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

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٢٩
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

١  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  مــقـــدمــــه

  !انــلمـــســـان مبرادران وخواھر

  السالم عليکم ورحمة هللا وبرکاتــه 

 -سعيدی« برادران انديشمند وفاضل مان جناب استاد دوکتور صالح الدين رسانم که اخيراً  استحضار میه بدينوسيله ب

لۀ أه مسو خيلی وزينی را در ارتباط بنوشتۀ مختصر »  سعيد افغانی- سعيدی«واستاد الحاج امين الدين »  سعيد افغانی

ه ب) قرآن وسنت واجماع(استفاده از منابع اصلی دينی ما ازدواج در اسالم وشرايط صحت نکاح واحکام تابعۀ آن را با 

که اطالع دارند که از طريق وسايل اطالعات جمعی چند بار به زيور چاپ  نيز  وطوری اند رشتۀ تحرير در آورده 

  .رسيده است 

که به نحوی در مسايل   برادران وخواھرانیۀرا به ھم ا مطالعه کردم ، الزم ديدم تا آنمن وقتی اين نوشتــۀ گرانبھا ر

کنند ،  خصوص در کشور ھای خارج از افغانستان  سر وکار دارند ويا اشتراک میه نکاح ومحافل عروسی افغانھا ب

را  کنند، آن  شرکت مییين مجالسچنگان در محفل عقد نکاح درعنوان عقد کننده که ب نيز برسانم تا در قدم اول کسانی

  .ذھن خويش بسپارند ه را ب درست مطالعه کرده ومطالب اساسی آن

که در کشورھای خارج می خواھند باھم ازدواج کنند ، در قدم اول خود شان ، شرايط   وھم چنان دختران وپسرانی

گيرد نيز با خبر شوند ودر  تعلق میکه در امر نکاح به زنھا  اصلی صحت نکاح را درک کرده واز حقوق وامتيازتی

گی که بر اساس شريعت ابر اين قرارداد و پيوند خانوادمقابل مردان ويا دامادان نيز مکلفيتھای شرعی خويش را در بر

 دربرابر اين ميثاق الھی کامالً متعھــد و) زن وشوھر( اسالمی استوار می شود دقيقاً مد نظر داشته و طرفين 

  . وفادارباشند

عھده دارند ، توفيق مزيد ه  خداوند بزرگ  وتوانا برای اين استادان ارجمند که ھميشه جلو داری حرکت دعوت را باز

   . دارم لت میأعافيت تمام واجر وثواب فراوان مسو

که پيوند ھای ازدواج خواھران وبرادران افغان ما که درداخل و خارج افغانستان صورت می گيرد بر  وبه اميد آن

   .وضوابط شرعی بنا يابداصول 
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  آمين يا رب العالمين  

  )عزيزی(عزيز الحاج :  برادرتان 

  

  : دوم بر کتاب ۀمقدم

   : سيد ذاکرشاه ساداتاز

نکاح سنت من است، » .النکاح سنتی فمن أحب فطرتی ليستن بسنتی« :فرمايد محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم می

  ). الحديث( پيروی کند کسی که شيوۀ مرا دوست دارد از سنت من

دين مقدس اسالم و پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم  که رحمت برای عالميان است از  ھمان ظھور 

کند که پيروی از آن سبب صالح و فالن و   میئیی را سفارش و رھنماگ ھا و روش ھای زندئیبرای بشريت رھنما

  . رددگ نجات انسان در دارين می

 نکاح، تنظيم خانواده و اجتماع به صورت بھتر ممکن در دين مقدس اسالم برای بشريت ارزانی، پيشکش ۀمسألبحق که 

ی و گر اساسات و ھدايات دين مقدس اسالم در رسيدن انسان به ھماھنگصول و دياين ا شده که با پيروی ازئیو رھنما

  . تواند لند انسانيت رسيده میآرامش الزم و تنظيم خانواده و فاميل به شکل بھتر به مدارج ب

  .  رسالت بس عظيم و غير قابل تعويض دارند،علمای کرام در رسانيدن اين سخن حق وراه نجات

در رابطه به مسايل اسالمی الحمد   کتب و نشرات زيادی از مؤلفين مختلف وجود دارند  که به شکل عام تحرير 

  . عظيم نصيب کندرديده که هللا تعالی ھمۀ اين مؤلفين را اجرگ

 سعيد –سعيدی « ارش جنابان الحاج امين الدينگرا سراپا مطالعه نمودم تتبع و ن نوشتۀ حاضر نکاح در اسالم که من آن

