفته است که جماع بیش از حد، نیرو را کم و برای اعصاب مضر است و 

شود و موجب ضعف قوت بینایی و سایر نیروھای بدن  و تشنج میلرزه  ،باعث رعشه
کند و موجب گشاد شدن مجاری  گردد و حرارت و شدت غریزه را خاموش می می

کند. و بھترین اوقات  ھای آزار دھنده مساعد می گردد و آن را برای زیاده تناسلی می
شته است؛ سپس غذا تا حدودی گذبرای جماع پاسی از شب است، زمانی که از ھضم 

خوابد و نیروی  گیرد و بعد از آن می کند یا اینکه وضو می شخص پس از جماع غسل می
 ».کند و تجدید قوا می«گردد  بر می» به بدن«وی  ی از دست رفته

وَْسُطها«در حقیقت در این امر افراط و تفریط جایز نیست؛ بلکه 
َ
 ٢».خُ� األموِر أ

 ».ھاست روترین آن بھترین اعمال، میانه

                                           
 یف است. [مصحح]گوید: ضع ) می٤٥١آلبانی در ضعیف الجامع ( -١
 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٢٥٢آلبانی در ضعیف الجامع ( -٢
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 حقوق شوهر -٢
 الف) اطاعت کردن از او

ھا نیست، از  از جمله حقوق مرد بر زن، این است که در امور خیر که گناھی در آن
 مرد اطاعت کند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی حق سرپرستی زن را به مرد بخشیده

ْن «فرماید:  می جول الله ؛ پس واجب است از او اطاعت شود رساست
َ
َحًدا أ

َ
َمْرُت أ

َ
لَْو أ

ْن �َْسُجَد لَِزوِْجَها
َ
َة أ

َ
َمْرُت الَْمْرأ

َ َ
َحٍد، أل

َ
ِه َعلَيَْها �َْسُجَد ِأل  . »ِمْن ِعَظِم َحقِّ

جایز بود که من امر کنم به کسی که کس دیگری را سجده کند، به زن امر  اگر«
 ١».شوھر بر او سجده کند کردم که شوھرش را به خاطر بزرگی حق می

 کنند که فرمود: از حضرت می روایت لحاکم و غیره از حضرت عایشه
» شوھرش«ترین حق را بر زن دارد؟ فرمود:  پرسیدم: چه کسی بزرگ ج الله رسول

فرمود:  ج ترین حق را بر مرد دارد؟ پیامبر حضرت عایشه گفت: چه کسی بزرگ
 ٢».مادرش«

 �َْشُكُر «فرماید:  می جعالوه بر آن پیامبر 
َ

 امرأةٍ ال
َ

ال ينظُر اُهللا تبارَك وتعاىل إِىل
 �َْستَْغِ� َ�نْهُ 

َ
  ٣».لزوِجَها َوِ�َ ال

؛ نگرد سپاسگزار شوھرش نباشد، نمی خداوند سبحان و تعالی به زنی که«ترجمه: 
  ».شود نیاز نمی چرا که ھرگز از یاری شوھرش بی

آمد و  جاز حضرت ابن عباس روایت شده است که فرمود: زنی نزد حضرت محمد 
ام. خداوند بر مردان جھاد  گفت: ای رسول خدا! من از طرف زنان خدمت شما رسیده

گیرند و اگر کشته شوند، نزد خدا  را واجب کرده است که اگر پیروز شوند، پاداش می

                                           
) و امام ١٨٥٣) در الرضاع و ابن ماجه (١١٥٩) در النکاح و ترمذی (٢١٤٠به روایت ابوداود ( -١

 ). [مؤلف]٦/٧٦و  ٥/٢٢٨و  ٤/٣٨١احمد (
 گوید: حسن صحیح است. [مصحح] ) می١٩٣٩آلبانی در صحیح التغریب (

 ). [مؤلف]٤/١٥٠به روایت حاکم ( -٢
 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٢١٢آلبانی در ضعیف التغریب (

). ٢/١٧٥) با موافقۀ امام ذھبی و بزار در کشف األستار (٤/١٧٤و  ٢/١٩٠به روایت حاکم ( -٣
 [مؤلف]

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می١٩٤٤آلبانی در صحیح التغریب (
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رسانیم، این امر برای ما چه سودی  می گیرند و ما که به آنان مدد و یاری روزی می

نَّ َطاَعَة «فرمود:  جکند که رسول الله  دارد؟ روایت می
َ
بِْليِغ َمْن لَِقيِت ِمَن النَِّساِء، أ

َ
أ

ِه َ�ْعِدُل َذلَِك، َوقَِليٌل ِمنُْ�نَّ َمْن َ�ْفَعلُهُ  ْوِج َواْعرِتَافًا حِبَقِّ   ١.»ذالزَّ
نماید،  نماید و حق وی را ادا می ش اطاعت میھر یک از زنان که از شوھر«ترجمه: 

 ».دھند گویا جھاد نموده است، اما عده اندکی از زنان این اعمال را انجام می
 ج اسالم میان اطاعت از شوھر و اطاعت خداوند پیوند برقرار نموده است، پیامبراکرم

ُة مَخَْسَها، وََصاَمْت «فرماید:  می
َ
َطاَعْت َزوَْجَهاإَِذا َصلَِّت الَْمْرأ

َ
 َشْهَرَها، وََحِفَظْت فَرَْجَها، َوأ

َنَّة
ْ
 ٢.»َدخلِت اجل

مانی که زن نمازھای پنجگانه و روزه ماه مبارک رمضان را به جا آرد و ز«ترجمه: 
 ».شود عفت خویش را محفوظ دارد و از شوھرش اطاعت نماید، وارد بھشت می

إَِذا َصلَِّت «فرمود:  جامبر اکرم روایت شده که پی ساز حضرت عبدالرحمن بن عوف
َنََّة 

ْ
َطاَعْت َزوَْجَها ِ�يَل لََها: اْدُخِ� اجل

َ
ُة مَخَْسَها، وََصاَمْت َشْهَرَها، وََحِفَظْت فَرَْجَها، َوأ

َ
الَْمْرأ

َنَِّة ِشئِْت 
ْ
بَْواِب اجل

َ
يِّ أ

َ
 ٣.»ِمْن أ

زمانی که زن نمازھای پنجگانه و روزه ماه مبارک رمضان را به جا آرد و «ترجمه: 
به او گفته  حفظ نماید و از شوھرش اطاعت کند، (پس از مرگش)عفت خویش را 

 ». خواھی، وارد شو کدام از درھای بھشت که می شود از ھر می
 به جھنم خواھد شد:» دخول او«و نافرمانی زن از شوھرش باعث 

 فرمود: ج الله روایت شده است که رسول س عباسبد الله ابن عاز حضرت 

ْهِلَها النَِّساَء، قَالُوا: بَِم؟ يَا رَُسو«َ
َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
، َوَرأ َْوِم َمنَْظًرا َ�طُّ َر اَكيلْ

َ
يُْت انلَّاَر فَلَْم أ

َ
َل َرأ

يَْ�ُفْرَن بِاِهللا؟ قَاَل: بُِ�ْفرِ 
َ
، ِ�يَل: أ ِْحَساِن، لَْو  اِهللا قَاَل: بُِ�ْفرِِهنَّ

ْ
َعِشِ�، َو�ُِ�ْفِر اإل

ْ
ال

                                           
 ). [مؤلف]٢/١٨١کشف األستار (به روایت بزار در  -١

 گوید: ضعیف است. [مصحح]  ) می١٢١٣آلبانی در ضعیف التغریب (
 ). [مؤلف]٢/١٧٧و  ١٧٨به روایت بزار در کشف األستار ( -٢

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٦٦١آلبانی در صحیح الجامع (
گوید: طبرانی در األوسط  می) ٤/٣٠٦) و ھیثمی در مجمع الزوائد (١/١٩١به روایت امام احمد ( -٣

 روایت کرده است. [مؤلف]
 گوید: صحیح است. [مصحح]  ) می٦٦٠آلبانی در صحیح الجامع (
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يُْت ِمنَْك َخْ�ًا َ�طُّ 
َ
ْت ِمنَْك َشيْئًا، قَالَْت: َما رَأ

َ
ْهَر، ُ�مَّ َرأ  إِْحَداُهنَّ ادلَّ

َ
ْحَسنَْت إِىل

َ
  ١.»أ

ھولناکی را ندیده بودم و بیشتر  ی هجھنم را دیدم و تاکنون چنین منظر«ترجمه: 
 جاصحاب گفتند: چرا ای رسول خدا؟ پیامبر دادند.  ھل جھنم را زنان تشکیل میا

به «د: وورزند، پیامبر فرم گفته شد: آیا زنان به خدا کفر می» به خاطر کفرشان«فرمود: 
ھا به شوھر و اقوام او و کفر و توھین به نیکی وی؛ چرا که  خاطر توھین و ناسپاسی آن

ک بدی را مشاھده کند، یھا نیکی کنی، سپس از تو  ی از آنھا با یک اگر در تمامی وقت
  ».ام گوید: من ھرگز از تو نیکی ندیده می

آید. در  ھای زن، امتناع او از ھمبستری با شوھرش به حساب می از جمله نافرمانی
 فرماید: الشأن می  این باره پیامبر عظیم

 فَِراِشهِ «
َ

تَُه إىِل
َ
ْن تيَِجءَ إَِذا َداَع الرَُّجُل اْمَرأ

َ
بَْت أ

َ
َ�بَاَت َغْضبَاَن لََعنَتَْها الَمَالئَِ�ُة  ، فَأ

 ٢.»َحىتَّ تُْصِبحَ 
خواند و او از این امر متناع  که مرد، زنش را به ھمبستری فرا میزمانی «ترجمه: 

 ». فرستند ورزد و شوھر شب را با عصبانیت سپری کند، مالئکه تا صبح بر او لعنت می
سعادت و کامیابی و سربلندی  ی متعددی دارد که تضمین کنندهپس اطاعت اقسام 

 آید. مسلمان به شمار می ی هخانواد

 ب) حفظ مال
از اسراف  بر زن به خاطر اطاعت از شوھرش واجب است از اموال او محافظت کند و

شوھرش انفاق نکند و مال او را فقط با رضایت  ی هو تبذیر پرھیز نماید و بدون اجاز
 دیگری ببخشد. شوھرش به

 بِإِْذنِ «فرماید:  می جپیامبر 
ةٌ َشيْئًا ِمْن َ�يِْت َزوِْجَها إِالَّ

َ
، ِ�يَل: يَا رَُسوَل هَال ُ�نِْفُق اْمَرأ

َعامُ  ِ قَاَل: َذا ؟اِهللا، َوَال الطَّ ْمَوانِلَا ُهو َك ل
َ
فَْضُل أ

َ
 ٣».أ

                                           
) در الکسوف. ٩٠٧) در النکاح و امام مسلم (٩/٢٩٨) در اإلیمان و (١/٨٣به روایت امام بخاری ( -١

 [مؤلف]
 ) در باب النکاح. [مؤلف]١٤٣) و امام مسلم (٢/٢٩٣ – ٢٩٤به روایت امام بخاری ( -٢
) در التجارات. ٢٢٩٥) در الزکاة و ابن ماجه (٦٧٠) در البیوع و ترمذی (٣٥٦٥به روایت ابوداود ( -٣

 [مؤلف]
 گوید: حسن است. [مصحح] ) می٦٧٠آلبانی در تحقیق روایت ترمذی (
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. او به کسی نبخشد ی شوھرش بدون اجازه ی زن باید چیزی را از خانه«ترجمه: 
 ».آن برترین اموال ماستالله! حتی طعام؟ پیامبر فرمود:  گفته شد یا رسول

 بِإِْذِن َزوِْجَها إَِذا َملََك « فرمود: ج پیامبر
َّ

ْن تَنْتَِهَك ِمْن َمالَِها َشيْئًا ِإال
َ
ٍة أ

َ
لَيَْس ِالْمَرأ

 ١.»ِعْصَمتََها
جایز نیست که از اموالش چیزی را برای زن تا زمانی که شوھر دارد، «ترجمه: 
 ».وی به دیگری ببخشد ی بدون اجازه

که روایت نموده است  جکه از پیامبر  است بن صامت روایت شده هاز حضرت عباد
ایشان فرمودند: زن نباید بدون رضایت شوھرش چیزی را به کسی ببخشد. جز به 

  ٢رضایت او.
دبیر و دوراندیشی وی بر خرج و بنابراین حق اموال مخصوص مرد است؛ چرا که ت

 بیشتر است.» خانواده«نفقات 

 ج) خدمتگذاری زن برای مرد
ای که  اسالم یک نظام ھمکاری دو جانبه بین مرد و زن برقرار نموده است؛ به گونه

خانه  ی پردازد و زن به اداره مرد در خارج از خانه به تالش و کوشش و کسب و کار می
 نماید. ازد و اسباب راحتی و آرامش را مھیا میپرد و تربیت فرزندان می

حکم کرد که  لو ھمسرش فاطمه زھرا سبین حضرت علی ج پیامبر اکرم
در «به کسب و کار تالش  سامور مربوط به خانه را انجام دھد و علی لفاطمه

  بپردازد.» خارج از خانه
 ی خانهروایت شده است که گفت: من تمام اعمال سدختر ابوبکر  لاز اسماء

کردم و او اسبی داشت که من از آن نگھداری  دادم و به او خدمت می زبیر را انجام می
آوردم. ھمچنین حضرت اسماء به آن علوفه و  چیدم و می کردم و برای او علف می می

٢ پخت و از زمینشان که کشید، خمیر می آب می» چاه«داد و با سطل از  می بآ
فرسخ  ٣

 آورد. گذاشت و به منزل می روی سر میما را دور بود، ظرف خر

                                           
 ن را روایت کرده است. [مؤلف]گوید: طبرانی آ ) می٤/٣١٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٧٢٣٨آلبانی در صحیح الجامع (
 اند. [مؤلف] گوید: طبرانی و احمد روایت کرده ) می٤/٣١٥ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢
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ابن قیم گفته است: در صحت خدمت کردِن زن به شوھر ھیچ شکی وجود ندارد. 
رو، فقیر یا ثروتمند جایز  در این مورد تفاوت و فرق گذاشتن بین زن زیبارو و یا زشت

ترین زنان دنیا  وجود آن که وی از شریفھای اسماء به شوھرش با  نیست. خدمت
» خویش«او نزد پیامبر اکرم آمد و از او نسبت به خدمتگذاری  .شایان ذکر استاست، 

 اعتراض وی را نپذیرفت. جشکایت کرد، اما پیامبر 

 آید ) اجازه ندادن ورود کسی به منزل به فردی که شوھرش از او خوشش نمید
شوھرش به  ی یکی دیگر از حقوق مردان بر زنان آن است که کسی را بدون اجازه

در  جبر زن واجب است. رسول الله » مرد«اطاعت  منزلش راه ندھد و در این حالت،

ُ�ْم َعلَ «حّجة الوداع فرمود:  ، فََحقُّ  يُوِطنْئَ فُرَُشُ�ْم يْهنَّ لِنَِسائُِ�ْم َعلَيُْ�ْم َحقًّ
َ

ال
َ
أ

َذنَّ يِف ُ�يُوتُِ�ْم لَِمْن تَْ�َرُهونَ هُ َمْن تَْ�َرُهونَ 
ْ
  ١.»هُ ، َوَال يَأ

ھا، این  زنانتان بر شما حقی دارند و شما ھم حقی دارید، حّق شما بر آن«ترجمه: 
آید به منزل راه ندھند و بر فرش شما  است که به کسی که شما از وی خوشتان نمی

 ».ننشانند

ٍة «کند که فرمود:  روایت می جاز پیامبر  بحضرت معاذ بن جبل
َ
 َ�ِلُّ ِالْمَرأ

َ
ال

َذَن 
ْ
ْن تَأ

َ
ُْرَج وَُهَو اَكرِهٌ أ  ختَ

َ
 ٢.»يِف َ�يِْت َزوِْجَها، َوُهَو اَكرٌِه، َوال

آید، اجازه ورود  بر زن جایز نیست که کسی را که شوھرش از او بدش می«ترجمه: 
 ».او در حالی که شوھرش ناراضی است، از خانه خارج شود» ی بدون اجازه«دھد و نیز 

 مستحبی بگیرد ) زن نباید بدون اجازه شوھر خود روزهـھ
علت نھی این امر، این است که مرد حق دارد که در ھر روزی از زنش، استمتاع 
بجوید و نیز بر زن واجب است که بدون ھیچ گونه تأخیری از او اطاعت نماید؛ پس 

مرد به خاطر حقوق جنسی انجام داده  ی جایز نیست که عبادت مستحبی بدون اجازه
 شود.

