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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ١٠
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

۵  
  ممانعت ازمصارف گزاف درامر ازدواج

سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است ولی در جنب  آن از  فرموديد که ازدواج امر مقدس وکه مالحظه  وریطھمان

 .مده است آعمل ه مصارف گزاف  در عروسی  ممانعت ب

 یادى را از پسر براى ازدواج دخترانشان ميدر کشور عزيز ما افغانستان ھستند، بعضى خانواده ھا که  مخارج ز

باشد، و  ی كمتر در ازدواج مۀير و بركت در مخارج كمتر و مھريفھمند كه خ ی نمايكنند و  یطلبند، و فراموش م

  : ه و سلم فرمودنديامبر صلى هللا علين پيھمچن

  .)كند یز به او رحم نميكند خداوند نيكسى كه به مردم رحم نم: (عنىي، )هيمتفق عل(»  رحمه هللايرحم الناس ال يمن ال « 

د دارند تحت مرحمت يش شروع كند ندارند چگونه اميخواھد زندگ ین پسرى كه تازه مياى كه رحم دلى براى ئنھايپس ا

  !رند؟يخداوند قرار گ

كنند چه  یرى ميآورند و سختگ ین اشخاصى كه در مسائل ازدواج ھنگام خواستگار دخترشان بر پسر فشار ميبنابرا

  .ا آنھا رفتار شود ھمانگونه به ز بيبسا كه روزى برسد كه ھنگام خواستگارى پسرشان ن

  

  نكاح  دربين  دوعيد 

 عقد نکاح در بين دو عيد را به فال نيک نمی بين مردم افغانستان شايع است که نکاح در بين دو عيد جواز ندارد و در

  .گيرند 

سالم امبر  بزرگوار اي نداشته  بلکه پیممانعت شرعگونه   چيد  ھين دو عينكاح ب نه تنھا  ولی در دين مقدس اسالم،

در ھمان ماه  زفاف    نكاح كرد  و)  رض(شه يه وسلم  بعد از ماه رمضان  در ماه  شوال با بى بى  عايمحمد صلى هللا عل

   .باشد یند  كه نكاح در ماه شوال  مستحب   ھم مان باور ي  بداءحتى علم و نمود

  

   شب زفــــاف 
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ث  ي  ومانند آن بدھد؛ در حدینيري به او شربت وش مثالً مسرش در شب  زفاف مالطفت كندمستحب است  كه داماد با ھ

ه وسلم ثم جئته فدعوته لجلو تھا ، ينت عائشة لرسول  هللا صلى هللا علي إنى ق«: د  امده است يزيء بنت ه از اسمامتبركـ

ت ، قالت  ي واستحه وسلم فخفضت رأسھا ي بعس لبن ، فشرب  ثم ناولھا  النبى صلى هللا علیفجا ء فجلس إلى جنبھا ، فأت

شه را براى يعا(»  ئٱي  فأخذت فشربت ش :ه وسلم قالتيد النبى صلى هللا علي من ی  فانتھر تھا  وقلت  لھا ، خذ :أسما ء

ه وسلم  رفتم ، و او را  براى دخول  بر  عائشه  يامبر  صلى هللا علين  كردم ، سپس نزد پيه وسلم  مزيامبر صلى هللا عليپ

ه وسلم  از آن خورد يعل  امبر صلى هللا  ير  آورده  شد، پيكنار  نشست ، سپس  ظرفى بزرگ  از ش   ودعوت كردم، آمد

ر را  از يگفتم ظرف ش بر سر او داد زدم و: د يء  گوئين  انداخت  وشرم كرد أسما پاراوبه عائشه داد،  عائشه سرش 

  .ر يه وسلم  بگيامبر صلى هللا عليدست پ

 / ٣۶٧ (: دي از كتاب  آداب الزفاف  عالمه البانى  الحم( »د ي از آن را نوشیر  را گرفت  وكمي  ششهيعا: د يء گو أسما

   . ) ۴۵٢  و ۴۵٣  و ۴۵٨ / ۴٣٨/ ۶ ، احمد فتح البارى ) ١ / ١٧٩

 يد  واز  بگووبسم هللا  ھمسرش  قرار دھد  یشانيد دستش را  روى  پين است   كه داماگر از سنت ھاى زفاف ايكى دي

ر  ما جلبتھا   ير ھا  وخيلك من خی أسأاللھم إن « قرائت كند،ث آمده استير  را كه در حديعاى زد ا طلب بركت  كند وخد

   »هيه ، وأعوذبك من شر ھا  وشر ما جلبتھا عليعل

 شر آنچه  در   را  از تو  مى خواھم  وبه تو  ازشر  او ویده اير  آنچه در او آفرير  او  و خيخ ! پروردگارا    :عنىي(