يشتر برای خوانندۀ معزز  است که بیيک نوشته و تتبع»  سعيد افغانی –سعيدی « و دوکتور صالح الدين »  افغانی 

  .ھنمود برای افراد مسلکی و غير مسلکی باشد نوشته شده و تالش شده تا رافغان

کنيم تا ھر پيوند وصلت   اه ايزد متعال تمنا داريم و استدعا میگ اجرعظيم نصيب کند و ازدرن هللا تعالی برای اين جنابا

رديده و برای شان اوالد صالح و گمسلمان وصلت خير و سعادت فاميل ھا و عالم اسالم و انسانيت  ی دوئزنا شو

  .ربنا تقبل منا ٳنک انت االسميع العليم.  دنيا آورده ار حق بگخدمت

  ) فارمسيست سيد ذاکرشاه سادات(: برادر شما 

  

  ظ  بررسالهيتقر

  » بياد«ی از غالم ربان

   افغانستان - کابل  

 متفكر زيار خوانندگان محترم قرار دارد، به اثر زحمات دانشمند ان  عزين كتاب پر محتوا و با عظمت كه در اختيا

) نكاح در اسالم(به ارتباط )   سعيدی(دکتور صالح الدين  ) يدیسع(ين ن الدي استاد الحاج امی، آقایعصر علم و تكنالوژ

ن يگان علم و معرفت را از نخست كه تشن، باشدی می كتاب با ارزش ، سود منداً ر درآمده است، واقعي تحرۀدر رشت

 یث رسول هللا صليم و احاديات قرآن كريس و روان با استدالل از آي سل تا مراحل تكامل آن به شكلی اجتماعیزندگ

 نين كتاب عالوه از اي توان گفت ای، مسيرآب گردانيدهده يز ، عرف عام و عنعنات پسندي عزیات فقھايه وسلم ، نظريعل

 و ی خصوصیھای، دانشگاھنيث اثر گران بھا در مدارس ديحه  تواند بی عام و خاص ارزش خاص دارد، میكه برا

  .س گرددي توسط استادان تدریرسم

ده، رشد اقتصاد سالم، معتقدات ين اسالم، عنعنات پسندي مبتذل قرار گرفته كه با دیرا افغانستان در برابر تھاجم فرھنگيز
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 یدست اند جھت امحاه كه قلم ب ی مسلمانان به خصوص كسانۀ ھمی در تضاد است، برایان آسماني ادۀ ھمیو ارزشھا

ن فرھنگ ين انواع ايد نمود، البته بزرگتري بایر و جدي گی پۀن مھلكه، مبارزي نجات مردم از ای شوم برایده ھاين پديا

  .د ينما یشوم در مراسم نكاح عرض اندام م

  

  :اسراف  -١

و توان مصارف از حد توان باال  ی ، مزير سؤال برده استد متضاد كه، فرھنگ كشور مان را ي عنعنات جدۀاز جمل

كشب ياف در مقابل ز گرانبھا، پرداخت مصرف گیور و لباس ھايل گرفتن زر و زي از قبیاف در محافل عروسزگ

 یده و در زباله دانيشود و پسمانده گرد یطور كل صرف ھم نمه  بی متنوع كه اصالً  صرف شده و آنھم غذا ھایغذا

 مصرف كننده را ۀشود، ھمچنان درآمد چند سال یه م، نا روا پنداشتیم انسانيفتد كه خود از نظر شرع و عقل سلا یم

د ي بای كسیبه حال( است هچناچه مقول. بر شمرد  گردد،ینده را ھم به قرضه گروگان ميمد اآضرب صفر كرده و در

 و یاسيرساند، ملت ھمچو افغانستان كه ثبات س ی خود مین وضع كنوني، ا) يستش بجيدش نزده و خرست كه عايگر

 جامعه را ۀت ھمين معصير آن آتش ايد، در غي نمای جدیريد از مصارف كمر شكن جلوگي باید، م نداریاقتصاد

  .ر خواھد شديفراگ

  

  :پوشيدن لباس عريان -٢

ان را يشه ھا لباس عرياز تجارت پای توان گفت عده  ی است، كه میان از نظر اسالم حرام قطعيدن لباس عريالبته پوش

 آن از ده ھزار تا پنجاه ھزار افغانی  و باالتر از ۀ جوریمت فيند، كه قينما یتان وارد مرون از افغانسي بیاز كشور ھا

راھن يك پيمت ي تواند قی گردد، كه می میداري خرین لباس عروسي چندیك عروس در شب عروسي رسد، با یآن م