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]١٨٥١) در الرضاع و ابن ماجه (١١٦٣به روایت ترمذی ( -١

 گوید: حسن لغیره است. [مصحح] ) می١٩٣٠(آلبانی در صحیح التغریب 
 گوید: طبرانی روایت کرده است. [مؤلف] ) می٤/٣١٣ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٢٤٦آلبانی در غایة المرام (
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 بِإِْذنِهِ «فرماید:  می ج پیامبر اکرم
َّ

ُة َوَ�ْعلَُها َشاِهٌد إِال
َ
 تَُصوُم الَْمْرأ

َ
 ١.»ال

لی که شوھرش شاھد و ناظر آن در حا ،بگیرد زن نباید روزه (مستحبی)«ترجمه: 
 ».مگر به اجازه او است (شوھر در خانه است)،

ا وادار او ر» به زور«کرد که  آمد و از شوھرش شکایت می جزنی پیش پیامبر اکرم 
علت این امر را جویا شد، گفت:  جکه پیامبر  یاش را افطار کند. ھنگام کند که روزه می

 «فرمود:  ج توانم زیاد صبر کنم. بر این اساس، پیامبر من مردی جوان ھستم و نمی
َ

ال
ةُ 
َ
 بِإِْذنِ  تَُصوُم الَْمْرأ

َّ
 ٢.»َهاَزوْجِ  إِال

 ».شوھرش روزه مستحبی بگیرد ی زن نباید بدون اجازه«ترجمه: 

 و) بخشیدن مال زن به شوھر فقیرش
روایت کرده است که رسول اکرم  سزن عبدالله بن مسعود لثقفّیه زینب

ْ�َن يَا َمْعرَشَ النَِّساِء، َولَْو ِمْن ُحِليُِّ�نَّ «فرمود:   ٣.»تََصدَّ
 ».باشدای زنان! صدقه بدھید حتی اگر از زینت آالت خودتان ھم «ترجمه: 

تنگدستی و رسول نزد عبدالله بن مسعود برگشتم و گفتم: تو مرد گوید:  زینب می
 : پس نزد رسول اکرم برو و از او (در این زمینه)الله ما زنان را به صدقه دادن امر فرمود

 بپرس.
پس من رفتم، در این ھنگام زنی از زنان انصار را جلوی خانه  ،عبدالله گفت: تو برو

 جکاری رسول الله  ی هله آمده بود، اّما مشغلأدیدم و او ھم به خاطِر این مسرسول الله 
  بسیار زیاد بود.

بالل نزد ما آمد، به او گفتیم: نزد رسول الله برو و به ایشان بگو دو زن جلوی در 
له را بپرسند که آیا جایز است ما به أخواھند این مس خانه شما ھستند و از شما می

یتیمانی که تحت حمایت ما ھستند، صدقه بدھیم، اما به پیامبر نگو که ما مردان خود و 
له را از أرفت و مس ج کرد که بالل داخل منزل رسول الله ھستیم. زینب تعریف می

                                           
 ) در الزکاة. [مؤلف]١٠٢٦) در النکاح و امام مسلم (٩/٢٩٣به روایت امام بخاری ( -١
 ) در الصوم. [مؤلف] ٢٤٥٩ی داود (به روایت اب -٢

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٣٢٠٥( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در 
 ). [مصحح]١٠٠٠صحیح مسلم ( -٣
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فرمود: چه کسانی ھستند؟ بالل جواب داد که زنی از انصار و  ج ایشان پرسید، پیامبر
 ج: زن عبدالله بن مسعود. پیامبر فرمود: کدام زینب؟ گفت جزینب. رسول الله 

خواھند  اشخاصی که می بادو اجر است؛ یکی اجر خویشاوندی ( ھا برای آن فرمود:
  ١».و دیگری اجر و پاداش صدقه صدقه بدھند)

 ز) در اختیار قرار دادن جای مناسبی به زن بعد از ازدواج
 فرماید:  خداوند متعال می

ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحيُْث ﴿
َ
وُهنَّ ِ�َُضّيُِقوا َعلَيِْهنَّ أ  ﴾َسَكنُتم ّمِن وُْجِدُ�ْم َوَ� تَُضارُّ

 ].٦[الطالق: 
و  ید،سکونت دھ ید،که خودتان سکونت دار یآنان (زنان مطلقه) را در حد توانتان ھر جا«

 ».یدتا (عرصه را) بر آنان تنگ کن یدنرسان یانبه آنھا ز
خود را به به مقتضای شغل و کار خویش به بر اساس این آیه الزم است که مرد، زن 

بدون اینکه به زن ضرری برسد یا سختی و رنج خارج از توان  ،جای دیگری انتقال دھد
بر او را تحمل کند یا موجب در تنگنا قرار گرفتن زن شود و مھم در نظر گرفتن 

 مصلحت شرعی بدون ھیچ گونه ضرر مادی و یا معنوی است.
ھای  بیماریت که زن خود را به شھری ببرد که مرض وبا یا پس برای مرد جایز نیس

مسری دیگر در آن شھر وجود دارد. یا به جایی ببرد که زن تحمل گرما یا سرمای آن را 
ای که در آن جنگ و خونریزی وجود دارد و امنیت جان و مال  نداشته باشد یا منطقه
 له بستگی به اشخاص دارد.أوجود ندارد. و این مس

 را از کار منع کردن ح) زن
به کاری اشتغال داشته باشد که موجب کوتاھی و ضایع شدن حقوق ھمسر  اگر زن

وی نگردد و ھر دو به آن شغل راضی باشند، مانعی ندارد که زن کار کند، اما اگر آن 
 شود، الزم است که مرد از آن به مقتضای حال جلوگیری نماید. کار باعث ضرر می
تواند ھمسرش را از کار منع کند که کار وی  زمانی شوھر می: «گوید ابن عابدین می

 باعث نفض حقوق شوھر و ضرر رساندن به او و خروج از منزل او شود.

                                           
 ) در الزکاة. [مؤلف]١٠٠٠) و امام مسلم (٣/٣٢٥به روایت امام بخاری ( -١
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اما کاری که ھیچ ضرری در آن نیست، جایز نیست که زن را از آن منع کرد و 
فرض تواند زن خود را از خروج از خانه در صورت داشتن فعلی که  ھمچنین شوھر نمی

کفایه و مخصوص زن است، منع نماید. ھمانند شغل مامایی و عالوه بر آن اگر زن نیز 
گاھی نداشته باشد و شوھرش نتواند به او نیز این احکام را بیاموزد  ،از احکام دینی آ

گاه  زن می تواند برای کسب علم از منزل بیرون رود، اما اگر شوھرش به مسائل دینی آ
 منزل را ندارد. باشد، زن حّق خروج از

 ط) تذکر دادن و تنبیه زن ھنگام سرکشی و نافرمانی
 فرماید:  خداوند متعال می

ۖ  فَإِْن ﴿ ِ� َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِ� الَْمَضاِجِع َواْ�ُِ�وُهنَّ َوال�َّ
َطْعَنُ�ْم فََ� َ�بُْغوا َعلَيِْهنَّ َسبِيً�ۗ 

َ
 ].٣٤ [النساء: ﴾أ

(اگر فرمانبردار نشد) در  ید،پند و اندرزشان دھ ید،دار یمھا ب آن یرا که نافرمان یو زنان«
پس اگر از شما اطاعت کردند،  ید،نکرد) آنان را بزن یر(و اگر تأث ید،کن یدور یشانبستر از ا

 ».ییدبر آنھا مجو ی(سرزنش و) تعّد  یبرا یراھ یچھ
ال بر اساس این آیه مراحل تنبیه (که متعقصد ما از نشوز، نافرمانی است خداوند  

 ، موارد زیر را برمی شمرد:گردد) منجر به تربیت می
راھنمایی و نصیحت کردن و تذکر دادن به زن نسبت به فرایض واجب شده از  -١

جانب خدا مثل: حسن معاشرت و اخالق؛ رعایت جمال و زیبایی برای ھمسر و 
 تراف به حقوقی که بر او واجب است.اع

گردد تا  ھمبستری نکردن با زن؛ چرا که خودداری مرد از این امر، موجب می -٢
دو حالت ذیل به وجود آید: یا اینکه زن، مرد را دوست دارد و به خاطر سختی 

 گردد. دارد و به راه درست و صالح برمی دوری از مرد، دست از نافرمانی برمی
دوری  ی هکینه شوھر خود را در سینه دارد؛ پس در نتیج یا اینکه بغض و

کند و نافرمانی زن،  گردد و آن را آشکار می شوھرش، نافرمانی او بیشتر می
 گردد. استنباط می

کتک زدنی که زیاد سخت و دردآور نباشد و باعث شکستگی استخوان و ایجاد  -٣
ھدف آن فقط خیر زخم و کبودی و امثال آن نشود و این امر بر این اساس که 

 خواھی و اصالح است، جایز است.
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عالوه بر آن جایز است که زن را به دلیل خودداری کردن از ھمبستری کتک زد، 
توان زن را به خاطر خدمت نیز کتک زد یا خیر اختالف نظر  له که آیا میأاما در این مس

اعمالی که از طرف وجود دارد. بر اساس قیاس جایز است که زن را نسبت به وظایف و 
 گیرد، تنبیه کرد. شوھر بر او قرار می

 ی) آراستگی زن برای شوھرش
ای شایسته برای شوھرش آراسته  مستحب است برای زن که خویش را به گونه

نماید؛ چرا که آرایش کمال، زیبایی و نظافت و پاکیزگی را به دنبال دارد، اما شایسته 
نجام نگیرد و به عنوان یک امر بسیار مھم و یک روی در آن ا است که ھیچ گویه زیاده
 شغل روزانه قرار نگیرد.

به حضرت  لکه حضرت کریمه بنت ھمام است روایت شده /از امام احمد
 ج حبیبم پیامبرگویید گفت:  ی حنا چه می ای ام المؤمنین دربارهگفت:  لعایشه

ر دو حیض یا در موقع آید و بر شما زنان در ھ زنگش را دوست دارد و از بویش بدش می
 ١ھر حیضی، حرام نیست.

توان به از بین بردن موھای زاید بدن؛ تمیز نمودن  از جمله موارد زینت می
ھا و نیز عدم توجه به دراز کردن ناخن تا اینکه شبیه به  ھا؛ کوتاه کردن ناخن دندان
 ھای حیوانات درنده شود، اشاره نمود. ناخن

توان: از بین بردن و تراشیدن موھای زیر  زینت میھمچنین از جمله موارد دیگر 
بغل و یا موی اطراف شرمگاه را نام برد که موجب محبت بیشتر زن در نزد شوھرش 

نمایند و  شود و ارتباط بھتری با یکدیگر برقرار می تر می گردد و شوھر به او نزدیک می
 رود. میھا از بین  ھا و ناراحتی گردد و سختی این امر موجب سعادت می

الزم است به برخی از احکام مربوط به آراستگی زن مانند حنا و کوتاه کردن موی 
گیس، سرمه زدن، بافتن یا آرایش دادن موی سر و نیز انجام  سر زن و پوشیدن کاله

 شود، اشاره نماییم. کارھایی که برای خود آرایی انجام داده می

                                           
  ). [مؤلف]٦/١١٧امام احمد ( -١

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٢٤٩٠٥ن روایت در مسند احمد (در تحقیق ای شعیب األرنؤوط
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 آیا حنا کردن دستان زن جایز است؟ -١
ت که زن دستان خویش را با حنا رنگ نماید و این عمل، مستحب است؛ به جایز اس

به گفت: کند: ھند دختر عت چنین روایت می لطوری که ابوداود از حضرت عایشه

ُهَما «ای پیامبر خدا! از من بیعت بگیر. پیامبر فرمود:  َّ�
َ
يِْك، َك� ِي َكفَّ بَايُِعِك َحىتَّ ُ�َغ�ِّ

ُ
 أ

َ
ال

ا َسبُعٍ   ١.»َكفَّ
ه گیرم تا اینکه دستانت را که مانند دستان حیوانات درند از تو بیعت نمی«رجمه: ت

 ».ھستند، تغییر ندھی (رنگ زینتشان را تغییر ندھی)
کند که فرمود: زنی  ابوداود از حضرت عایشه چنین روایت می عالوه بر آن حضرت

 ای با دستانش کتابی را به پیامبر داد. از پشت پرده
ندانستم که دست مرد «دست خود را جمع کرد، عقب کشید و فرمود:  جپیامبر 

فرمود: اگر زن بود بایستی  جبود یا زن، زن گفت: دست زن بود. پیامبر اکرم 
 ٢».نمودی رنگ می» با حنا«ھایت را  ناخن

 آیا کوتاه کردن موھای زن جایز است؟ -٢
نیست که خود را  برای زن جایز ای (که وجود دارد این است که) قاعده عمومی

شبیه مردان گرداند و نیز برای مرد جایز نیست که خود را شبیه زنان گرداند؛ لذا 
ھای خداوند  زیرا موھای زن، نعمتی از نعمت ؛اند از این امر نھی فرموده جرسول الله 

ھا را زیبا و تمیز نگه  ھا را محافظت نماید و آن برای او ھستند و واجب است که آن

ُ َشْعٌر فَلْيُْكِرْمهُ «فرمود:  جمبر اکرم دارد. پیا
َ

  ٣.»َمْن اَكَن هل
 ».رداھرکس که مو دارد، باید آن را به خوبی نگه د«ترجمه: 

ھا را کوتاه ننماید یا  از جمله نگھداری و کرامت زن به موھایش این است که آن
 نتراشد.

                                           
ل. [مؤلف]٤١٦٥به روایت ابوداود ( -١   ) در َالّترجَّ

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٤٣٩٢( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در 
ل. [مؤلف]٤١٦٦به روایت ابوداود ( -٢   ) در َالّترجَّ

 است. [مصحح]گوید: حسن  آلبانی در صحیح ابوداود می
ل. [مؤلف]٤١٦٣به روایت ابوداود ( -٣   ) در َالّترجَّ

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٦٤٩٣آلبانی در صحیح الجامع (
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 آیا پوشیدن کاله گیس حالل است یا حرام؟ -٣
 پردازیم: به طور مفصل می لهأبه بررسی این مس

زمانی که کاله گیس از موی طبیعی باشد، پوشیدن آن حرام است؛ چرا که باعث 
شود، اما زمانی که از موی مصنوعی باشد، حکم آن بر حسب  مکر و حیله و فریب می

کند. یعنی اگر کسی به آن نگاه کرد احساس کند که  بقاء یا عدم علت تحریم فرق می
یست، مباح است، در صورتی که برای شوھرش باشد؛ چون علت موی طبیعی زن ن

کند، احساس  تحریم که فریب مرد است، وجود ندارد. اّما اگر کسی که بدان نگاه می
ی از موی زن پندارد، استعمال آن به دلیل یکند که موی طبیعی زن است و آن را جز

 وجود علت تحریم یعنی مکر و نیرنگ و فریب حرام است.
توان به احادیثی که از پیامبر اکرم و نیز آنچه که  باط با دالیل مذکور میدر ارت

استنباط  ج پیامبر اکرم ی از فرموده» رضی الله عنھم«ھل سنت ی ا نهامامان چھار گا
چھارگانه  ی اد نمود که در ذیل به بیان احادیث و روایات مذکور از ائمهاند، استن کرده

 پردازیم: می
 احادیث:

بخاری از حضرت سعید بن مسّیب روایت صحیح شیخان در صحیح مسلم و  -١
گفت  برای ما سخن میکه معاویه به مدینه آمد، کنند که گفت: آخرین باری  می

کسی را به جز بیرون آورد و گفت: من تاکنون » سر را«ی از موی ا که گلوله
این عمل را  ج ام که این عمل را انجام دھد؛ چرا که پیامبر اکرم یھود ندیده

 وصل کردن موی دیگری به موی خویش (به خاطر اینکه دراز دیده شود)یعنی 
 ١ده است.یدروغ و مکر نیرنگ نام

 سکند که روزی حضرت معاویه و نیز مسلم از حضرت سعید بن مسّیب روایت می
اند.  فرمودهاز تزویر نھی  جگفت: شماھا ُمد و حالت بدی را ایجاد کردید که پیامبر خدا 

رفت و موی مصنوعی به سرش وصل کرده بود،  در آن ھنگام مردی که با عصا راه می
 ظاھر شد.