   . )  پناه مى برمیده اياو  آفر

بسم هللا « :ـــديزش بگويھمچنان سنت است  كـه در ھنگام آم  .ھمچنان سنت است دو ركعت  نماز نفل   به ھم  بخوانند

عطا  مى آنچه  به ما   از طان را  از ما  ويش! به نام هللا، پروردگارا(» طان ما رزقتنايطان  وجنب الشياللھم  جنبا الش

  )ی دور بگردانكن

  :ه وسلم  فرموده استيامبر صلى هللا علي پ

گز  به او ضرر نمى يطان  ھر اگر طفل  از آن دو متولد شود، ش» طان  ابداً يضره الشينھما  ولد لن يفإن قضى  ب«

عون   (ووداودسنن اب ( ،)٢ / ١٠۵٨ / ١۴٣۴: ح امام مسلم يصح( ، )۶٩ / ٢٢٨ / ۵١۶۵: ح امام بخارى يصح() رساند

  . )١ / ۶١٨ / ١٩١٩ :، سنن ابن ماجه ) ٢ / ٢٧٧/ ١٠٩٨سنن الترمذى   (،)۶ / ١٩٧ /  ٢١۴٧  :(المعبود

  

   وليمـــــــــه 

ه وسلم عبد يامبر صلى هللا عليمده  است كه پآث متبركه يمه الزم است ، در حديبعد از بردن ھمسر به  خانه، دادن ول

  . ن امـــر فرموده است الرحمن  بـن عوف را بــه آ

قال  رسول هللا صلى :    فاطمة رضى هللا عنھا قال یلما خطب عل «: ب  آمده است يده  بن حصيث   بري ھمچنان در حد

امبر يوقتى  كه على از فاطمه رضى هللا  عنھا  خواستگارى كرد ، پ(» مةيإنه  ال بد للعرس    من ول:  ه وسلم يهللا عل

: أحمد فتح البارى ( ،)٢۴١٩: ر يح جامع الصغيصح(. مه  الزم است يبراى عروس  ول: م  فرموده وسليصلى هللا عل

١٧۵ / ٢٠۵ / ١۶(.  

ه وسلم  نقل شده است يامبر  صلى هللا علين كار  از پيچون ا: د  داده شود يمه سه روز بعد از بردن ھمسر به خانه  بايول  

 اميمة ثالثة أية ،  وجعل  عتقھا  صداقھا ،  وجعل  الو ليه وسلم صفيهللا عل صلى یتزوج النب «: ت  است ي، از انس  روا

مه  ين  نمود ، و وليي اش ،  تعی  او را  آزادۀيه  را  به ازدواج  خود  در آورد  ومھريه وسلم  صفيامبر صلى هللا عليپ(»

     . )٩ / ٢٢۴ / ١۵۵٩ )ح بخارىيصح ()٧۴آداب الزفاف  فتح البارى ( ».را بعد از سه  روز داد
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  موِضع دين مقدس اسالم تعدد زوجات و

ن مقدس اسالم يتعدد زوجات از جانب داً اساس گان  با تمام  قوت تذکر دھم کهخواھم  خدمت خوانند در بدو کالم می

به  ن مقدس  اسالم  وجود داشته ويآمدن د ن  قبل ازيقوان ع  ويده است، بلكه تعدد زوجات در اكثر  شرايوضع نگرد

 عرب قبل از اسالم  .وجود داردخصوص در کشور ما افغانستان ه در کشور ھای  اسالمی ب ھنوز ھم  انحاء ازحوین

ن  يحد وسط  را در ا ن مقدس اسالم   آمد  ويگرى زنھاى متعددی  را در نكاح  خود داشتند،  ديش  از ھر ملت  ديب

ن حد  تجاوز ي كرد  واجازه  نداد كه از  اتعيينشخص را مرز  م براى تعدد زوجات  حد و مورد انتخاب  كرد  و

انھاى  ناشى  يط زين شرايت ايمقر راتى  را براى  تعدد زوجات  در نظر  گرفت  كه با  رعا ط ويشرا رد ويصورت گ

   .ن  خواھند رفتياز تعدد زوجات  از ب

، بلکه  نكرده استوبر آن امر وآن را واجب ن مقدس اسالم  تعدد زوجات را  مباح  نموده  يم كه ديچنانچه گفته آمد

تواند تا چھار  زن  ی   ماعتدالت يل  باشد با رعايط الزم را  داشته  باشد  اگر مايھر كس  امكان وشرا (:فرموده است 

ن  يش از چھار زن بر اساس  ايت  ازدواج با بيممنوع  ) چھار  زن را  داشته  باشداً ست  كه حتميرد، اما واجب نيبگ