  . چند ماھه شودۀر اعاشيك خانواده فقي ی، برایعروس

ن فرھنگ مھلكه گرفتار ھستند، تھاجم فرھنگ يا  از مردم افغانستان بریادي زۀ عد است كهیئك مثال جزين يالبته ا

  .افت كردي ابعاد آن را درۀظ ھمين تقريتوان از ا ید، نمينما یجاب كتاب مسقل را ميمبتذل درافغانستان ا

وقتی )  سعيد افغانی –صالح الدين سعيدی ودکتور ) عيد افغانی س–سعيدی  (نين الديزم الحاج اميكتاب برادران  عز

  .دي به حساب آیني، سد آھنی تواند در برابر تھاجم فرھنگیرد، مي خود گه بیقي تطبۀجنب

 قدر نگرسته ۀدي ودکتور صالح الدين سعيدی را به دیدين سعين الدي دانشمند توانمند استاد امیدر آخر اثر گران بھا

 ام استاد یميت صمي برادر نھایه مردم افغانستان و برا الخصوص بی شان، ملت اسالم علني منسوبۀ خودش و ھمیبرا

م، كه او شان علم يما یك عرض مي و انکشاف دھات تبرءاي وزارت احی وحسابیس امور ماليئن شمس ريمعراج الد

ند، ينما ین كتاب ھا ميق و وادار به نوشتن چني را تشویدين سعين الديدوست و دلسوز جامعه  اند، من و استاد ام

  .ديت نمايك ھدايت را در راه ني جھان بشرۀھم) ج(دخداون

ت به ين ساخت تا چند بيدست تان قرار دارد كه، من را وادار بر اه  و ارجمند، ھم اكنون كتاب بیت گراميخوانندگان نھا

  .سميمناسبت نكاح بنو

  : ن استيشعر  سروده شده ا

  ـدي امینـي  سعــــــادت در نكــــاح بد             ين سعين الــــــديواال گــــــــــــھر ام

   خطــــــاب              از قـــول خــــــــدا و رسول كــتابیمنــــــان را تو بنمودؤم

  ن و ھمـــدم استيچون خطابت ھمچو آب و زمزم است              دلــــــــربا و نازن

   جان را دواستی رود بر جان نما،زان را رواست              گـــریآنچه آن فـــــكر
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  د به دور مـــاه تابيده بــــــــگشايمــــــــــرد، زن را ھمچــو نور آفتاب              د

   پر زالل و بحــر بـــرین و پر نھــــــال و پر ثــــــمر             ھمچــــو آبيزن زم

  ن بودي تسكی را گـــــوھــــرن بود              قلب اوي تمكیزن مـــــــرد را جـــوھر

  زبان بـــــــادم استي فخر جــــــــان آدم است              در خــــالفت مئیزن نمـــــا

  ی را ساز وبرگ است و ھـمی              زندگیزن درخت بـــــــار سبز است و ھم

  از نزد او پنھــــان شود بر ذات او قـــــــربان شود              سر تــــــــو یزندگـــــ

   سكونت بر زن استی فشــــــارت بر تــن است              ھركجـــا باشینيگـــــــرب

  ريش گـــــي در نكـــاح خویر              گر توانيزن نباشد مــــرترا ھــــــــرگــز اس

  ـبا شودي زیــل با سنبلكـــــــــجا شود              ھمچو  گـــــــيمھر تـــو با مھر زن 

 ی آدمـــی              رحمـت حق سا زگــــــا ری ھردمــیب و خاكـــــــــساري ادیا

  »بياد«  یغالم ربان

 

  بسم هللا الرحمن  الرحيم

 نـكاح در اسالم

 رھنمـودمشورتى بـراى عقد نكاح      

    

  : پيشگفتار

  که ھستی را به کن کرد نام آنه ب

  تی را به زن کردــزواج روح بس

 زمين ۀگان وجن به معيارعلم ودانش برتری داد وخليفآدم را به فرشت ستايش است اوذاتی را که از نيستی ھست آفريد،

  .  ازدواج تداوم بخشيدۀريعذساخت وراثت وگردش خالفت را درميان فرزندان آدم به 

ھليت درحق ايشان از ميان برداشت، جای آن را درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم که مظالم جا

  .                    سرنوشت وخود اراديت پرکردتعيينبه حريت و آزادی استفالل فکری 

 فرھنگ جوامع دور از تعاليم اخالقی عده ای از ملت ھا ۀگذشت زمان، دورشدن جامعه ازتعليمات ومعتقدات دينی وغلب

سف بار کشور أبدعت ھای ايشان تقليد کورکورانه نمايند، اين وضع  ش ، خرافات ورا متمايل بر آن ساخته تا از رو