                                           
) شمارۀ ٢١٢٧) و امام مسلم (٥٤) در احادیث األنبیاء (باب ٦/٥١٥به روایت امام بخاری ( -١

 . [مؤلف]اللباس والزينةدر 
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و تزویر است (که پیامبر از آن نھی  گفت: این ھمان فریب سحضرت معاویه
 ١.اند) فرموده

لََعَن «فرمود:  جکند که رسول خدا  روایت می بشیخان از عبدالله بن عمر -٢
 ٢.»َوالُْمْستَوِْصلََة، َوالَْواِشَمَة َوالُْمْستَوِْشَمةَ  اُهللا الَْواِصلَةَ 

کند و  کند و کسی که درخواست آن را می صله میخدا لعنت کند کسی را که مو و«
 ».کند ھمچنین خالکوب و کسی که طلب کوبیدن خال می

کند که فرمود: دختری از انصار ازدواج  روایت می لبخاری از حضرت عایشه -٣
مو شد و قصد کرد که مو به  ای که بی ی ریزش مو گرفت؛ به گونهنمود و مریض

سؤال کرد و پیامبر فرمود: » در این زمینه« ج سرش وصل نماید و از پیامبر

 ٣.»لََعَن اُهللا الَْواِصلََة َوالُْمْستَوِْصلَةَ «
کند و کسی که طلب چنین کاری را  خدا لعنت کند زنی که مو به سر وصل می«

 ».نماید می
که گفت: از  است حدیث پنجم آن است که امام مسلم از ابوزبیر روایت کرده -٤

از اینکه زنی مو وصله کند، ناراحت  ج جابر بن عبدالله شنیدم که گفت: پیامبر
 ٤شد. می

 اھل سنت: ی گانهرچھا ی ائمه آراء
به سر به طور مطلق » موی انسان«این است که اتصال موی طبیعی  نظر شافعیه

 حرام است، ولی اّتصال به موی مصنوعی یا موی غیر آدمی به سر بر دو قسم است:
شود، نجس باشد، این عمل به خاطر حرام بودن  اوًال: اگر چیزی که به مو وصل می

 استعمال شیء نجس در نماز و خارج از آن حرام است.
گردد پاک باشد، احکام ذیل در مورد آن اجرا  : اگر آنچه به موی سر وصل میثانیاً 

 خواھد شد:

                                           
 ). [مؤلف]١٢٤) شمارۀ (٢١٢٧(به روایت امام مسلم  -١
 ) در اللباس. [مؤلف]٢١٢٢) و امام مسلم (١٠/٣٧٤امام بخاری ( -٢
 ) در اللباس. [مؤلف]٣٧٤امام بخاری ( -٣
 ) در اللباس و الزینة. [مؤلف]٢١٢٦به روایت امام مسلم ( -٤
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و با «اگر زنی که این عمل را انجام دھد، شوھر ندارد، یا دارد اما اگر به خاطر  )١
او نباشد، حرام است و اگر با اذن و فقط برای شوھر باشد حالل » ی هاجاز

 است.
 شوھر باشد. ی که با اجازهنظر دوم اینکه حرام است؛ ھرچند  )٢
نظریه سوم اینکه به طور مطلق حالل است؛ ھرچند که بدون اجازه شوھر باشد  )٣

 اند. و علمائ شافعی قول اول را ترجیح داده
عقیده دارند که اتصال موی سِر آدمی به موی سر زن حرام است،  آنان نظر احناف:

به این دلیل که در آن ھیچ  ،اما اگر وصل مویش به موی مصنوعی یا غیر آدمی باشد
 گونه نیرنگ و فریبی وجود ندارد حالل است.

عقیده دارند که اتصال مو به طور مطلق حرام است و تفاوتی  نظر حنابله و مالکیه:
 در این امر که موی آدمی یا غیر آدمی باشد، ندارد.

 حکم سرمه زدن برای زنان چیست؟ -٤
در موقعی که نامحرمی نباشد، چشمان خویش را سرمه بزند و  برای زن جایز است

إ� ألبغض املرأة أن «فرماید:  می ج حتی این عمل مستحب است؛ چرا که پیامبر اکرم
 ١.»راها سلتاء مرهاءأ

 ».آید من از زنی که حنا نزده و چشمانش را سرمه نکشیده است بدم می«

 آیا آرایش موھای زن جایز است؟ -٥
رتب کردن موی سر برای زن یا مرد نه تنھا مباح؛ بلکه امری است که تزئین و م

کند که  روایت می سشریعت بر آن تاکید ورزیده است و أبوداود از حضرت ابوھریره

ُ َشْعٌر فَلْيُْكِرْمهُ «پیامبر اکرم فرمود: 
َ

 ٢.»َمْن اَكَن هل
 ».اکرام کند باید آن را (با تمیز و مرتب کردن) ھرکس که مو داشته باشد،«

                                           
). ٢/٣٨٧) النھایة في غریب الحدیث (١/٤٩١) غریب الحدیث. ابن جوزی (٢/١٩٢الفائق ( -١

  [مؤلف]
 صحیح یا ضعیف بودن این روایت مشخص نیست. [مصحح]

 قبًال تخریج شده است. -٢
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کند که من گفتم: ای رسول  روایت می سامام مالک در الموطا از حضرت ابوقتاده
م؟ ھا را شانه و آراسته نمای ھایم آمده است، آیا آن الله! من موھایی دارم که تا شانه

 ١اکرام کن. )با شانه کردن و تمیز نگه داشتنھا را ( پیامبر فرمود: بله، آن
کند که گفت: رسول خدا  ک از حضرت عطاء بن یسار روایت میعالوه بر آن امام مال

پیامبر با دستانش اشاره کرد  در مسجد بود که مردی با سر و ریشی آشفته وارد شد.
که خارج شود تا موھای سر و ریشش را تزئین نماید، مرد این کار را کرد و برگشت 

 «فرمود:  جپیامبر 
ْ
ْن يَأ

َ
لَيَْس َهَذا َخْ�ًا ِمْن أ

َ
نَُّه َشيَْطانٌ أ

َ
ِس َك�

ْ
أ َحُدُ�ْم ثَائَِر الرَّ

َ
 ٢.»يِتَ أ

آیا این عمل بھتر نیست از اینکه یک نفر از شما با موھای ژولیده مانند «ترجمه: 
 ». اینکه شیطان است، بیاید؟

و ھمچنین برای ما مشخص گردید که أکرام مو با مرتب کردن یا شانه کردن یا به 
ورزد؛ زیرا این  خواستار آن است و بر آن تأکید می ھم بستن امری است که شریعت

و ظاھری قشنگ و زیبا داشته باشد؛  رددانسان زیبا گ ی شود که چھره عمل باعث می

ََماَل «فرماید:  در حدیث می ج به طوری که پیامبر اکرم
ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل   ٣.»إِنَّ اَهللا مَجِ

  ».ی استیھمانا خداوند زیباست و دوستدار زیبا«
ھا را خودش یا  نابراین، برای زن جایز است که موھایش را زیبا و مرتب نماید و آنب

و زیبا نماید. پس رفتن او به آرایشگاه فقط برای  ھدزنی دیگر آرایش د ی به وسیله
شکالی ندارد؛ زیرا بر مرد امرتب ساختن موھای سرش به شرطی که آرایشگر زن باشد، 

ھا را لمس نماید. و ھمچنین برای زن حرام است  آنحرام است به موھای زن نگاه یا 
که موھای سرش را بیگانه شانه و مرتب و پیرایش نماید؛ چرا که این عمل باعث به 

 شود. ھا می وجود آمدن فتنه و گناه برای ھردو آن

                                           
  ). [مؤلف]٢/٩٤٩به روایت امام مالک در الموطأ ( -١

گوید: به خاطر انقطاع سند و اضطراب متن آن، این روایت از ابو  ) می٧٠آلبانی در تمام المنة (
 قتاده صحیح نیست. [مصحح]

  ). [مؤلف]٢/٩٤٩امام مالک در الموطأ (به روایت  -٢
گوید: اسناد آن صحیح است اما مرسل است و به  ) می٤٤١٢( تخریج مشکاة المصابیحآلبانی در 

 صورت موصول صحیح است. [مصحح]
 ). [مصحح]٩١صحیح مسلم ( -٣
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 حکم اسالم در مورد رنگ کردن ناخن چیست؟ -٦
باشد که باعث » کال«، »مانیکور« ی و رنگ ناخن به وسیله زمانی که روکش

در نتیجه وضو یا غسل در حالت جنابت جایز  ،ھا است ممانعت رسیدن آب به ناخن
 ی ھا به وسیله زنگ زدن ناخن نیست و این عمل به طور کلی حرام است. اما زمانی که

ھا نیست و این عمل فقط برای شوھر  که مانع رسیدن آب به ناخن» مانند حنا«ای  ماده
 .، نه تنھا مباح است؛ بلکه حتی مستحب استو آراستگی انجام گرددبه خاطر زیبایی 
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 تعّدد زوجات در اسالم
 ها و تعّدد زوجات ملت -١

ھای دور، قبل از اسالم  تعّدد زوجات را ایجاد نکرده است؛ بلکه از زمان اسالم نظام
ھای فارس ھم این رسم وجود  ھا و ملت ھا و آشوری ھا و چینی نیز در یھود و مصری
ھا، تّفکر تعّدد زوجات و در اختیار گرفتن چند زن  ای که این ملت داشته است؛ به گونه

اما گمان «ط این کار به جز طعام و مسکن، داشتند ھا یا شرای را بدون توجه به تعداد آن
برخی علمای دینی قرون وسطایی بر این بود که تعّدد زوجات، نظامی است از ابتکارات 

 ١».پیامبر و قبل از او کسی به آن دست نیافته است
 گوید: نیو فلند صاحب کتاب قوانین الزواج عند العبرانیین األقدمین می

اند، ھر چند که  تعّدد زوجات را جایز شمرده» کتاب دینی یھوددو «تلمود و تورات 
روی در تعداد ھمسران راھنمایی  برخی از علمای یھود مردم را به تعادل و میانه

ھا  یل با آنیاسرا ھا که قوانین بنی ھای ھمسایه آن ھا و ملت کنند، قوانین بابلی می
 ٢».اند زن و کنیز بر این عقیده آمیخته شده است، نیز ھمگی در ارتباط با ازدواج با

 گرفتند. شتر از یک زن به ھمسری میعالوه بر این مشھور است که مسیحیان بی
 گوید: وستر مارک در کتاب تاریخ ازدواج می

باقی بود و این حالت به طور وفور اگر  ١٧تعّدد زوجات به اعتراف کلیسا تا قرن «
 ٣».شود یمانعی از طرف کلیسا یا دولت نباشد، انجام م

اسالم نیز تعّدد را در گزینش ھمسر جایز شمرده است و اما فضیلت و برتری را به 
گزینش فقط یک ھمسر داده است و از تجّرد و تنھا زندگی کردن نھی نموده است و 

 شمارد. مجّردان را جزو اشرار می
زندگی امور  ی اسالم شرط انتخاب تعّدد زوجات را عدالت بین زنان و توانایی اداره

زن نموده است و انسان به  ٤داند و تعداد ھمسران را نیز محدود به حداکثر  ھا می آن
ھای تعّدد زوجه  تأنی و تأّمل قبل از اقدام به ازدواج و افتادن در مشکالت و سختی

                                           
 ).١/٧٠قصة الحضارة، ویل دورانت، ( -١
 .٧٣به نقل از کتاب المرأة في القرآن، عقاد، ص  -٢
 .١٧٧به نقل از کتاب حقائق اإلسالم، عقاد، ص  -٣
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ن َ�ْعِدلُوا َ�ْ�َ الّنَِساءِ ﴿فرماید:  رھنمون شده است، خداوند تعالی می
َ
َولَن �َْسَتِطيُعوا أ

 .]١٢٩[النساء:  ﴾لَْو َحَرْصُتمْ وَ 

زنان عدالت بر قرار  یان) در می(از نظر محبت قلب یدتوان یھرگز نم یدو ھر چند بکوش«
 »یدکن

ھای گذشته و بدوی و عقب افتاده  عالوه بر این، بسیاری از محققان در میان ملت
پیشرفته و ملل ھای  اند، اما معتقدند در امت به نظام چند ھمسر گزینی دست نیافته

 ١متمدن بیشتر یافت شده است.
گوستاولوبون بر این عقیده است که نظام تعّدد زوجات، نظامی زیبا و نیکوست که 

شود؛ چرا که موجب  باعث باال رفتن سطح اخالقی در امتی است که پایبند آن می
دھد  گردد و به زن یک نوع احترام و خوشبختی می ھا می افزایش ارتباط بین خانواده

 ٢شود. که در اروپا یافت نمی
و آیا این ارزش و برتری برای زن نیست که مرد چند ھمسر داشته باشد و دیگر به 

 دوستانه با آنان نپردازد؟! ی مصاحبت و ھمنشینی زنان بیگانه و برقراری رابطه
ھایی که ازدواج را منحصر  فساد و انحالل اخالقی و گمراھی و تباھی در میان غریب

شود، اما بسیاری از علما و دینداران مسیحی معتقد  اند، بسیار یافت می یک زن کردهبه 
بر این اساس آنان دانند.  نیستند و آن را امری مذموم می» نظام تک ھمسری«به 

گزینند برخالف آنچه مقتضی قداست و احترام و ارزش آنان  بیشتر از یک ھمسر برمی
 ٣».است

وجات را مباح شمرده است تا به زن ارزش و احترام و عالوه بر این اسالم تعّدد ز
حفاظت وی را برگرداند و زن را سرپرست راھی قرار دھد که باعث حفظ نسل و ارزش 

ھا است و خوشبختی را برایش آماده کرده است تا محبت و دوستی را در میان  انسان
 افراد خانواده انتشار دھد.

                                           
 . [مؤلف]٨٢به نقل از کتاب األسرة والمجتمع، علي وافي، ص  -١
 . [مؤلف]٤٨٣به نقل از کتاب حضارة العرب. گوستاو لوبون، ص  -٢
 . [مؤلف]٣٩به نقل از کتاب مرکز المرأة في اإلسالم. تألیف امیرعلی و ترجمه علی محمد، ص  -٣
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 های تعّدد زوجات لوازم و انگیزه -٢
شویم که ارزش و اھمیت آن در  با تامل در نظام تعّدد زوجات، متوجه ضروریاتی می

توان  جامعه استنباط خواھد شد که می ی هبرخی از اوقات به خاطر حفظ مصالح عامّ 
 موارد ذیل را بر شمرد:

 ھای اجتماعی تعّدد زوجات ضروریت -الف
به طور طبیعی تعداد ھای اجتماعی، کثرت تعداد زنان است،  منظور از ضروریت

بنابراین،  .له وجود داردأزنان از مردان بیشتر است؛ ھمانگویه که در اروپا این مس
اجتماعی در راستای حفظ  ی ای جز جواز تعّدد زوجات به عنوان یک فریضه چاره

 اخالقی وجود ندارد.
ازدیاد فرزندان منع و تحریم تعّدد زوجات در چنین حالتی باعث گسترش فساد و 

شود. به ھمین صورت در دوران جنگ و کشتار نیز تعداد مردان تقلیل  نامشروع می
ای جز جواز تعّدد زوجات برای پایان دادن به آثار و نتایج اضطراب و  یابد و چاره می

 محرومیت در جامعه نیست.