  ۀسور( »  ب لكم  من النسا ء مثنى وثالث ورباع فان خفتم أال تعدلوا فواحدةفانكحو مأ طا « .باشدي خداوند متعال مۀفرمود

ك  تا  چھار  به نكاح  و  يكند از  یپسند م خواھد و یزنھائى را  كه براى شما حالل  ودلتان  آنھا  را  م( ) ٣: نسا ء 

ن  آنان  ين امر وقتى است  كه بتواند در بيد، وايش  از چھار  زن  در  نكاح  داشته  باشيد بينبا د ويازدواج  خود در آور

ن  چند  يت  عدالت  در بيد  كه قادر  به رعايم آن داشتيد ،  وقتى بيت  كنيت   در حقوق  شرعى  رعاامساو عدالت  و

   .) دي  كنءك زن  اكتفايد   به يد، بايھمسر  نمى  باش

أمسك أربعا   «: الن  بن سلمه  كه در  زمان  اسالم آوردنش ده زن  داشت  فرمود يه وسلم  به غي علامبر صلى هللايپ

 سنن ( ، )١۵٨٩: ريالصغ ح جامعيصح)(ه  را  رھا كني چھار  زن را براى خود نگه  دار وبق» ئرھنوفارق سا

  .) ١/۶٢٨/١٩۵٣ (، سنن ابن ماجه ) ٢/٢٩۵/١١٣٨: الترمذى  

ان يه وسلم رفتم  جريامبر  صلى اله  علينزد پ: وقتى كه اسالم آ وردم ھشت زن داشتم : ت است يرث  رواس بن حاي ازق

ح ي صح)(ار كن ين  آنھا  براى خود اختي چھار زن را از ب(»إختر  منھن أربعا  «: ف  كردم ، فرمود يش  تعريرا  برا

  ) ۶/٣٢٧/٢٢۴: عود المعبود ) د وواسنن ابو د  ( ، ) ١/۶٢٨/١٩۵٢ سنن ابن ماجه  (، ) ١۵٨٨: سنن ابن ماجه 

  

  :برخى از داليل علمى مباح بودن تعدد زوجات 

ن  امر  به ي كرد  كه اءن  نقطه اكتفايفقط  به ا توان  فقط و یز بودن  تعدد زوجات   ميل علمى براى  جايدر مورد دال  

 یاز فطرت  بشرى  انسان سر  چشمه گرفته ومله أن مسي و ا گردد، یعت  وسرشت  انسان  بر ميات  وطبيخصوص

   .دينما ی  مءعت انسانى  تعدد زوجات را اقتضايطب شتى  ويات  سرخصوص توان  گفت كه

ه م  بيط صلح  مورد نظر قرار دھيھاى ملت ھاى  مختلف  جھان  را حتى در شرايھمچنان اگر  آمار  وسر شمار

له از لحاظ علمى  أن  مسياگر ا و. شتر از  تعداد  مردان است يزنان  بافت  كه تعداد   يم  يضاحات  تام  در خواھو

   .ديرس ی  فساد  به اوج خود مۀد ، شراريومنطقى حل   نمى گرد

     است )م  و نازا ي عق(د  وصعب العالج يگر  تعدد زوجات  مبتال  شدن  زن  به امراض  شديھمچنان عامل د

  جنسى ۀزيمرد داراى غر ا به عكس  يد  ويگرا یسى  در زن   به خاموشى  م  جنۀزيو ھمچنان برخى از اوقات   غر

 زن  ۀا گاھى  عادت  ماھانيك زن عفت  خود را  محفو ظ  نگاه  دارد،  ويتواند با  ینم د  وحاد ترى است  ويشد

  تعدد ۀرد  اجاز اجتماعى  به م اوضاع ط  وين  شرايرسد اگر  در چن یبه ده روز در ھر ماه  م طوالنى  است  و

ست  يد نيترد ا زنش را طالق دھد  ويا دچار  كار ھاى  نامشروع شود  يزوجات  داده  نشود ،  آن مرد ناچار  است   
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گرى  ين است ،  كه زن ديا ن آورتر  از اين اوضاع واحوالى  به مراتب  براى زن  مضر تر  وزيكه طالق  در چن

  .ش  شود يك  زندگيشر

   

   : ند  اگردياس ھمزن وشوھر  لب

  » ھن لباس لكم  وأنتم لباس لھن «

  )عنى زنان  لباس  شما  ھستند ،  وشما لباس  آنھا  يآنھا  ( 

   )  ١٨٧:    البقره ۀ سور  (

افت كه   قرآن با چه اعجاز يم  يم   در خواھيئ متبركه  با دقت تام توجه  نماتين  آياگر  به مفھوم و حكمت  بزرگ ا

  .م آتى را براى ما  مى آموزانديمفاھ  به لباس  مشابھت داده ورا مرد  ن وى زئبايوچه ز