  .ھای عقب مانده از تمدن به خصوص افغانستان را به گودال بدبختی قرارداد

نه در رشته تحرير مرقوم سازم، زيرا نکاح ) نکاح دراسالم(نام ه  رھنمودی ومشورتی  را بۀبدين جھت خواستم ، رسال

زند، بلکه محوريت خالفت  اخالقی ، دينی واقتصادی بشريت را رقم می سياسی ،  حيات اجتماعی،ۀن روزننخستيتنھا 

 .زمين بر آن استوار است

در   خصوص خويش است،ه ب  ويژگې ھای دارایــــرموارد يكه در سا یافغانستان كشورى است اسالمى، ھمانطور

  .باشد یافغانى خود مخصوص ه وبه  ژيات و روش ھای ويز داراى خصوصيامر عقد نكاح  ن

رد، يه السالم  صورت مى پذيامبر محمدصلى هللا  عليسنت پ ست كه مراسم عقد نكاح مطابق شرع اسالم وين شك نيدر ا 

وست با مراسم شرعى  عقد يپ، زي، افغانى  نه ئیليرواج  ھاى خاص، قومى وقب ك  مقدار مراسم ويولــى در جنب آن  

كه به اصول شرعى در مخالفت   ی صورتدر  ضرورت است در حين عقد نکاح اين خصوصيت،. د استينکاح  گرد
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گويند نکاح باطل  میشده و  موجب جنجال غير ضروری آندرصورت  عدم مراعات  که  .نباشد  در نظر گرفته شوند

     .  درست  انعقاد نيافته استصورته ويا نکاح  ب

  !خوانندۀ محترم 

ن مراسم  خدمت يكى  ايل  تخنيات  مراسم عقد نكاح را با مسايم تا تمام جوانب  وجزئياموده ن جزوه كوشش  نيدر ا

  .ميم بداريخوانندگان محترم  تقد

ن ير  مسلكى  بوده، تاسھولت  ھاى  رھنمودى  براى شان  در حين جزوه  رھنمود براى  افراد مسلكى وغي ھدف ا

ن  مجلس  يث  حاضريمنح نفس  و ل مھر  ويوك ث  شاھد ويمنكوح  ، منحث  ناكح وياشتراك  در مراسم عقد  نكاح  منح

   .ميم بداريومحفل  خوشى  تقد

  

  :آغاز محـفل

    : دين آغاز مى نماي محفل  مراسم عقد ازدواج را امام ، عالم، وياعاقد نكاح   چنمعموالً   

  . ميطان الرجياعوذ با من الش

  ميبسم هللا  الرحمن الرح

  ».ن اما بعد يرخلقه محمد وعلى  آله واصحابه اجمعين والصالة  والسالم على خي رب العالم الحمد « 

ھا  وجعل ياته  أن خلق لكم من أنفسكم  أزواجٱ لتسكنوا إليومن آ «د يم  و الفرقان  المجي لقد قال هللا تعالى  فى  القرآن الحك

  »  صدق هللا العظيم- تفكرونيات لقوم  ينكم  مودة ورحمة إن فى ذلك  اليب

دا  كرد يشان  وپيسوى اه د بيريد براى شما  از جنس شما  زنان را تا آرام  گيافريواز نشانه  ھاى خداوند  آنست  كه ب

  ». نكار  نشانه ھا است  براى  گروھى كه تفكر مى كننديان شما  دوستى  ومھربانى،  بدرستى كه در ايم

ن  وحفدة  ورزقكم  من ي جعل لكم من انفسكم ازواجٱ وجعل لكم  من أزواجكم  بنوهللا «:   ات ين  آيكى از ايا يو 

ده براى  شما  از زنان  شما  يد براى شما  از جنس شما زنان  را وآفريخداوند آفر( )٧٢ت ي النحل آۀسور(»باتيالط

  )ين لعلكم تذكروننا  زوجومن كل شى ء خلق» ا يو ١ «زه ھا يپسران  ونوادگان  را  و روزى  داد شما  را از پاك

تواند محفل  یا عاقدنكاح ميو  ».دير شويدم  دو جنس راتا شما  پند پذيزى آفريواز ھر چ« ) ۴٩ت يات آي الذارۀسور(

  :ديف  آغاز نمايث شرين حديخوشى را به ا

ه بالصوم يطع  فعلستيتزوج فإ نه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يا معشر الشباب من استطاع منكم  الباءة   فلي«

  .) بخارى ومسلم (» فانه له وجا ء

د يه  كند باي  آن را  تھۀنيتواند  ھز ین  مخارج ازدواج را دارد  وميكى از شما   كه قدرت تأميھر! اى گـروه جوانان(