 ھای فردی ضرورت -ب
ست یا مبتال که مرد خواھان اوالد ا زن، در حالی» نازا بودن«مواردی ھمانند عقیم 

بودن زن به نوعی بیماری مزمن یا معدوی، یا نوعی بیماری که باعث تنفر و انزجار مرد 
از جمله ضروریات  ،کند بوده و ناخوشایند است و معاشرت و ھمنشینی را مشکل می

 ای جز تعّدد زوجات ندارد. فردی و شخصیتی است که چاره
وشایند و نامحبوب بودن زن برای مرد توان به آن اشاره نمود، ناخ امر دیگری که می

شود، پس در  است، که در این صورت جّو خانواده به جھّنمی غیر قابل تحّمل تبدیل می
ای جز جواز تعّدد زوجات برای آرامش فرد از عذاب درونی نیست؛ البته  این حالت چاره

فته ھای صورت گر تعّدد زوجات برای این حالت زمانی است که تمام تالش ی نسخه
 برای اصالح ارتباط با شکست مواجه شده باشد.

یا در صورتی که مرد ناچار از سفرھای طوالنی و پی در پی و ناچار به گذراندن مدت 
زمانی در ھر شھری است و ناچار به جستجوی زنان متعّدد است که ھرکدام را در 

داشتن چند که با «مکانی و شھری اقامت دھد؛ چرا که مقتضای کار او چنین است. 
 ».د و این مشکل ھم حل شودرتواند در ھر سفر یکی را ھمراه خود بب ھمسر می
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مھمترین و شدیدترین حالت، زمانی است که میل جنسی بسیار شدید است، به 
پیر شده یا مریض  ای که نتواند میل جنسی خود را کنترل کند یا اینکه زن وی گونه

صورت متشّددان سرسخت و متحّجر که مرد  شده، یا خسته و رنجور شده است. در این
توانند داشته  کنند، چه جوابی می را مجبور به گرفتن و اکتفا فقط به یک زن می

 ١باشند؟!

 وارد شده است جتعّدد زوجات پیامبر  ی شبهاتی که در زمینه -٣
وجود دارد و  »کج فھمی و عناد«بسیاری از کسانی که در قلبشان آفت و مرض 

مًا بر تعّدد زنان پیامبر یدر تالشند که دا ،است د و بصیرت آنان محو شدهحقایق از دی
ران معرفی کنند و این  انسانی شھوت» نعوذ بالله«و ایشان را  ھندانگشت اتھام قرار د

کند،  شود که ایشان به چھار ھمسر که برای پیروانش توصیه می شبھه از آنجا ناشی می
این تعداد زن اختیار کرده و در این امر مبالغه کرده  ؛ بلکه بیشتر ازاست  اکتفا نکرده

  است.
رسالت محمد گویند:  پراکنی و انتشار اضطراب و نگرانی می  شبھه ی آنان در زمینه

چگونه است که تابع ھوی و ھوس نفسانی خویش است؛ در حالی که حضرت مسیح 
 و ھیچ وقت ازدواج نکرده است؟! است برخالف نفس مبارزه کرده

به اوج رسیده است آن چنان که » رینان«صب و تنگ نظری مستشرقانی ھمانند تع
کند که صاحبان آن غرق  اسالم را به عنوان دینی معرفی می» ابن رشد«در کتابش 

بر این باور است که تعّدد » بروغلی«شدگان در شھوات ھستند؛ ھمان گونه که پدر 
 ٢اسالم است. ی زوجات، حاصل و نتیجه

گونه پاسخ  ھا این اسالم، عباس محمود عقاد، به این دروغ پردازی متفکر بزرگ
تعّدد زوجات برای پیامبر خصوصیت خاصی نھفته است. این امر  ی لهأدر مس«دھد:  می

زن ھنوز شامل حال  ٤زمانی برای ایشان جایز بود که قانون مفید شدن ازدواج برای 
به پیامبر بوده است و قابل  مسلمانان نشده بود و این امر فقط مخصوص و منحصر

تکرار ھم نیست؛ چرا که این امر ارتباط با مصالح کار دعوت بوده است و عالوه بر آن، 

                                           
 ٨٩تا  ٨٠به تفصیل، این مطلب را در کتاب المرأة بین الفقه والقانون، تألیف مصطفی سباعی، ص  -١

 مطالعه کنید. [مؤلف]
 . [مؤلف]٥٢به نقل از کتاب اإلسالم، تألیف کاستری و ترجمۀ زغلول، ص  -٢
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برای کار دعوت پیامبری به جز ایشان نبود و راھی دیگر برای رفع نیاز امر دعوت 
 ھای آن حاکم بوده در شھری که روابط فامیلی و خویشاوندی در بین خانواده جپیامبر 

ھایی نھفته است که  له به پیامبر حکمتأاست، وجود نداشت. اما در اختصاص این مس
  :پردازیم ھا می به شرح و توضیح آن

ھای ھوی  پاک و مبّرا بودن، خاصه از آنچه مورد عیب واقع شود و نیز از شائبه •
 و ھوس نفسانی.

غرق شدن این امتیاز به خاطر این نبوده است که صاحب آن امتیاز، از لذت و  •
 مند شود. ھای جنسی بھره ھای زندگی جسمانی و لذت در نعمت

حکام قرآنی است و اای از حکیمانه بودن  این خصوصیت، عالوه بر اینکه نشانه •
بیانگر توجه و اھتمام به زن و حفاظت از حریم زن به ھنگام ظلم و ستم و 

یعنی در محیطی و در « ١شد. ذلتی است که در آن زمان بر او روا داشته می
شد،  ترین اھمیتی به عنوان یک انسان به زن داده نمی زمانی که کوچک

ترین پیامبرش  ترین و محبوب خداوند متعال تعدادی از آنان را به عقد بزرگ
گرداند تا بدین وسیله قدر و احترام  آورد و این عدد را خاص او می محمد درمی

 ».زن را اثبات نماید
پیامبر اکرم دفع ارد ذکر شده مھمترین موارد دیگری که این شبھه را از عالوه بر مو

 سازد این است: و حکمت تعّدد زنان ایشان را روشن می است کرده
خویش کردند که دیگر سن و سال  انزمانی اقدام به تعّدد زن جاول: رسول الله 

 ین اقدام صورت گرفت.سالگی ا ٥٠ایشان باال رفته و پیر شده بودند، یعنی باالتر از سن 
که دوشیزه بود. بر این  لشهیدّوم: تمام زنان رسول الله بیوه بودند، به غیر از عا

گردد که این تھمت تا چه حد لغو و بی اساس است و بطالن  اساس چنین استنباط می
  ٢گردد. این ادعای وارد شده از طرف مستشرقان کینه توز اثبات می

                                           
 . [مؤلف]٨٢و  ٨١به نقل از کتاب المرأة في القرآن، عقاد، ص  -١
 . [مؤلف]٦١٦ – ٦١٧، ص ٢وائع البیان، صابونی ج به نقل از تفسیر ر -٢
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 د زوجاتحکم شریعت اسالم در تعّد  -٤
دھد که توانایی  زن را می ٤ازدواج با  ی شریعت اسالم به مرد در صورتی اجازه

ھا را داشته باشد و در غیر این صورت برای مرد جایز نیست به  برقراری عدالت بین آن
  فرماید: غیر از یک زن به ھمسری بگیرد. خداوند تعالی می

�َّ َ�ْعِدلُوا ﴿
َ
 .]٣[النساء:  ﴾فََواِحَدةً فَإِْن ِخْفُتْم �

 ».اکتفا نمایید) (زن یکبه  ید،عدالت کن یدکه نتوان یددار یمپس اگر ب«
چرا که در صورت ناتوانی مرد در ارتباط با پرداختن حق ھرکدام از زنانش، نظم 

آید؛ چرا که  میخورد و زندگی اھل آن خانه به بدترین صورت در  خانواده به ھم می
تدبیر منزل ھمانا وجود اتحاد و ھمبستگی و ألفت میان اعضای یک ستون اسرار در 

 خانواده است.
به طوری که اگر مرد به یکی از زنان خود توجه بیشتری کند، حتی به خاطر یک 
شیء کم ارزش مثًال نیاز خود به یکی از زنانش را در وقت و روِز زن دیگری برآورده 

د و ھد میمرد را مورد آزار و اذیت قرار و شود  سازد، زن دیگرش دلخور و رنجیده می
شود که رفتن به سوی زنی است که این حق و نوبت را  خواستار گرفتن حق خود می

 شود. نداشته است و اینجاست که ھمبستگی و محبت به نفرت و بغض تبدیل می
بدین گونه پیامبر و یاران و ھمنشینان وی، رضوان الله علیھم و خلفای راشدین و 

ء و صالحین در ھر زمانی، بر مبنای این عھد و پیمان چند زن را با ھم به ھمسری علما
اند، در حالی که آنان بر حدود و مرزھای خداوندی و عدالت بین زنان ھوشیار  گرفته

نزد  ،اش و افراد صالح امت پیامبر کردند. پیامبر و یاران گرامی و محافظت می ندبود
رفتند. از جمله اینکه زمانی  دیگری، نمی ی اذن و اجازه ھیچ کدام از زنان خود، مگر با

ی راه رفتن را یشد و توانا در ھنگام مریضی مورد زیارت و عیادت واقع می ج که پیامبر
کرد، به خاطر حفظ و ایجاد عدالت بین  ھای مردم تکیه می نداشتند و بر شانه

 ھا اقامت کند. آنیکی از  ی م فقط در خانهیھمسرانش راضی نبود که به طور دا
در مریضی آخر عمرشان  جروایت است که رسول الله  لاز حضرت عائشه

خواست بداند،  پرسیدند: فردا کجا خواھم بود؟ فردا کجا خواھم بود؟ و می ھمیشه می
شه است، پس ھمسران گرامی به ایشان اجازه دادند که ھر کجا یچه روزی نوبت عا
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شه به سر یدوران مریضی را در خانه عا» ھا آن ی هبا اجاز«خواھد بماند. این بود که 
  ١بردند تا اینکه وفات فرمودند.

فرمود، به طور  بر آن محافظت و پایبندی می جاین امر اساسی و ضروری که پیامبر 
کامل با نصایح خودشان به دیگران منطبق بود. در احادیث صحیح روایت شده است 

ای که آن  فرمود، سه چیز بود، به گونه سفارش می به آن ج که آخرین چیزی که پیامبر
 وفات بر زبانشان جاری بود: ی کردند و تا لحظه را ھمیشه تکرار می

َالةَ « َالَة الصَّ ْ�َمانُُ�مْ  .الصَّ
َ
َ « .٣»َال تَُ�لُِّفوُهْم َما َال يُِطيُقونَ « .٢»َوَما َملََكْت أ َ  ا�َّ ا�َّ

َما ُهنَّ  يِف النَِّساِء، ، َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ فَإِ�َّ ِ َمانَِة ا�َّ
َ
، بِأ َخْذُ�ُموُهنَّ

َ
َعَواٌن ِعنَْدُ�ْم أ

 ِ  ٤.»بَِ�ِلَمِة ا�َّ
و نیز آنچه را که از و پایبند بر آن باشید) ھوشیار و حافظ نماز! نماز! («ترجمه: 

آیند  اش برنمی عھدهبه چیزی که توانایی آن را ندارند و از « .»کنیزان در اختیار دارید
بسیار زیاد نسبت به زنان در ادای حق آنان ھوشیار و مواظب « .»وادار و مجبور نکنید

باشید، چرا که آنان ھمیاران و ھمکارانی در اختیار شمایند، به عنوان یک امانت 
خدا  ی هھا را نیز با نام و کلم اید و حاللیت آن ھا را در اختیار گرفته خداوندی آن

 ».اید دهصاحب ش

                                           
 ) در النکاح. [مؤلف]٩/٣١٧به روایت امام بخاری ( -١
 ). وسنن النسائي الکبری،٣٢٠٣ی، ح ()، وشرح مشکل اآلثار طحاو٢٦٦٥٦مسند احمد، ح ( -٢

 شرح السنةو)، ٦٩٧٩( موصلي، ح یعلی يأبمسند ) ، و١٦٢٥(ح ،ابُن ماجهسنن ) ، و٧١٠٠(ح
 [مصحح]شعیب ارنؤوط: صحیح لغیره.  )٢٤١٥(ی، حبغو

فَإِْن ، َوَال تَُ�لُِّفوُهْم َما َ�ْغِلبُُهمْ «حدیث با این لفظ در مورد غالمان و کنیزان آمده است: این  -٣
ِ�ينُوُهمْ 

َ
 [مصحح]). ١٦٦١)، صحیح مسلم، ح (٢٥٤٥صحیح بخاری، ح (». لَكَّْفتُُموُهْم َما َ�ْغِلبُُهْم فَأ

فَا�َُّقوا اَهللا يِف النَِّساِء، «) با این لفظ روایت شده است: ١٢١٨این حدیث در صحیح مسلم (ح  -٤
تُْم فُُروَجُهنَّ بَِ�ِلَمِة اهللاِ 

ْ
َماِن اِهللا، َواْستَْحلَل

َ
َخْذُ�ُموُهنَّ بِأ

َ
و در شرح معانی اآلثار  ».فَإِنَُّ�ْم أ

 َوا�َُّقوا اَهللا « :) با این الفاظ روایت شده است٤٨٦٥ طحاوی (ح
َ

ال
َ
يِف النَِّساِء ، فَإِ�ََّما  -َعزَّ وََجلَّ  -أ

َمانَِة اِهللا 
َ
َخْذُ�ُموُهنَّ بِأ

َ
تُْم فُُروَجُهنَّ بَِ�ِلَمِة اهللاِ  -َعزَّ وََجلَّ  -ُهنَّ ِعنَْدُ�ْم َعَواٌن، أ

ْ
». َواْستَْحلَل

 [مصحح]
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ِقيَاَمِة «فرماید:  و نیز می
ْ
ْخَرى َجاَء يَْوَم ال

ُ ْ
تَاِن يَِميُل ِإلِْحَداُهَما ىلَعَ األ

َ
ُ اْمَرأ

َ
َمْن اَكَن هل

يِْه َمائٌِل  َحُد ِشقَّ
َ
  .»أ

قیامت ھا عدالت را برقرار نکرد، روز  کسی که دو زن دارد و به یکی از آن«ترجمه: 
 ١».دنش مایل و کج استرف بشود که یک ط در حالی حشر می

کرد، ھمواره با این دعا از  اگر به یکی از زنان خویش تمایل پیدا می ج پیامبر

فيما أمِلُك فال تلُْم� فيما تمِلُك وال  يَجهداللَّهمَّ هذا «خواستند:  خداوند معذرت می
  ٢».أمِلُك 

تا آنجا  خداوندا من تالش خود را (در جھت برقراری عدل بین ھمسران)«ترجمه: 
کنم، اما نسبت به آنچه اختیاری ندارم و در فرمان و  که در توان و اختیار من است، می
توانم کاری انجام دھم (یعنی  ست، نمیمن خارج ا ی اراده و اختیار تو است و از عھده

 .»حب و کشش قلبی)

انداخت. در  ایشان ھمواره به ھنگام سفر در بین ھمسرانش برای مسافرت قرعه می
ھمیشگی نیست و خالف اصل واقعی برای  ی واقع چند ھمسری دارای اساس و پایه

مودتی است که  رسیدن به کمال و رسیدن آسایش و آرامش درونی و ایجاد رحمت و
دھد و لزومی ندارد که انسان مسلمان تا  اساس و بنیاد آن را زندگی مشترک شکل می

اقدام به این کار کند، آن » ت مذکوراز ضروریا«زمانی که ضرورتی پیش نیامده باشد 
 ٣ھم با شرایط خاصی که خداوند متعال در جھت رعایت عدالت قرار داده است.