كه  نتواند  دارد ، اما كسى  یناموس را بھتر  محفوظ م ازدواج  كند ، چرا كه ازدواج بھتر  است براى  كنترول چشم  و

  ).  جنسى استۀيزكم شدن  شھوت  وغر رد  چون روزه  باعث  ضعف  ويد روزه  بگين  كند  بايم  ازدواج  را تأۀنفق

النكاح  من سنتى فمن رغب  عن سنتى فقد  «م ــصلی هللا عيه وسلوار اسالم محمد گبزر امبرين حديث  و گفتار  پيا ايو

پسند  من است  كسى كه از نكاح  روى گرداند  از سنت  وراه من  روى   مورد ۀوي نكاح  سنت وش(» رغب عنى

  »ده است يگردان

 مرا دوست  دارد  از سنت ۀوي، كسى كه شنكاح سنت  من است( » ستن بسنتىيالنكاح سنتى  فمن  أحب فطرتى فل «ا يو

  .)ين ، امام غزالى طوسىوم الدء عليا  جلد اول كتاب اح٢٣۵ ۀآداب نكاح كتاب دوم باب اول  صفح() يروى كندمـن پ
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ابد ، من يش  مى يد  تعداد  تان افزاي اگر  ازدواج كن(  » امة حتى بالسقطيوم القيتناكحوا تكثروا فأ نى أباھى بكم  «ا ي  و

در صورت  مساعد بودن فضاى مجلس اگر  ) دينى كه سقط  مى كنيامت  به شما  افتخار  مى كنم  حتى به جنيدر روز  ق

   .بھتر خواھد  بود ديعمل آه مختصر ب جز وؤحكم ازدواج صحبت م   نكاح  وۀد حكمت وفلسفدر مور

كه خداوند متعال مى  یشمار رفته، طوره امبران بين سنت ھاى  پيكى از مؤكدتريد ازدواج يدان ی مکه  ھمانطوری

م  ي  را فرستاده ایامبرانيش از تو پيا پوم( )٣٨: رعد (» ةيولقد أرسلنا رسآل من قبلك وجعلنا لھم أزواجٱ وذر «:د يمافر

  .)يمشنان داده اي  بدیوزنان  وفرزندان

اد يبخواھد تعداد  افرادش ز حال خود  دوام كند  وھر وقتى  كهه تعالى  چنان  نبود كه جھان  ب   خداوند  سبحانه  وۀاراد

لت ، طھارت  يا حفظ  و فضيت  انسان رمز  را منظم نموده  وبراى  آنھا  قواعد  وضع كرده  تا آديشود بلكه  غرا

   .وعفاف را  در او پرورش  دھد 

ازدواج ، باعث عفت   راي  زى داشته  باشند ،  واجب است ،ئكه  توانا یدر دين مقدس اسالم ازدواج  براى كسان

ه طرف صالح ر كشتى زندگى بيرا   غرض س باشد كه خداوند  متعال  آن یازدواج سنتى م.  شود یونگھدارى  نفس م

   .ع  كردهيوفالح تشر

جاد عشق  ين راه  براى  ايازدواج بھتر. رى شوديض نوع بشر  جلو گا  تا از انقرك واجب  اجتماعى استيازدواج 

  .  زنان است ن  مردان  ويمحبت  در ب وعالقه  و

   .اردوان و  انسان  وجود  ديازدواج نه تنھا در بين انسانھا بلکه در مخلوقات، در عالم  ح

م الشان مى يكه خداوند  متعال در قرآن عظ ین زن وشوھر  طوريمانى است در بيپ ازدواج  در اسالم ، عقد ،  عھد و

ار  محكمى از شما  يمان  بسيعھد  وپ(باعقد  ازدواج كه با شما  مى بندند  )زنان(»  ظٱيثاقٱ غليوأخذن منكم م «:د يفرما

  )٢١ :ء  نسا ()رنديگ یم

  :ن  استنباط كرديتوان چن ی  متبركه   متين آياز مفھوم ا

ن آنان ، يثاقى  در بيم ن  عھد  ويجاد  چنيرد  وبا  ايگ یار محكم كه زن آن   را از مرد  ميمانى است بسيازدواج عھد وپ

 ۀ   از جملـــن مفھــوميكه ا یھم  به خوبى  انجام  دھند،  طـوره   خود را  نسبت  بۀفيد  كـــه وظشو یك  متعھد ميھر 

  زناشوٮى  ۀر  با  ارزش   رابطيى تعبئبايورد گار ما  با  چه زگردد  كه پر یشكار م آخوبى  واضح وه  ب»ظٱيثاقٱ غليم«

  .ان داشته  استيرا  ب

ا معامله  اى ي ست،  وياجاره  ن فروش  و د  ويتملكى  مانند خر   تجارى  وۀن مقدس اسالم  معاملي ازدواج  در داءً بن

  .ارات اورا  سلب  كرده باشدي  به صورت  برده  در آورد  واختاً يبت  كه زن  را  تقرسين

رسالت  و ن مى كنديين عقد زن وشوھر  حقوق ووجائب تعي است  كه براى طرفین مقدس اسالم  قرار داديازدواج در د

  .ن  مى داردييل  ، خانواده وجامعه  تعيك از زوج وزوجه  را در فاميھر 

رند  ومھر يگ ینان  وآرامش  است،  در امر ازدواج  قلبھا  آرام  مي  اطمۀن  زن وشوھر رابطي در بهعالقــرابطه  و

    .د يومحبت  به وجود مى آ

  : د يگو ی م)ر ض(ابن عباس 

ن است  كـه  وى ازدواج را  جزء عبادت  يھدف ابن عباس ا . ل  نمى شود  تا  ازدواج  نكنديعبادت  انسان  تكم «

د، قلب انسان  به اثر ازدواج  از يآعمل ه  ازدواج ھم دقت بۀفلسف اگر به مفھوم  حكمت و مل  آن قرار  داده است  وومك

   .ل  نخواھد  شديشود  وعبادت  ھم جز با قلب  فارغ وآرام  تكم ی  شھوت  آرام  مۀفشار  وغلب
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 و ند  دوست دارم  ازدواج  كنم تا به حالت مجرداگر تنھا  ده روز  از عمرم  باقى  بما:    مى گفت )رض(ابن مسعود 

  .عزب به حضور پروردگارم  نرسم 

  

  :سن ازدواج

 معينی را برای تفاوت سن مرد ۀ نکرده ودرمورد قانون و ضابطتعييندين مقدس اسالم  سن مشخصی را برای ازدواج 

از رسيدن به سن بلوغ ـ چنانچه امکانات و زن به ھنگام ازدواج  وضع ننموده است و  لی بھتر اين است که انسان پس 

مادی کافی  که از نفقه بر آمده بتواند ، اقدام به ازدواج  نمايد ، زيرا برای سالمت جسمی و روانی و رشد ايمان و اخالق 

  . مفيد خواھد بودئی جوانی و تواناۀوليت و تربيت فرزندان در مرحلؤاحساس مسو به دست آوردن انگيزه برای کار و 

که گفتيم ،ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است  در اولويت قرار  انطوریھم

. دارد و رھبانيت و پرھيز از ازدواج تا رسيدن به سنين باالتر بدون دليل با روش پيامبران خداوند در تضاد است

ادتی در جای خود موجب نزديک شدن بيشتر به  به شمار رفته، و ھر عب عبادتۀازجانب ديگر ازدواج  ازجمل

  .گردد  پروردگار با عظمت می

 فوايد یازدواج در جوانی دارانويسد که  می) الزواج البکر(شيخ محمد علی الصابونی در کتاب خويش تحت عنوان 

  :باشد  گانه میجپن

 محبت ھمسری و تقسيم کار و نيت پيدا کردن در مقابل نفس وشيطان، لذت بردن از عشق وو نسل بشری، مصۀادام

  . مسؤوليت ھای زندگی ميان زن و مرد و مبارزه با کشش ھای ناروای نفسانی

  

  :خصوص در آفرينش زنه دو خصلت ب

 دو خصلت عمده  را قرار داده است كه باخصوصيات،  ديگرۀعالوه نش زن بيپروردگار با  عظمت ما در خلقت وآفر

   .خصوص مى باشده از بي مرد  داراى  امتن دو خصلت ، زن  نسبت بهيداشتن  ا

  : ــــنكهياول ا

، تا نوع  بشر  در داخل  قرارداده شدهش  نوع بشر  يداي  كشتزارى براى  تكون  وپۀن  به منزلأم الشي زن در قرآن عظ

ن يبد ن دارد  ونمو كند ، تا به حد  والدت  برسد،  پس  بقاى  نوع بشر  بستگى به وجود ز افته  وين صدف   آرام   يا

     .باشند یاز  خاص خود ميب  نسبت به مرد داراى  امتيترت

  :ــنكهيدوم ا

ن كه نسل  بشر  باقى يعنى  مرد  را مجذوب  خود كند ، ومرد براى اين موجود ، جنس مخالف  خود  يد اياز آنجا ئيكه با