  است جآنچه در امر ازدواج فقط مخصوص پیامبر  -٥
ای از زنان را بر عھده داشتند که ایشان با ھر یک از  پیامبر حمایت و مسئولیت عده

ھا نیز دارای جمال خیره  ود و عالوه بر آن آنخاصی ازدواج کرده ب ھا به ھدف آن
ھا را فقط باید  این ازدواج ی کننده و جوانی و شادابی خرمی نبودند؛ بلکه فلسفه

                                           
) در ٧/٦٣) در النکاح و نسائی (١٩٦٩ه () و ابن ماج١١٤١) و ترمذی (٣١٣٣به روایت ابوداود ( -١

 عشرة النساء. [مؤلف]
  ). [مؤلف]١٩٧١)، ابن ماجه (٧/٧٤) نسائی (١١٤٠) ترمذی (٢١٣٤ابوداود ( -٢

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می١٢٢٠آلبانی در ضعیف التغریب (
 ). [مؤلف]٣٦٤ – ٣٧٠به نقل از تفسیر المنار، ص ( -٣
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یعنی مادران مؤمنان را » امھات المؤمنین«احترام و بزرگداشت آنان دانست. آنان لقب 
نایل شدند و  جالله  به خود گرفتند و به مقام و منزلت باالی قرابت و نزدیکی با رسول

، خدا و رسولش و زندگی اخروی را اختیار کردند و آنان را بر ھمه تخییر با نزول آیات
برای » زن ٤به «چیز ترجیح دادند و با پیش آمدن محدودیت مردان در تعداد زنان 

  را ترک گویند و از او جدا شوند. جآنان بسیار سخت و مشکل بود که رسول الله 
را دید، پس  جھا به ماندن در نزد پیامبر  و از آنجا که خداوند تعالی و اشتیاق آن

جایز شد که تمام زنان خویش  ج را از این قاعده مستثنی کرد و برای پیامبر جپیامبر 
را نزدش نگه دارد و ھمه حالل او باشند؛ سپس قرآن کریم بر این تأیید کرد که نباید 

  ھا کسی جایگزین نشود. گیرد و به جای ھیچ کدام از آنبیشتر از این تعداد زن ب
بود؛ چرا که آنان از شرف و مقام واالی  جاین امتیاز در واقع فقط به خاطر پیامبر 

محروم نشوند و عالوه بر آن این امر به این دلیل بود که زنان  ج نسبت با رسول الله
 ی د و آیات زیر دربرگیرندهپیامبر، خدا و رسول و زندگی آخرت را ترجیح داده بودن

  ھمین مسائل است:

ُجورَُهنَّ َوَما َملََكْت يَِميُنَك ﴿
ُ
ِ� آَ�يَْت أ ْزَواَجَك ال�َّ

َ
ْحلَلَْنا لََك أ

َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
يَا �

اتَِك َوَ�َناِت َخالَِك َوَ�َنا ُ َعلَيَْك َوَ�َناِت َ�ّمَِك َوَ�َناِت َ�مَّ فَاَء ا�َّ
َ
ا أ ِ� ِممَّ ِت َخاَ�تَِك ال�َّ

ن �َْستَنِكَحَها 
َ
َراَد ا�َِّ�ُّ أ

َ
ِ إِْن أ ْؤِمنًَة إِن َوَهَبْت َ�ْفَسَها لِلنَِّ�ّ ةً مُّ

َ
َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأ

ْزَواِجِهْم َوَما َملَكَ 
َ
ْت َخالَِصًة لََّك مِن ُدوِن الُْمْؤمِنَِ�ۗ  قَْد َعلِْمَنا َما فََرْضَنا َعلَيِْهْم ِ� أ

ُ َ�ُفوًرا رَِّحيًما ْ�َماُ�ُهْم لَِكيَْ� يَُ�وَن َعلَيَْك َحَرٌجۗ  َوَ�َن ا�َّ
َ
 ].٥٠[األحزاب:  ﴾�

) یزو (ن یم،تو حالل کرد یبرا یا ! ما ھمسرانت را که مھرشان را پرداختهیامبرپ یا«
و  یت،داشته است، و دختران عمو ی) خدا به تو ارزانیجنگ یمغنا یقرا که (از طر یزانیکن

اند، (ازدواج  که با تو ھجرت کرده یتھا ات، و دختران خاله ییو دختران دا یتھا دختران عمه
ببخشد، اگر  یامبررا که اگر خود را به پ ی) زن مؤمنیز) و (نیما حالل کرده تو یبا آنھا برا

که ما  یمؤمنان، به راست یگرنه د توست؛ ی یژهحکم) و ین(ا یرد،گ یبخواھد او را به زن یامبرپ
تا بر تو  یم،ا واجب کرده یزانشان) ھمسرانشان و کنی ھا در (باره آنچه را که بر آن یمدان یم
 .»مھربان است ی و خداوند آمرزنده باشد،ن یحرج یچھ
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حالل قرار  ج ، برای پیامبراست در این آیات خداوند تمام زنانی را که ذکر فرموده
ھا برای  ھرچند که باالتر از چھار زن باشد، در حالی که برخی از این ازدواج ؛داده است

 دیگران حرام است.
 است، عبارتند از: جھا که مخصوص پیامبر  برخی از ازدواج

  زنانی که مھرشان را تعیین کرده است. •
  تمامی کنیزانی که از طریق فیء به دست آمده است. •
ھایی که ھمراه ایشان  ھا و دختر خاله اییھا، دختر د دختر عموھا، دختر عمه •

ارج نھادن به  آن ھم به دلیل –اند  ھجرت کرده بودند، نه آنان که ھجرت نکرده
 مقام و منزلت ھجرت کنندگان.

ای برای خود قرار ندھد  ھر زنی که خواستار ازدواج با پیامبر باشد و ھیچ مھریه •
او را بخواھد، برایش جایز  جو ولّی آن زن ھم حضور نداشته باشد، اگر پیامبر 

 است.
خداوند این ویژگی را تنھا مخصوص پیامبر قرار داده است؛ چرا که ایشان ولّی و 

ت، اما سایر مردم باید مطیع آنچه خدا در مورد سرپرست تمام مردان و زنان مؤمن اس
زنان و کنیزانشان فرض و تعیین فرموده است، باشند تا حرج و سختی برای پیامبر در 

در امر «و به خاطر سازگاری با شرایط خاص محیط  است اینکه زنانش را نگه داشته
  ملزم به این کار است، نباشد.» دعوت

بخشند تا زنی را به  ی که خود را به پیامبر میدر مورد زنان ج سپس از پیامبر
به تأخیر » تا مرگ یکی از ھمسرانش«ھمسرانش اضافه کند یا نکاح او را تا مدتی معلوم 

  اختیار شد. باندازد، سل
جایز بود که اگر ھمبستری با یکی از ھمسرانش را به تأخیر  جاما برای پیامبر 

ا او ھمبستری نماید و ھمچنین جایز بود با ای که آرزو داشت، ب انداخت، ھر لحظه می
توانست به  ھا را می ھر کدام از ھمسرانش که آرزو داشت نزدیکی کند یا ھرکدام از آن

لغو شد،  ج کند: این تحریم قبل از وفات پیامبر شه روایت مییتأخیر اندازد. حضرت عا
اده شد، دیگر کسی را ای که در زن گرفتن به وی د ولی پیامبر بعد از آن با وجود اجازه

  ھمان زنان قبلی، أّمھات المؤمنین، باقی ماندند.به ھمسری نگرفت و 
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 ج فتوای شیخ محمد عبده در ارتباط با تعّدد زوجات پیامبر -٦
بیشتر از  تواند می جکه چرا پیامبر  ی ا لهأاز امام محمد عبده در مورد حکمت از مس

حدی که قرآن برای سایر مؤمنان تعیین کرده است، ازدواج کند، سؤال شد، ایشان 
جواب دادند: در حقیقت حکمت عمومی در اختیار کردن بیشتر از یک زن آن ھم در 
سن پیری و کھولت و با وجود مسئولیت سنگین رسالت و مشغول بودن به 

  ا و راھیاب است.ھای بشری و آرامش فکری، سیاستی راھنم سیاست
است، انتخابش برخالف سنت طبیعی معروف در » پیامبر«که زن او  لخدیجه

  ای در این مورد یافت. توان شبھه آنجا بود و نمی
را به عقد خویش درآورد، او کسی  سسوده دختر زمعه لبعد از وفات خدیجه

ه بود. بود که ھمسرش بعد از رجوع از ھجرت دوم مسلمانان به حبشه، وفات کرد
حکمت ازدواج با سوده، این بود که او از ھجرت کنندگان بود و به خاطر ترس از فتنه و 

» که پسر عمویش بود«اش را ترک کرده بود و اگر پس از وفات ھمسرش  آشوب خانواده
 جکردند، این بود که پیامبر  گشت، او را شکنجه و عذاب می اش برمی به میان خانواده

ه گرفت، و او را با این مّنت بزرگ، پاداش داد. سپس بعد از یک ماه کفالت او را به عھد
شه را به ھمسری گرفت، و حکمت این ازدواج ھم مانند حکمت ازدواج با یحضرت عا

در  (ھمسر سابق حفصه) حفصه، دختر حضرت عمر است که شوھرش حنین بن حذافه
در واقع اکرام » بو عمربا دختر ابوبکر «جنگ بدر وفات یافته بود و این دو ازدواج 

بود. ھمان طور  بیعنی ابوبکر و عمر ج داشت مقام دو یار و وزیر پیامبر و گرامی
کرامت  بحضرت عثمان و علیبه ھا  دختر خود به آن ٣به ازدواج در آوردن با که 

ترین آنان در خدمت به  و احترام بخشید؛ چرا که اینان از برترین یاران ایشان و مخلص
  بودند. دین اسالم

ھاست،  حکمت ھدف و حکمت در ازدواج با زینب بنت جحش از جمله باالترین
ای که در مورد فرزند  ھا و رسوم جاھلی یعنی شکستن و باطل کردن آن دسته از سنت
خویش را که  ی توانست زِن پسر خوانده خواندگی رایج شده بود؛ مثًال اینکه کسی نمی

ھای دیگر. در ازدواج با جویریه که دختر  ورد و نمونهطالق ھم گرفته بود به ازدواج درآ
یس قوم بنی مصطلق بود، حکمتی مشابه حکمت ازدواج با زینب نھفته است، یحارث ر

خانواده را با زنان و کودکان به اسارت گرفتند. پیامبر با  ٢٠٠مسلمانان از قوم جویریه 
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گفتند: خویشان  –لرضوان علیھم ا –ازدواج کرد. صحابه بانوی آن قوم یعنی جویریه 
ھا را آزاد کردند. این اقدام پیامبر و اصحاب،  را نباید به اسارت گرفت و آن ج پیامبر

بنی مصطلق گردید و آنان ھمکار و ھمیار  ی موجب مسلمان گردیدن تمامی قبیله
مسلمانان گشتند؛ در حالی که قبًال ھمواره سر جنگ و عناد با مسلمانان را داشتند و 

  امر اثر بسیار خوبی بر سایر اھل عرب نیز گذاشت.این 
با زینب دختر خزیمه بعد از اینکه شوھرش عبدالله بن  ج پیامبر ،قبل از این ازدواج

جحش در جنگ أحد شھید شد، ازدواج کرد. حکمت این ازدواج ھم این بود که این 
مد، تا جایی که او را به آ نان در اّیام جاھلیت به شمار میترین ز زن از برترین و گرامی

دستان، مادر مساکین، نام نھاده بودند.  مساکین و تھیاش با  خاطر نیکویی و مھربانی
با ازدواج با او بعد از آنچه بر سر شوھرش آمد، پاداش و اجر  جاین بود که پیامبر 

مشکالت و  ی گی در مقابل ھمه او را در حالت بیوه ج عنایت فرمود و پیامبر
 جنگذاشت و وی در حیات پیامبر  تنھاکرد،  یی که از طرف مردم تحمل میھا خواری

  وفات کرد.
ازدواج کرد. این زن و شوھرش » که اسمش ھند بود«با أّم سلمه  ج سپس پیامبر

عبدالمطلب و برادر رضاعی عبدالله ابوسلمه پسر اسد که پسر عمه رسول الله دختر 
ھجرت کرد. شوھرش را بسیار دوست  پیامبر بود، اولین کسی بود که به حبشه

نیز از او  بداشت. حتی حضرت ابوبکر و عمر داشت و او را بزرگ می می
خواستگاری کرده بودند، اما او ازدواج با آنان را نپذیرفته بود. این بود که پیامبر با او 

ین این ازدواج را کامیابی و لذت ھرچند که ا ی فلسفه توان بنابراین، نمی .ازدواج کرد
امر مباح باشد، دانست؛ بلکه به خاطر فضیلتی بود که در روز جنگ حدیبیه از خود 

توان با اندکی تدبر و تفکر این امر را استنباط کرد. حکمت  نشان داد. بر این اساس می
بود، شناخت او از سیرت و  سبا اّم حبیبه، که رمله و دختر ابوسفیان جازدواج پیامبر 

راه و روش شخصیت او و دشمنی قوم او چه در دوران جاھلیت چه در دوران اسالم 
بنی ھاشم بود و نیز رغبت و تمایل پیامبر در الفت دادن قلوب بوده است. عالوه بر این 
رمله ھمسر عبیدالله بن جحش بود و در ھجرت دّوم به حبشه ھمراه او ھجرت کرده 
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آنجا عبیدالله به دین نصاری درآمد، ولی اّم حبیبه بر مسلمانی خودش باقی بود. در 
 ١ ماند؛ پس الزم بود که او را از فتنه نجات داد.

در ازدواج با صفیه دختر حیی پسر اخطب بزرگ قوم  جھمچنین حکمت پیامبر 
بنی نضیر، این بود که پدر وی در جنگ با بنی قریظه و ھمسرش نیز در جنگ خیبر 

 جبه پیامبر  شکلبی او را در آن جنگ به اسارت گرفت. صحابه ی ته شدند. دحیهکش
بنی قریظه و بنی نضیر است و فقط  ی عرض کردند: ای رسول الله! او بانوی دو طایفه

شماست. پیامبر رأی آنان را نیکو دانست و تحمل نکرد که این بانوی بزرگوار  ی شایسته
پس او را آزاد کرد و با او ازدواج  ،حقارت نگاه شوددر دست کسی اسیر باشد و به چشم 

  نمود.
ولی میمونه دختر حارث ھاللیه است. اسم او بّرة بود،  ج آخرین ھمسر پیامبر

پیامبر او را میمونه گذاشت و کسی که او را به عقد پیامبر درآورد، عموی گرامی ایشان 
بود؛ چراکه میمونه بعد از وفات ھمسر دومش أبی رھم پسر عبدالعّزی، عباس  سعباس

عبدالله بن عباس و خالد بن ولید بود، اما  ی را وکیل خود گرفته بود. در واقع او خاله
دانم که حکمت ازدواج با میمونه، در نفوذ و ایجاد نزدیکی بنی ھاشم  به درستی نمی

  با بنی مخروم بود یا چیز دیگری.