نش ، ي در آفرعزوجل تعالی هللا ذب شود ،  بماند به طرف او  و ازدواج با او  وتحمل  مشقت ھاى خانه  وخانواده ج

رنج وزحمات  منزل  را تحمل كند ،  والدت  و كه  زن مشقت  حمل و نيف  قرار داد ،  وبراى ايخلقت زن  را  لط

گرى  در روح او ،  يكى در جسم اوست  وديت ، كه ين خصوصيق كرد ، وھميرق ف ويرا لط احساس  او شعور و

  .ماعى  محول به او دارد ف اجتيرى  در  وظايثأت

  

  :کـــم ازدواجحـــ

  :گردد حکم ازدواج در اسالم از نظر فقھا  مشمول احکام پنجگانه می

  .می شود) واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح (
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  :ازدواج واجب

 شود و از گردد که  يقين حاصل نمايد ، که اگر ازدواج ننمايد مرتکب زنا می ازدواج زمانی  باالی انسان واجب می

 ھمسر را داشته باشد و از طريق گرفتن  روزه نتواند خود را از ۀ ازدواج و مھريه و نفقۀ تأمين ھزينئیطرف ديگر توانا

زيرا حفظ و عفت نفس واجب است و ھر کاری که بدون آن واجبی انجام نمی شود، خود آن کار نيز . ن بنمايدوگناه مص

   .واجب می گردد

  

  :ازدواج مستحب

رايط طبيعی و عادی که انسان مسلمان نگران اين نيست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا می شود و اگر ازدواج ننمايد در ش

  .در اين صورت ازدواج بر او واجب نيست ، بلکه ازدواج  مستحب است. حقی از زنی ضايع نگردد

  

  :ازدواج حرام 

 در صورت ازدواج نمی تواند حقوق ھمسرش را گردد که  مطمئن باشد که ازدواج زمانی باالی انسان حرام می

زيرا ضرر و . ش را ندارد،  در اين صورت ازدواج  باالی او حرام است امراعات نمايد و توانائی تأمين مخارج زندگی

 دردين مقدس .زيان رسانيدن به ديگران حرام است و ھر کاری ھم که منجر به زيان ديگران بشود نيز حرام خواھد بود

ال ضرر وال ضرار « :وضاحت تام بيان گرديده است ه قاعده ای که نبايد انسان  به انسان ديگری ضرر رساند  باسالم  

   »  اإلسالمیف

  

  :ازدواج مکروه 

 احتمال  اين  را بدھد که توانائی ادای حقوق مادی و معنوی ھمسرش را ندارد ـ اما يقين نداشته ازدواج که انسان  زمانی

  .ش  مکروه استدر اين حالت براي

  

  :ازدواج مباح 

که  موانع و منافع آن يکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است يعنی انجام دادن و ندادن آن از نظر شرعی با  ھر زمانی

  . ھم فرق نمی کند

  

    :تعريف  نكاح

ا اھل كتاب  براى يمان  ك زن  مسليك مرد مسلمان  با ين يشگى بي  ھمۀ بر  قرار  كردن  رابط  :عبارت است  ازنکاح 

   .طور  رضا ه وب صورت دائمى ه مشروع وبۀ ل  جنسى به غرض توالد وتناسل بر  نحويبھره  گرفتن  از مسا

  

  :ارکان وشروط نکاح

  :ايجاب وقبول -١

تمام .باشد که بين زوجين به لفظ صريح نکاح ويا زواج صورت بگيرد البته ايجاب وقبول رکن اساسی عقد نکاح می

         .ھای اسالم به رکن بودن آن توافق نظر دارند، يعنی بدون آن نکاح باطل استفق

  : زوج وزوجه  -٢
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بدون آن عقد نکاح  رود و وجود زوج وزوجه درعقد نکاح نزد جمھور از فقھا رکن ديگری از عقد نکاح به شمار می

قبول می  بلکه از متلزمات و مقتضيات ايجاب و ند،دا اما امام ابو حنيفه آن را رکن مستقل نمی. صورت گرفته نمی تواند

    .داند

  ):مھر(صداق  -٣

مھر  :ترجمه )  وآتوا النساء صدقاتحصن نجله   (تدليل اش آي. باشد  رکن نکاح میۀاز نظر امام مالک مھر از جمل

دانند ونه از ارکان  می شروط عقد نکاح ۀرا از جمل اما جمھور حنفی، شافعی، حنبلی، آن. زنان را به خوش دلی بدھيد

      .آن

  :ولی - ۴

اما ولی برای زن بيوه به اتفاق . دانند بعضی ديگر شرط می دانند و بعضی فقھا ولی را برای صغير  وصغيره رکن می

                                          .  آراء نه شرط است ونه رکن

  

  :شــــرايط  ازدواج 

مردى پس از  غه  ازدواج  وحضور دوشاھد ، اگر زن وي ص،جاب و قبولياز ا ازدواج عبارت است ط يشرا  

توافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاھد عادل  ومعتبر  اعالم  كردند   ت  وين،  رضايتوافق طرف خواستگارى و

گردد   ین  مينان  تأمن  آيند ،  عقد ازدواج  در بين دو شاھد  جارى نمايقبول  را با حضور  ا جاب ويلفظ  ا غه  ويوص

ا حاكم  وقاضى  انجام ينى  يلم دعان ازدواج  به حضور يخواه  ا  ند يآن دو  به صورت  زن وشوھر  ھم در مى يا و

رد  وبه ثبت  يبا حضور  دو نفر  شاھد  انجام  گ  ءفتر  قضا آنان  نباشد ، اگر  ازدواج  دردكى  ازيچ  يا ھيرد ،  يگ

   .وشرعی  بال اشكال  استنى يبرسد ،  از لحاظ د

  

  :حكم اسالمى  در تعيين شاھدان  وولى در نكاح 

نكاح   »  ال نكاح إال بولى «: ه وسلم  فرمود يامبر صلى هللا  عليت شده است  كه پي روا)رض(از ابو موسى  در حديث  

  .)د ،  ابن ماجه  وترمذىوداو، ابواحــــمد(» بدون ولى  جواز ندارد 

  :ه وسلم   فرموده است يراسالم محمد   صلى  هللا علامبيھمچنان  پ

  .» ر ذالك  فھو باطليال نكاح إال  بولى  وشاھدى عدل ،  وما كان  من  نكاح غ «

ابن ( )ن  پس   باطل استير از ايآنچه  باشد از نكاح  غ دو شاھد  عدل  و ست  مگر  با بودن  ولى  وينكاح درست  ن(

  )حبان

   :فرمود    ه وسلميغمبر  صلى  هللا عليت  شده  كه پي  روا) رض (ئشه ن  عاياز ام المؤمن 

ھا  فنكاحھا باطل ، فنكاحھا باطل ، فإن دخل بھا  فلھا  المھر بما  استحل من فرجھا ، ير إذن  وليما  امرأة نكحت   بغيا«

ھـر زنى  كه نكاح  كند بدون  ( )مذىد ، ابن ماجه  وترواحمد ، ابو داو  (» فالسلطان ولى من  ال ولى  له فإن اشتجروا

ن  زن پس  اوراست  ي  ولى خود پس  نكاحش باطل  است ،  پس  نكاحش باطل است  پس اگر دخـول كــرد بر اۀاجاز

ا يو. باشد كه ولى ندارد ین صورت  سلطان ولى كسى ميمھر بـه  سبب استحالل  فرجش ، پس  اگر مشاجره  كردند درا

  .ھم  قاضى

ا تنھا  از پدر، وسپس  سائر يك  پدرومادر باشند يبعد از او پدر كالن وسپس برادر خواه از  ولى پدر است و  نيمقدمتر 

  )١(  .عصبه

     .ستيح نيد  مرد باشد  ودو شاھد  عدل  صحي  نكاح   بدون ولى  كه بااءً بن
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ك يچيد كه از ھيى كه ابن المنذر گوئجادانند  تا  یخلف  ھمه وھمه  ولـــــى را در نكاح معتبر  م جمھور علمأ سلف و

  . را نمى داند ازصحابه خالف آن

  ) بقره ۀ  سور٢٣٢ت يدر مورد  آ(ن  وفقھايادى  از مفسرا زتعداد 

   .)شيكه  نكاح كنند بـا شوھران خو نيرا  از ا شانيد ايپس منع نكن(» نكحن أزواجھنيفال تعضلوھن أن  «

  نازل شده  كه سوگند  خورده بود كه خواھر  خود )رض(سار ير مورد  معقل  بن ت دين آيند اگرچه  ايگو ی ممفسران 

  .  نكاح  نكند،را به شوھر قبلى اش  كه اورا طالق  داده  بود

نست خود نكاح خود را  توا یورند  كه اگر  زن م آی  اشاره دارد به سوى  ولى زن واستدالل متيولى  مفھوم  اساسى  آ

  .شد یسار   ازمنع  كردن  او  نھى ميبن د، معقل منعقد  نماي

 