                                           
داستان مرتد شدن و نصرانی شدن عبید الله بن جحش که از مھاجرین اولین است و خودش با  -١

اند، صحیح نیست و در بعضی روایات ضعیف آمده است که  ھمسرش به حبشه ھجرت کرده
ھا درست نیست. برای اینکه با سند صحیح و متصل این قضیه روایت نشده  اعتماد کردن به آن

با ام حبیبه ھمسر سابق عبید  جیات صحیحی که ذکر ازدواج رسول خدا است، و در مقابل روا
الله بن جحش در آن آمده است، ذکری از مرتد شدن عبید الله بن جحش در آن نیست، و تنھا 

شود،  اشاره به وفات و مردن او کرده است. ھمچنین آن ھنگام که ابو سفیان با ھرقل مواجه می
حال کسی از آنھا که به دین او وارد شده است، از آن بیرون آمده  پرسد آیا تا به ھرقل از او می

گوید خیر. و اگر عبید الله بن جحش مرتد شده بود، این بھترین فرصت  است؟ و ابو سفیان می
ای ذکر کند و بگوید عبید الله بن جحش که داماد من است،  بود تا ابوسفیان آن را به عنوان نمونه

گام و سابقین اولین است،  س چون مساله مربوط به یکی از صحابه پیشاز دینش بر گشته است. پ
ی صحابی رسول  اند، اعتماد کرد و درباره توان به روایات ضعیفی که در این باره روایت شده نمی
گوییم عبید الله بن جحش  که به حبشه ھجرت کرده است، اینگونه قضاوت کرد، بلکه می جخدا 

با ھمسر او ام حبیبه ازدواج کرد.  ج ات یافت و سپس رسول خدادر حبشه بر آیین اسالم وف
 [مصحح]
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ھایشان را رعایت و در نظر گرفتن  از ازدواج جتوان حکمت پیامبر  به طور کلی می
مصلحت دانست؛ چه در امر تشریح؛ چه در امر تأدیب؛ چرا که به دلیل برقراری این 

پیغمبر ایمان آوردند و به پیروان خود ھا بود که بزرگان قبایل، به  پیوندھا و خویشاوندی
به زن، احترام و تکریم زنان صاحب فضل و کرم و الیق و احترام و ارزش قایل شدن 

برقراری عدالت بین زنان را آموخت و به تثبیت احکام شرعی از این راه پرداخت و بعد 
لی به مؤمنان یمادر برای مؤمنان به جای گذاشتند و به تعلیم مسا ٩از خودش 

اشند، بنابراین اگر فقط ھا نقش داشته ب توانستند در تعلیم آن پرداختند که مردان نمی
شد، ھرگز با یک زن  زن برای امت برآورده می ٩یک زن بود، مطمئّنًا آن نیازی را که با 

ھای متعّدد  اگر ھدف پیامبر از این ازدواج ،لیشد و عالوه بر ھمه این مسا حاصل نمی
 ھمانند ھدف و خواست أمرا و حاکمان و پادشاھان بود، حتی از طریق حالل و مشروع،

 ١داد. دوشیزگان زیبارویی را بر زنان سالخورده و مسن ترجیح می

                                           
 ).٤/٣٧٠ – ٣٧٣به نقل از تفسیر المنار ( -١





 

 

 فصل یازدهم:
ق هایی از زوج نمونه

ّ
 های موف

 لبا خدیجه ج ازدواج پیامبر -١
 دختر رسول الله ی با فاطمه سازدواج علی بن ابی طالب -٢
 ازدواج قاضی شریح با زینب دختر جریر -٣



 

 

 های موفق هایی از ازدواج نمونه
ل مربوط به زندگی مسلمانان پس از اینکه، ابتدًا در صفحات گذشته به یمسا در بیان

شب زفاف و عروسی » طریقه و آداب«ل انتخاب ھمسر پرداختیم و به بررسی یمسا
الزم است که و سپس حقوق و تکالیف زن و شوھر را بیان نمودیم، ضروری پرداختیم و 

محقق شده و » الگوھای حقیقی«آن مبادی و اصول بیان شده، به صورت تصاویر واقعی 
 ی ھا در قالب و شکل یک خانواده مسئولیت پذیر و ھمکار که در سایه آن آثار و نشانه

م و آثار خوشبختی در آن یآن است و عال ی أمن و آرامش قرار دارد و محبت، زمینه
 درخشد و نمایان است، مجسم شود. می

  با حضرت خدیجه جازدواج پیامبر  -١
زنی تاجر و دارای شرافت و ثروت بود. چون  ل»خویلد«حضرت خدیجه دختر 

گماشت تا به کار تجارت برای  مال و ثروت زیادی داشت بنابراین، مردانی را به کار می
قریش ھم قوم تاجری  ی داد. قبیله ند و عالوه بر آن به آنان پول نیز قرض میوی بپرداز

داری و اخالق سخاوتمندانه و عقل و فکر باال و  ی و امانتیبودند، وقتی که از راستگو
را  ج چیزھایی به گوش او رسید، با ثروت و دارایی خودش پیامبر جواالی رسول الله 

پیامبر برگزید و از مال و دارایی خویش به قدری به به شام به عنوان تجارت در سفری 
داد که به ھیچ کدام از تاجران دیگر نداده بود و غالمی به اسم میسره ھم ھمراه 

در  ،از او قبول کرد و با مال خدیجه تصمیم به تجارت گرفتفرستاد. پیامبر  جپیامبر
حالی که میسره ھم تا رسیدن به شام ھمراه ایشان بود و در این سفر، موفقیت بسیار 

شد و با سود فراوان نزد خدیجه برگشتند و ھر آنچه را از امانت و  جنصیب پیامبر 
  ادا کردند. لشرافت ممکن بود، نسبت به حضرت خدیجه

افت که او را به تعجب میسره نیز در وجود پیامبر چنان خصوصیات عظیم و واالیی ی
این تأثر «پر از بزرگداشت و احترام کرد و  جواداشت و قلبش را نسبت به پیامبر 

ی در معامله و امانتداری در أدای حقوق و آداب تجارت از جمله در یاز راستگو» میسره
  خرید و فروش و گرفتن و بخشیدن بود.



ق یها زوج از ییها نمونه: ازدهمی فصل
ّ
 ١٧١  موف

ل یجه بیان کرد و این مسادیده بود، به خدی جمیسره ھر آنچه را که از پیامبر 
فرستاد تا  جرا نزد پیامبر » نفیسه دختر منیه«پس  .خدیجه را ھم به تعجب واداشت

گاھی یابد که آیا پیامبر متمایل به ازدواج با خدیجه است یا خیر.   از این امر آ
پس از اینکه نفیسه این پیشنھاد را به پیامبر داد، ایشان موضوع را با عمویشان در 

ھا ھم موافقت کردند و خدیجه را از عمویش عمرو بن اسد برای  گذاشتند. آنمیان 
او بیست شتر جوان ماده بود و خدیجه اولین  ی خواستگاری کردند که مھریه جپیامبر 

  زن رسول الله بود و تا زمان فوت ایشان از کس دیگری خواستگاری نکردند.
لی که حضرت خدیجه سنی بالغ سال قمری بود، در حا ٢٥در این زمان سن پیامبر 

ی و ثروت، این ازدواج یسال داشت، اما عالوه بر اختالف سن و تفاوت در دارا ٤٠بر 
  مبارک، پربرکت و پاک بود.

ایمان آورد. تمام فرزندان  جخدیجه مسلمان شد و اولین زنی بود که به پیامبر 
 است. لقبطیه ی مگر ابراھیم که مادر او ماریه ؛پیامبر از حضرت خدیجه است

پیامبر زیباترین دوران زندگی را با حضرت خدیجه سپری کردند. او بھترین یاور و 
ھا و  شد و ایشان را در آزمایش ھمراه پیامبر بود. با خوشحالی پیامبر خوشحال می

کرد و او در  کرد و با ثروت و مالش از او حمایت می ھا ترغیب و تشویق می سختی
  بود.حقیقت بھترین زنان 

فضل و برتری او را فراموش نکرد و در بسیاری از اوقات از او  ج به این دلیل پیامبر
کند که  شه روایت مییحضرت عا زآورد. مسروق ا ھای او سخن به میان می و خوبی

کرد. روزی پس  برد، او را به خوبی و به بھترین وجه یاد می پیامبر اگر از خدیجه نام می
من به خدیجه حسودی بردم و گفتم چرا ھمیشه از او  ،توسط پیامبراز مدح و ثنای وی 

ما «فرمود:  جبھتر از او را به تو داده است؟ پیامبر  ألیکنی در حالی که خدا یاد می
بََ� انلَّاُس  قت� إذ كذَّ ُ خً�ا منها قد آمنَْت يب إذ �فَر يَب انلَّاُس وصدَّ أبدل� ا�َّ

ُ عزَّ وجلَّ ودَلها إذ حَرم� أوالَد النِّساءِ  وواَستْ� بماهِلا إذ حرَم�َ    ١.»انلَّاُس ورزقَ� ا�َّ

                                           
  ). [مؤلف]٦/١١٧ – ١١٨به روایت احمد ( -١

 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٦٢٢٤آلبانی در السلسلة الضعیفة (
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بھتر از خدیجه را به من نداده است، او به من ایمان آورد زمانی که  ألیخدا«
ورزیدند و مرا تصدیق و باور کرد، زمانی که مردم مرا تکذیب  مردم به من کفر می

کردند و با ثروتش مرا ھمراھی کرد زمانی که مردم مرا تحریم کرده بودند. خدای  می
که از فرزندان زنان دیگر مرا محروم کرده  تعالی از او به من فرزندانی عطا فرمود زمانی

 ». بود
گوید: بر ھیچ کدام از زنان دیگر پیامبر غبطه نخوردم به این صورت  شه مییو نیز عا

پیامبر از او بسیار یاد که او را ندیده بودم، ولی  که بر خدیجه غبطه خوردم، در حالی
 کرد. می

فرمود، پس آن را  فندی ذبح میای بود که گاھی که گوس کردن خدیجه به گونه یاد
فرستاد. گاھی به ایشان  کرد و آن را برای خدیجه به عنوان صدقه می عضو عضو می

فرمود: او این طور  ار در دنیا زنی به غیر از خدیجه نبوده است! ایشان میگگفتم: ان می
 ١بود و من از او فرزندی دارم.

در پاداش  ألد و خدایحضرت خدیجه ھمسری پاک و مخلص برای رسول الله بو
 او برایش سالم فرستاده است.

آمد و گفت: خدیجه نزد تو  ج یل نزد پیامبریروایت است که جبر ساز ابوھریره
آید. ھمراه او ظرفی است که در آن روغن یا طعام یا آب است؛ پس اگر نزد تو آمد از  می

ای در  خانهبر او سالم برسان و او را در » یلیجبر«و از طرف من  ألطرف خدای
» ولی تو خالی است« است بھشت مژده بده که از لؤلؤ نازک درست شده و مرمت شده

در  جو در آن صداھای ناھماھنگ و بلند و سختی و مشقت وجود ندارد. پیامبر 

، َوفَاِطَمُة بِنُْت «فضیلت خدیجه فرمود:  َنَِّة، َخِد�َُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ
ْ
ْهِل اجل

َ
فَْضُل �َِساِء أ

َ
أ

ُة فِرَْعْونَ 
َ
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَمْرَ�ُم بِنُْت ِعْمَراَن، َوآِسيَُة بِنُْت ُمَزاِحٍم اْمَرأ   ٢.»ُ�َمَّ

                                           

) ٢٠١٧، و ترمذی (خدجيه وفضلها جنبی مناقب األنصار، تزويج ال) در ٧/١٣٣به روایت بخاری ( -١
در البر والصله، باب: ما جاء في حسن العھد، به قول ترمذی: این حدیث ذکر کرده و احمد نیز در 

 ). [مؤلف]٦/٢٧٩(
) گفته است: این حدیث را احمد و ابویعلی و طبرانی روایت ٩/٢٢٣ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢

) آن را آورده و آن را صحیح ٣/١٥٨و حاکم در مستدرک (اند و دارای رجال صحیحی است  کرده
 دانسته است. [مؤلف]
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داده شد،  که حضرت مریم بر تمام زنان عالم برتری و مقام ھمچنان«و نیز فرمود: 
 ١».خدیجه نیز بر تمام زنان امتم برتری و مقام داده شده است

سالگی وفات نمود و در حجون  ٦٥رت خدیجه در سال پنجم بعثت در سن حض
 او شخصًا داخل شد. ی در مقبره جکه پیامبر  دفن شد، در حالی

 ج با فاطمه دختر رسول الله سطالب ازدواج علی ابن ابی -٢
ھا نزد  ترین آن ترین دختر پیامبر و محبوب کم سن و سال لحضرت فاطمه

در حالی که قریش مشغول تجدید  جسال قبل از بعثت پیامبر  ٥ایشان بود. فاطمه 
  بنای کعبه بودند، از خدیجه دختر خویلد متولد گردید.

الحجه  در ماه رمضان سال دوم ھجرت با او ازدواج کرد و در ذی سحضرت علی
ا با او آغاز کرد که حضرت حسن و حسین و زینب و اّم کلثوم فرزندان زندگی مشترک ر

 اویند.
گفت: در حالی با فاطمه ازدواج کردم  طالب می گوید: علی بن ابی عامر شعیبی می

جز یک پوست قوچ که شب روی آن  ،که حتی یک فرش زیراندازی نداشتم
دادیم. خدمتکار خانه ھم  خوابیدیم و شتر خویش را نیز بر روی آن در روز علف می می

 .جز خود او کسی نبود
فاطمه را به ازدواج من  جکند: وقتی که پیامبر  چنین روایت می سحضرت علی

ای با لباس مخمل، بالشی که از لیف خرما پر شده  درآورد، ھمراه دخترش یک پارچه
گلی فرستاده  ی هکنند، یک ُمشک آب و دو کوز رد میبود، دو سنگی که با آن گندم آ

ام به درد  بود. روزی علی به فاطمه گفت: آن قدر از چاه آب کشیدم که به خدا سینه
داده است. نزد او برو و او را به عنوان خادم » زن اسیر«آمد. خداوند به پدرت اسیری 

استخدام کن. پس فاطمه گفت: من ھم به خدا آن قدر گندم آرد کردم که دستانم 
  تاول زده است.

ای « »ما جاء بك و ما حاجتك ا بنيه؟«رفت و فرمود:  جت فاطمه نزد پیامبر حضر
عرض کردم: آمدم که به شما سالم گویم: » دخترم تو را چه شده و چه نیازی داری؟

اما شرم کردم و از پیامبر چیزی نخواستم و برگشتم. حضرت علی گفت: چه کار 

                                           
 اند. [مؤلف] ) گفته: طبرانی و بزار آن را روایت کرده٩/٢٢٣ھیثمی در مجمع الزوائد ( -١
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ین بار ھر دو نزد پیامبر رفتیم. کردی؟ گفتم: شرم کردم چیزی از ایشان بخواھم. ا
ام به درد  گفت: ای رسول الله! به خدا قسم آن قدر از چاه آب کشیدم که سینه سعلی

ام که دستانم تاول زده است. خداوند  آمده است و فاطمه گفت: آن قدر گندم آرد کرده
ول به شما اسیر گشاده رویی داده است؛ پس به خادمی او را به ما ببخشید. حضرت رس

به خدا قسم آن را به شما نخواھم بخشید؛ در حالی که اھل صفه سخت «فرمود: 
اسیران را به «یابم و ناچارم  ھا چیزی نمی اند و من برای انفاق کردن به آن گرسنه

  ».ھا را به اھل صفه بدھم بفروشم و پول حاصل از فروش آن» اقوامشان
ھا خود را در رختخواب  در حالی که آن ھا آمد؛ نیز نزد آن جھا برگشتند و پیامبر  آن

پوشاندند، پاھایشان بیرون بود و اگر پاھایشان را  پیچیده بودند که اگر سر خود را می
 جاز جای خود برخاستند. پیامبر » با دیدن پیامبر«پوشاندند، سرشان بیرون بود.  می

من درخواست فرمود: سر جای خود بمانید. سپس فرمودند: آیا بھتر از آنچه شما از 

لكمات علم� هن جرب�ل، « کردید را به شما خبر بدھم؟ گفتند: بله. پیامبر فرمود:
ا، يف �َُسبَِّحاِن  َاِن َعرْشً ا، َوتَُ�ربِّ َْمَداِن َعرْشً

َ
ا، َوحت  وُدبَُر لُكِّ َصَالٍة َعرْشً

َ
�َِذا آَو�ْتَُما إىِل

ْرَ�ًعا َوثََالِ��َ فَِراِشُكَما فََسبَِّحا ثََالثًا َوثََالِ�َ�، 
َ
ا أ َ چند « ١.»َوامْحََدا ثََالثًا َوثََالِ�َ�، َوَ�ربِّ

بعد از ھر نماز ده بار سبحان الله و ده بار الحمد  ،یل به من یاد داده استیکلمه را جبر
بار سبحان  ٣٣ید و ھنگامی که در جای خواب قرار گرفتید یو ده بار الله اکبر بگولله 

 ». بار الله اکبر بگویید ٣٤د لله و بار الحم ٣٣الله و 
ای رسید که بانوی زنان  حضرت فاطمه از برترین و نیکوترین زنان بود و به درجه

ْن تَُ�وِ� َسيَِّدَة �َِساِء «فرماید:  می جبھشتی شد؛ چرا که پیامبر 
َ
َال تَرَْضْ�َ أ

َ
يَا فَاِطَمُة، أ

ْو َسيَِّدَة �َِساِء َهِذهِ ا
َ
ةِ الُمْؤِمِنَ�، أ مَّ

ُ
  ٢.»أل

                                           
) گفته است که: احمد این حدیث را روایت کرده؛ در حالی که ١٠/١٠٠ھیثمی در مجمع الزوئد ( -١

ساعد ھست، حماد ابن سلمه قبل از مالقات با او این را شنیده بود، اما سایر  در اسناد آن عطاء بن
  روایان آن ثقه و مورد اطمینانند. [مؤلف]

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٢/١٤٩احمد شاکر در تحقیق مسند احمد (

نخرب به صاحبه فإذا من ناجی بني يدي الناس ومل «) در االستئذان، باب: ١١/٨٠به روایت بخاری ( -٢

». يبنت النب ةفضائل فاطم«) در فضائل الصحابة باب: ٩٨) شمارۀ (٢٤٥٠و مسلم (» مات أخرب به
 [مؤلف]
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شوی که بانوی زنان مؤمنان باشی یا بانوی زنان این  ای فاطمه! آیا خوشنود نمی«
  ».امت

دارای مقام بلند و واالیی در اسالم است و در  لبه این ترتیب حضرت فاطمه
تا جایی که پیامبر  ،رفیعی رسید ی باور و اعتقاد و حسن سلوک و رفتار به درجه

خدا با خشم و   ای فاطمه« ١.»اَهللا َ�ْغِضُب لَِغَضِبِك، َوَ�رىَْض لَِرَضاكِ إِنَّ «فرماید:  می
 ».شود کند و با خوشنودی و رضای تو خشنود و راضی می غضب تو غضب می

که باالتر و برتر از فاطمه کسی را ندیدم مگر  است روایت شده لشهیاز عا
کرد و آرد را  آسیاب می ،داد این زن بزرگوار ھمواره امورات منزل را انجام می ٢پدرش.

آسیاب بر دستش اثر گذاشت و به قدری با مشک  ی ای که دسته کرد؛ به گونه خمیر می
کرد؛ به طوری که لباسش  آب کشید که گردنش اثر برداشته بود و خانه را جارو می

کرد؛ به طوری که لباسش آلوده  داشت و آتش در زیر دیگ روشن می گرد و غبار برمی
رد ک رسید. ھنگامی که آرد خمیر می ایشان ناراحتی میشد و بر اثر آن به  می

 خورد. گیسوھایش به زمین می
راضی و خشنود باد که بھترین ھمسران بود و به  لخدا از حضرت فاطمه

 حقیقت الیق باالترین مراتب و درجات در دنیا و آخرت است.

 ازدواج قاضی شریح با زینب دختر جریر -٣
گوید: قاضی  شریح با زینب دختر یکی از زنان بنی حنظله ازدواج کرد. شعبی می

شریح مرا خواست و گفت: زنان مشغول آماده ساختن عروس ھستند تا نزد من آورند، 
 گویی؟ چه می

                                           
آورد: این حدیث را طبرانی روایت کرده و اسنادش حسن  ) می٩/٢٠٣ھیثمی در مجمع الزوائد ( -١

  ). [مؤلف]٣/١٤٥است و نیز حاکم در المستدرک (
) و ذھبی ٢/٧٨٣( ذخیرة الحفاظدر  ابن القیسراني) و ٣/٢١٧( ل في الضعفاءالکامابن عدی در 

گویند: در سند آن حسین بن زید است که منکر الحدیث است.  ) می١/٥٣٥در میزان االعتدال (
 [مصحح]

کند  آورد که: طبرانی در األوسط و ابویعلی آن را روایت می ) می٩/٢٠١ھیثمی در مجمع الزوائد ( -٢
 آن رجال صحیحی ھستند. [مؤلف] و راویان
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من گفتم: سنت است اگر زنی را نزد ھمسرش آورند، داماد بلند شود و دو رکعت 

ُعو«د و بگوید: خوانب
َ
لَُك ِمْن َخْ�َِها، وََخْ�ِ َما ُجِبلَْت َعلَيِْه، َوأ

َ
ْسأ

َ
ُذ بَِك ِمْن اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َها، َورَشِّ َما ُجِبلَْت َعلَيْهِ    ١.»رَشِّ
خواھم و خیر آن چیزی که بر آن خو گرفته  خداوند! من از تو خیر او را می«ترجمه: 

 ».برم از شّر او و شّر آنچه بر آن خو گرفته است است و به تو پناه می
ت سر من است و پس من نماز خواندم و سالم دادم. در این ھنگام دیدم که او پش

پس زمانی که اتاق خالی شد و من به او نزدیک  .خواند نماز می د ووب به نماز اقتدا کرده
شدم و دستم را به سوی او دراز کردم گفت: با متانت و به آرامی ای ابا امیه! آن طور 

کنم و از او کمک  شکر و سپاس برای خدا، او را ستایش می«که ھستی. سپس گفت: 
و خوی تو  فرستم؛ من زنی غریبم، از خلق خواھم، بر محمد و آل محمد درود می می

دانم. آنچه را که دوست داری، برای من بیان کن تا خود را با آن اخالق و  چیزی نمی
دانی، برایم بازگو کن تا از آن  آراسته گردانم. و آنچه را که نیز بد و زشت می رفتار تو

دوری جویم و نیز گفت: تو در میان فامیلت زمینه و فرصت ازدواج داشتی، من نیز 
ھر آنچه را که خدا بخواھد، ھمان خواھد شد و تو صاحب اختیاری؛  ھمین طور، ولی

شایسته و  ی کند، انجام بده: نگھداری به شیوه پس آنچه را که خدا تو را به آن امر می
من است، ھم  ی مناسب. این را من گفتم و این گفته ی یا آزاد کردن با نیکی و شیوه

 کنم. برای خودم و ھم برای تو طلب مغفرت می
شریح گفت: ای شعبی! به خدا قسم مرا مجبور و الزام کرد که خطبه را در آن 

کنم و از او  حمد و سپاس از آِن خداست، او را ستایش می«شرایط بگویم؛ پس گفتم: 
فرستم، اما بعد، چیزی را گفتی که  خواھم و بر محمد و آل محمد درود می کمک می

ت و اگر از حرفت برگردی، به ضرر تو خواھد اگر بر آن پایدار باشی به نفع و سود توس
آید و ما مساوی با ھم ھستیم؛ پس تو  بود، آن چیز را دوست دارم و از آن چیز بدم می

ھم فرق نگذار و اگر خوبی دیدی، آن را نشر و گسترش بده و اگر بدی دیدی آن را 
 ».بپوشان

 دیدار با خانواده چیست؟ ی زن گفت: نظرت درباره

                                           
گوید: حسن است.  ) می١٥٧٠قبًال سندش بیان شد. [مؤلف] آلبانی در صحیح ابن ماجه ( -١

 [مصحح]



ق یها زوج از ییها نمونه: ازدهمی فصل
ّ
 ١٧٧  موف

 وست ندارم که مرا خسته ملول کنند.شریح گفت: د
ات شوند که من  ھایت را دوست داری که وارد خانه زن گفت: کدام یک از ھمسایه

 ھا اجازه دھم و از چه کسی بیزاری که من از او بیزار باشم؟ به آن
فالنی قوم بدی  ی فالنی قوم درستکاری ھستند و طایفه ی شریح گفت: طایفه

 ھستند.
یکسال  زن ی! آن شب بھترین شبی بود که سپری کردم و آن: ای شعبتگفشریح 

بینم مگر آنچه را که دوست دارم بعد از گذشت یک سال، من از  با من بود و چیزی نمی
کرد. گفتم: این  گشتم، پیرزنی در خانه دیدم که امر و نھی می مجلس دادگاھی برمی

تارم با دخترش رف ی پس از من نسبت به نحوه کیست؟ گفتند: مادر زن توست؛
 خشنود شد.

ھنگامی که نشستم، زن به نزد من آمد و گفت: ای ابا امیه! بر تو سالم باد. گفتم بر 
مادر زن تو ھستم. گفتم: خدا تو را تو نیز سالم. تو چه کسی ھستی؟ گفت: من 

ای؟ گفتم: بھترین زن است. گفت: ای ابا  واالمقام دارد. گفت: زنت را چگونه دیده
زاید یا اینکه نزد  جز در دو مورد حالش بد نخواھد شد: زمانی که بچه میامیه! زن 

کند؛ پس اگر تو را به شک انداخت تو تازیانه در دست بگیر؛  ھمسرش آرزو و میل می
 مردان بدتر از زن عشوه گر نیست. ی زیرا که به خدا قسم در خانه

ای و او را به بھترین شیوه  بسیار خوبی ادب کرده ی گفتم: به خدا که او را به شیوه
 ای. آموخته

 گفت: آیا دوست داری که بستگان ھمسرت تو را مالقات کنند؟
 گفتم: ھر وقت که بخواھند.

له سفارش أآمد و مرا به ھمان مس گوید: مادر زنم ھر سال نزد من می شریح می
ردم مگر یک بار که آن ھم من کرد. زنم بیست سال ھمراه من بود، او را سرزنش نک می

 در حّق او ظلم کردم.





 

 

 فصل دوازدهم:
 سیمای مرد و زن در بهشت

 مرد و زن بھشتی از دیدگاه قرآن کریم -١
 مرد و زن بھشتی از دیدگاه احادیث -٢



 

 

 سیمای مرد و زن در بهشت
مناسبی از زنان و مردان بھشتی پرداخته است. از دیدگاه  ی قرآن و سّنت، به ارائه

ھای صدق و  شوند. در خانه مند می ھای فراوان الھی بھره آنان از نعمت ،قرآن و سنت
ھای ماّدی و  ھا و جویبارھا و نعمت ع میوهھای سرشار از انوا برند و از باغ وفا به سر می

می و تغییر یھا دا ھا بس است که آن نعمت شوند و ھمین برای آن مند می نفیسی بھره
 ناپذیرند.

 مرد و زن بهشتی از دیدگاه قرآن کریم -١
 فرماید: خداوند تبارک و تعالی می

ۡرِف �ِيِهنَّ َ�ِٰصَ�ُٰت ﴿ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما  ٥٦لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ إِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآنّٞ  ٱلطَّ
َ
فَبِأ

بَانِ  �َُّهنَّ  ٥٧تَُ�ّذِ
َ
 . ]٥٨-٥٦[الرحمن:  ﴾٥٨ٱلَۡمرَۡجانُ وَ  ٱۡ�َاقُوُت َك�

ورزند و پیش از آنان  ھای بھشت، زنانی ھستند که جز به ھمسران خود عشق نمی در باغ«
ار که حوریان، یاقوت و انگ .ھا با ایشان نزدیکی و مقاربت نکرده است پریھا و  کسی از انسان

 ».مرجانند

ۡقُصوَ�ٰٞت ِ� ﴿   ].٧٢[الرحمن:  ﴾٧٢ٱۡ�َِيامِ ُحورٞ مَّ
به دنبال کارھای و اینجا و آنجا شوند ( ھا بیرون نمی ھرگز از خیمهسیاه چشمانی که «

 ».روند) ناپسند نمی

 . ]٥٤[الدخان:  ﴾٥٤ِ��ٖ َوَزوَّۡجَ�ُٰهم ِ�ُوٍر ﴿
 .»و زنان بھشتی سیاه چشم با چشمان درشت را نیز به ھمسری آنان درآوردیم«

ۡمَ�ِٰل  ٢٢وَُحوٌر ِ��ٞ ﴿
َ
  ].٢٤-٢٢[الواقعة:  ﴾٢٤َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ٢٣ٱلَۡمۡكنُونِ  ٱللُّۡؤلُوِٕ َكأ

میان صدف، به پاداش کارھایی که و حوریان چشم درشت بھشتی دارند، ھمانند مروارید «
 ».اند داده انجام می

گوید: تمام لذت در حور عین است. حور، جمع حوراء است و حور،  می /ابن قّیم
 زن جوان و خوش صورت سفیدی است که چشمان بسیار سیاھی دارد.

 شود. گوید: الحوراء: یعنی زنی که چشم از دیدن آن حیران می زید بن اسلم می
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گوید: الحوراء: یعنی زنی که چشم از دیدن آن به خاطر نازک بودن  میمجاھد 
 پوست و پاکی و صفای رنگ حیران شود.

 گوید: الحوراء: زنی که سفیدی و چشمش بسیار زیاد است. حسن می
ھایشان نمایان  گوید: مغز استخوان حوریان از پشت لباس ھمچنین مجاھد می

گر حور، به خاطر نازکی پوست و پاکی و صفای شود و بیننده، صورت خویش را در ج می
 بیند. رنگ ھمانند آینه می

زنی که چشمش بسیار سیاه و زیبا و رنگ پوستش سفید باشد حوراء زن را جز 
 نامند. نمی

العین: جمع عیناء: و عیناء، زنانی را گویند که دارای چشمان درشت ھستند. در 
 ع شده است.ی و زیبایی جمیچشمان زنان بھشتی صفات نیکو

 ھای زن، داشتن چشمان درشت است. ییگوید: العین: زیبا چشم و از زیبا مقاتل می
عالوه بر موارد ذکر شده، از جمله صفات زنان اھل بھشت، این است که آنان 

َ�ُٰهنَّ ﴿فرماید:  میاند و عاشق ھمسران خویشند؛ چرا که خدای متعال  باکره
ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

بَۡ�اًرا ٣٥إِ�َشآءٗ 
َ
تَۡراٗبا ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

َ
 .]٣٧-٣٥[الواقعة:  ﴾٣٧ُعُرً�ا �

شوھر یم. ا قرار داده یزهآنھا را دوش ویم. ا یدهآفر ینینو ینشھا را به آفر گمان ما آن یب«
 . »دوستان ھم سن وسال

اند؛ برای شوھرانشان نرمی و لطف دارند؛  پس آنان زنانی دارای ناز و اھل عشق
 فرمانبردار و در شوھرداری بسیار دانایند.مطیع و 

 مرد و زن بهشتی از دیدگاه احادیث نبوی -٢
َل ُزْمَرٍة يَْدُخلُوَن اجلَنََّة ىلَعَ ُصوَرِة الَقَمِر يَلْلََة ابَلْدِر، ُ�مَّ « فرماید: رسول الله می وَّ

َ
إِنَّ أ

َماِء إَِضاَءًة، َال َ�بُولُوَن َوَال َ�تََغوَُّطوَن، َوَال  َشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يِف السَّ
َ
يَن يَلُوَ�ُهْم ىلَعَ أ ِ

َّ
اذل

ْمَشا
َ
ُوُج، َ�تِْفلُوَن َوَال َ�ْمتَِخُطوَن، أ

ْ
�

َ
ُة األ لُوَّ

َ
َهُب، َورَْشُحُهُم الِمْسُك، َوَ�َاِمُرُهْم األ ُطُهُم اذلَّ

�ِيِهْم آَدَم، ِستُّوَن 
َ
ْزَواُجُهُم احلُوُر الِعُ�، ىلَعَ َخلِْق رَُجٍل َواِحٍد، ىلَعَ ُصوَرةِ أ

َ
يِب َوأ ُعوُد الطِّ



 ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسالم    ١٨٢

َماءِ   ١.»ِذَرااًع يِف السَّ
ماه شب چھارده  شوند، ھمانند وارد بھشت میاولین گروھی که  ی چھره«ترجمه: 

ترین ستاره آسمانی درخشش دارند، (بر اثر اند که به مانند پرنور است. دنبال کسانی
اندازند و آب  شوند، تف نمی کنند و مجبور به دفع مواد نمی ادرار پیدا نمی نوشیدن)

. و آتش ھا مشک است ھا از طال و عرق آن ھای آن بینی و مخاط ندارند، شانه
اند؛ ھمه بر یک شیوه خلق  ھایشان از عود ھندی است، ھمسرانشان حور عین دان
 ».ذرع در آسمان ٦٠اند،  پدرشان آدم ی اند؛ ھمه بر شیوه شده

َْدِر، َوالَّيِت تَِليهَ «فرماید:  و نیز می َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
َنََّة ىلَعَ ُصوَرةِ ال

ْ
َل ُزْمَرٍة تَْدُخُل اجل وَّ

َ
ا إِنَّ أ

َماِء، للُِكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َزوَْجتَاِن اثْنَتَاِن، يَُرى ُمخُّ ُسوقِِهَما  ْضَو�ِ َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يِف السَّ
َ
ىلَعَ أ

ْعَزُب 
َ
َنَِّة أ

ْ
 ٢.»ِمْن َوَراِء اللَّْحِم، َوَما يِف اجل

شوند، صورتی ھمانند ماه شب چھارده  اولین گروھی که وارد بھشت می«ترجمه: 
ھا دو ھمسر  اند؛ ھرکدام از آن آسمان ی هترین ستار و دسته دوم ھمانند درخشاندارند 

 ».جود نداردشت پدیدار است و در بھشت مّجرد وھایشان از پشت گو دارند که مغز ساق

لََعْت ِمَن «فرماید:  می جپیامبر در جائی دیگر  َنَِّة اطَّ
ْ
ْهِل اجل

َ
ًة ِمْن �َِساِء أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
لَْو أ

َافَِقْ�ِ َونَلَِصيُفَها َخْ�ٌ ِمَن 
ْ
ْمِس َولَوََجَد ِر�ََها َمْن َ�ْ�َ اخل َماِء لََسدَّ َضْوُؤَها َضوَْء الشَّ السَّ

ْ�يَا َوَما ِ�يَها  ٣.»ادلُّ
اگر یکی از زنان بھشتی روی زمین آید، ما بین زمین و آسمان را روشن «ترجمه: 

بر سر دارد، از دنیا و ھر آنچه در دنیا است،  کند و تاجی که کرده و پر از بوی خوش می
 ».بھتر است

                                           

) ١٥) شماره (٢٨٣٤، و مسلم (»خلق آدم وذريته«) احادیث انبیاء باب: ٦/٣٦٢به روایت بخاری ( -١

 . [مؤلف]»نةأول زمرة تدخل اجل«اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب: در 
) و بغدادی در تاریخش ٥٠٧، ٢٤٧، ٣٢/٢٣) و احمد (١٤) شماره (٢٨٢٤به روایت مسلم ( -٢

 ). [مؤلف]١٥٨٥) و ابن مبارک در زوائد الزھد (٢٠٨٧٩) و عبدالرزاق در المصنف (٩/٨٧(
 ). [مؤلف]٣٧٧٥) و ابویعلی در مسندش (٣/٢٦٤به روایت احمد ( -٣

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می٣٧٦٧آلبانی در صحیح الترغیب (
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فٍَة، ُطولَُها ِستُّوَن  للعبد إِنَّ « فرماید: می ھمچنین َيَْمًة ِمْن لُْؤلَُؤٍة ُ�َوَّ
َ
َنَِّة خل

ْ
لِلُْمْؤِمِن يِف اجل

يََرى َ�ْعُضُهْم ا للعبد ِميًال،
َ

ْهلُوَن، َ�ُطوُف َعلَيِْهِم ال
َ
 ١.»َ�ْعًضالُْمْؤِمِن ِ�يَها أ

 ٦٠ای از لؤلؤ میان تھی که طول آن  مؤمن در بھشت خیمه ی هبرای بند«ترجمه: 
ھا  از آنمیل است، وجود دارد و ھمچنین برای ھر کدام خادمانی ھست که بعضی 

 ».بیننند بعضی دیگر را نمی

ْهِل «چنین روایت شده است:  جو نیز از پیامبر 
َ
َة ِمْن �َِساِء أ

َ
اجلَنَِّة لَُ�َى إِنَّ الَْمْرأ

َ َ�ُقوُل: نَّ ا�َّ
َ
�َُّهنَّ ﴿ َ�يَاُض َساقَِها ِمْن َوَراِء َسبِْعَ� ُحلًَّة َحىتَّ يَُرى ُ�َُّها، وََذلَِك بِأ

َ
َك�

ْدَخلَْت ِ�يِه ِسلاًْك ُ�مَّ  .]٥٨[الرحمن:  ﴾٥٨ٱلَۡمرَۡجانُ وَ  ٱۡ�َاقُوُت 
َ
ا ايلَاقُوُت فَإِنَُّه َحَجٌر لَْو أ مَّ

َ
فَأ

ِر�تَُه ِمْن َوَرائِهِ 
ُ َ
 ٢.»اْستَْصَفيْتَُه أل

به راستی که سفیدی ساق پا و حتی استخوان زن بھشتی از پشت ھفتاد «ترجمه: 
فرماید: مانند یاقوت و  شود. به ھمین خاطر است که خداوند متعال می می  پرده دیده

دیده مرجان ھستند. یاقوت سنگی است که اگر نخی در میان آن بگذاری از پشت 
 ».شود می

ْصَواٍت « فرماید: ی دیگر مییدر جا
َ
ْحَسِن أ

َ
ْزَواَجُهنَّ بِأ

َ
َنَِّة يَلَُغنَِّ� أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْزَواَج أ

َ
إِنَّ أ

ْزَواُج قَْوٍم ِكَراٍم، َ�نُْظْرَن 
َ
َِساُن، أ

ْ
َْ�َاُت احل

ْ
ُْن اخل

َ
ا ُ�َغنَِّ� بِِه: � ، إِنَّ ِممَّ َحٌد َ�طُّ

َ
َسِمَعَها أ

ُْن َ�َقَرِة 
َ

ِمنَاُت فََال َ�َْفنَْه، �
ْ

ُْن اآل
َ

اُت فََال َ�ُمتْنَْه، � َادِلَ
ْ
ُْن اخل

َ
ا ُ�َغنَِّ�: � ْ�يَاٍن، َو�ِنَّ ِممَّ

َ
أ

زنان بھشتی برای شوھرانشان با صدایی که ھیچ «ترجمه:  ٣.»َعنَّهْ طْ الُْمِقيَماُت فََال �َ 
این است: زیبا رویان نیکو  خوانند خوانند و از آنچه می کسی نشنیده است، آواز می

سرشت، ھمسر مردان صالحیم. ما زنان جاویدی ھستیم که ھرگز نخواھند مرد و امن 
 ».ترسیم و ماندگارانی پایدار ھستیم شدگانی که ھرگز نمی

                                           

اجلنة وصفة ) در ٢٨٣٨) در تفسیر و مسلم (٨/٦٢٤) در بدء الخلق و (٦/٣١٨به روایت بخاری ( -١

 ».يف صفة خيام اجلنة«نعيمها وأهلها ، باب: 
 ) در صفت اھل بھشت. [مؤلف] ٢٥٣٣به روایت ترمذی ( -٢

 صحح]گوید ضعیف است. [م ) می١٧٧٦آلبانی در ضعیف الجامع (
 ). [مؤلف] ٤٣٠به روایت ابونعیم در (صفه الجنه رقم  -٣

 گوید: صحیح است. [مصحح] ) می١٥٦١آلبانی در صحیح الجامع (
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تشریف بردند. نزد عایشه پیرزنی بود، پیامبر  لشهینزد عا ج روزی پیامبر
 جھای من است، پیامبر  : یکی از خالهاین پیرزن کیست؟ حضرت عایشه گفت«فرمود: 

پیر زن با شنیدن این گفته بسیار ». شوند پیرھا وارد بھشت نمی«فرمود:  (به شوخی)

َ يُنِْشئُُهنَّ َخلًْقا َ�ْ�َ َخلِْقِهنَّ «فرمود:  ج غمناک و اندوھگین شد. آنگاه پیامبر . »إِنَّ ا�َّ
وَن ُحَفاًة ُعَراًة «: پس فرمودس ُل َمْن يُْ�ىَس إِبَْراِهيمُ « ».ُغلًْفاُ�رَْشُ وَّ

َ
ِ  فَأ   ١».َخِليُل ا�َّ

. روز قیامت گرداند) (و آنان را به جوانی برمی دھد خداوند خلقت آنان را تغییر می«
گردد،  و اولین کسی که پوشیده می ...گرداند لخت و پابرھنه و غیر مختون حشر می

 ».است الله ابراھیم خلیل

َ�ُٰهنَّ إِ�َشآءٗ ﴿در مورد  جلک روایت شده که پیامبر از انس پسر ما
ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا  ﴾٣٥إِ�َّ

ْ�يَا ُ�ْمًشا ُرْمًصا«فرمود:    ٢.»َعَجائُِزُ�نَّ يِف ادلُّ
اند و آب از آن  ھایشان را از دست داده پیر زنان شمایند که در دنیا چشم«ترجمه: 

 ».گشت جاری می

َ�ُٰهنَّ إِ�َشآءٗ ﴿: ی درباره آیه جگوید: از پیامبر  می سلمه بن یزید
ۡ
�َشأ

َ
آ أ [الواقعة:  ﴾٣٥إِ�َّ

ْ�يَا«فرماید:  شنیدم که می ].٣٥ بَْ�اَر الاليِت ُ�نَّ يِف ادلُّ
َ
َنَاَت األ

ْ
یعنی « ٣.»َ�ْعِ� ابل

 ».دنیای شمایند ی هدوشیزگان باکر

الُْمْؤِمُن يِف اجلَنَِّة ُ�ْعَطى «کند که فرمود:  روایت می جانس پسر ملک از رسول الله 
َة َكَذا َوَ�َذا ِمَن ا  به ھر مؤمنی در« »؟ذلكيا رسول اهللا أيُطيُق «و گفته شد:  .»لنساءقُوَّ

گفتند: ای رسول خدا! آیا توانایی این کار را  بھشت زنان بسیاری داده خواھد شد؟

                                           
 ). [مؤلف]١٦/٤٢٩به روایت ابن جریر طبری در تفسیرش ( -١
) در تفسیر القرآن، باب: ومن سورة الواقعه، و ذکر کرده که این حدیث ٣٢٩٦به روایت ترمذی ( -٢

 غریب است. [مؤلف] 
 گوید: ضعیف است. [مصحح] ) می٣٢٠٤آلبانی در السلسلة الضعیفة (

 ). [مؤلف] ٢٧/١٠٦ – ١٠٧به روایت ابن جریر در تفسیرش ( -٣
اد آن جابر جعفی است که اکثر علمای حدیث، وی را ). در اسن٣٣٦بیھقی، ح (البعث والنشور، 

 دانند. [مصحح] رافضی کذاب و متروک و ضعیف می



 ١٨٥  بهشت در زن و مرد یمایس: دوازدهم فصل

قدرت و توانایی صد نفر به ھرکدام داده خواھد « ،»ئةقوة ما ييعط«دارند؟ فرمود: 
 ١».شد

از ابن عباس چنین روایت شده است که گفته شد: ای رسول خدا! آیا ھمانطور که 
بھشت ھمبستری کنیم؟ توانیم با زنانمان در  شویم می با زنان خود در دنیا ھمبستر می

ٍد �ِيَِدهِ، إِنَّ الرَّ «فرمود:  ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ
َّ

 ِمائَِة َواذل
َ

َغَداِة الَْواِحَدِة إِىل
ْ
ُجَل يَلُْفيِض يِف ال

 ٢.»َعْذَراءَ 
سوگند به کسی که روح محمد در دست او است، ھر مردی در ھر بامداد «ترجمه: 

 ».ھد کردابا صد ھمسرش نزدیکی خو

َحٍد يُْدِخلُُه «فرمود:  جاز ابی امامه باھلی روایت شده است که پیامبر 
َ
ُ َما ِمْن أ ا�َّ

ِعِ�، وََسبْ 
ْ
ُوِر ال

ْ
ُ َعزَّ وََجلَّ ثِنْتَْ�ِ وََسبِْعَ� َزوَْجًة، ثِنْتَْ�ِ ِمَن احل  َزوََّجُه ا�َّ

َّ
َنََّة، إِال

ْ
ِعَ� ِمْن اجل

 يَنْثَ 
َ

ُ َذَكٌر ال
َ

، َوهل  َولََها ُ�بٌُل َشِ�ٌّ
َّ

ْهِل انلَّاِر، َما ِمنُْهنَّ َواِحَدةٌ إِال
َ
 ٣.»ِ� ِمَ�اثِِه ِمْن أ
گرداند، به او ھفتاد و دو  داخل بھشت میھر مردی که خداوند او را «ترجمه: 

شود، دو ھمسر از حور عین و ھفتاد از سھم خودش. ھرکدام از زنان  ھمسر داده می
  ».باه بسیار قوی دارند ی هشرمگاه بسیار لذت بخش و ھرکدام از مردان قو

اھل بھشت رسول الله پرسید: آیا از ابی امامه روایت شده است که مردی از 

 َمِنيَّةَ «؟ فرمود: کنند مجامعت می
َ

 َمِ�َّ َوال
َ

 ٤.»ِدَحاًما ِدَحاًما ال

                                           

، و گفته: این »ما جاء يف صعة مجاع اهل اجلنه«) در صفات بھشت، باب: ٢٥٣٦به روایت ترمذی ( -١
) ھیتمی ھم در موارد الظمأن (ص ٢٦٩حدیث صحیح و غریب است و طیالسی در مسندش (ص 

 ) آن را ذکر کرده است. [مؤلف] ٤/١٩٨و در کشف األستار ( )٦٥٥
 گوید: حسن صحیح است. [مصحح]  ) می٢٥٣٦آلبانی در صحیح ترمذی (

) آمده است، ابن حجر نیز در ١٠/٤١٧به روایت طبرانی به ھمان شیوه که در مجمع الزوائد ( -٢
 ) آورده است. [مؤلف]٢/١٩٨( ) ذکر کرده و ھیثمی ھم در کشف األستار٤/٤٠٢المطالب العالیة (

 گوید: اسناد آن صحیح است. [مصحح] ) می٤٥١( البدور السافرةسیوطی در 

 . [مؤلف] صفة اجلنة) در الزھد، باب: ٤٣٣٧به روایت ابن ماجه ( -٣
 گوید: بسیار ضعیف است. [مصحح] ) می٤٤٧٣آلبانی در السلسلة الضعیفة (

) آمده ١٤/٤٨٤و ابویعلی ھمانطور که در کنز العمال ( )٤/٤٠١ابن حجر در المطالب العالیة ( -٤
 اند. [مؤلف]  است، روایت کرده
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 ».گ وجود داردنه مر گیرد و صورت می، نه انزال و قوی ، بسیارو قوی بسیار«ترجمه: 

                                                                                                       
گوید: در سند آن خالد بن زید وجود دارد که بیش از یک  ) می١/٦٤٥ذھبی در میزان اإلعتدال (

 اند. [مصحح] نفر او را تضعیف کرده
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