ن  معنى است كه لباس  انسان اگر  تنگ ين بدي  انسان باشد ،  ازندۀابر د  با اندازه  وي لباس  باگويند که   میءعلما-١

ن  موارد  در ي اۀش  دراز باشد  در ھم اندميا به تناسب ش كوتاه   ويا لباس جان انسان كالن باشد ،  ۀا از اندازيباشد  ، 

 ،براى آن  لباس  به تن كرده چ صورت  راحت  الزم را كه ين لباس در ھيظاھر دارائى لباس  خواھد بود ، ولى ا

ده است ،   يھه گردي متبركه تشبتي زن وشوھر كه به   لباس در آۀن در فھم  كلمأم الشيمفھوم  قرآن عظ .داشتنخواھد 

 ،  تیدي  عقیھنگاشند ،  اگر زن وشوھر  با ھم ھماگر بديک ي  زندۀد اندازه وبراي زن وشوھر ھم با :  ت ن اسيھم

 یتوانند  آنطور یھنگى ،  اجتماعى ،  وحتى ھماھنگى  مادى نداشته باشند ،  با ھم نمھماھنگى  فكرى ، ھماھنگى  فر  

  .  باشد آرام  وخوشبخت  داشته د باشد  زندگىيشا د ويكه  كه با

كند ، به  یش   ھم از لحاظ جسمى وھم از لحاظ  روحى  احساس  آرامش ممطابق ذوق رام  وآ انسان با داشتن لباس  -٢ 

  .ندگرد یگر  ميد كيجان   ا زن مناسب  موجب  آرامش  جسم وين اساس انسان باداشتن شوھر  مناسب ، ويھم

 انسان را  پنھان  مى كند ، داشتن  زن  خوب یب ھاى  ظاھري وعكه لباس  بدن انسان را  مى پوشاند ، ی ھمانطور-٣

  .نداگرد یگر مبدل ميمحرم راز  ھمد به گر را  مى پوشانند ، ويب ھاى  ھمديا شوھر خوب،  مانند  لباس  عيو

استگى  آر   ویئباي  زۀيگر  مايشوھر  ھم براى  ھمد آراستگى  است ،  زن و نت   وي  زۀي  لباس براى انسان  ما-۴ 

  .اند

  .ن باشديگر  چنيك ديد  ارتباطشان  با يز بايشـوھر  ن ك  وتنگ تنگ دارد ،  زن وي لباس  با بدن  انسان ارتباط نزد-۵ 

گر  رادر يد  ھمديز بايكند ،  زن وشوھر  ن یكه لباس   بدن انسان را  از گرما  وسردى وخنك  حفظ م ی  ھمانطور-۶

  .ديظ نمامقابل  گرم  وسردى زندگى   حف

بال فاصله  دور انداخته  نمى شود ، زن  شود ،  و یاگر پاره شد ، دوخته م و شود  ی لباس اگر چرك  شد، شسته م-٧ 

ى را بنأ  نھند  ئباب جدا گر فصل ويد از ھم ديگردند ، بالفاصله نبا یگر   مرتكب خطا  ميوشوھر  ھم اگر  در حق  ھمد

با آب   گر را يك دي یخطا گر بگذرند ويك دي یبخشش از خطا  وو  پند واندرز ،  با تفكر وتعمق با عفۀ، بلكه  با  رشت

  .نديشو نما و ستش بخشش ،

نطور  آسان  ي ھم) گرچه ممكن است (ست  تمام عمرخود را  بدون لباس سپرى كند ،يآسان وساده  ن  براى انسان-٨  

  .وشوھر  سپرى كندست  انسان  تمام عمر  را  بدون  زن ين

ز با اقدام  به ازدواج ، يگران  حفظ مى كند ، زن  ومرد  نيد  ديست انسان را از دي لباس عورت  است واماكن  ناشا-٩ 

   .خود ر ا از  ارتكاب  فحشاء  وكار ھاى  ناشايست  حفظ كند

  

    ازدواجۀھدايات اسالم  در بار
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  :چه زنانى  براى ازدوج  بھتر ھستند  : الف 

ند  كه  يانتخاب نما  د ، تالش بخرچ دھند  زنى را  نخواھند  ازدواج كن یكه  م ی  كسان:ديفرما یات اسالمى مين وھدايد  

  .ل باشد ي صفات  ذیدارا

   :ندارىي  شرط اول د-١

  :د يفرمايت ميامبر اسالم  روايرة از پيث  مبارك  ابوھريدر حد

  » داكين تربت ينھا ،   فاظفر بذات الدي،   ولجمالھا  ، ولدلمالھا ،  لحسبھا   :تنكح المرأ ة الربع «

  :  ازدواج  انتخاب  مى شودیز  برايخاطر چھار چه زن ب

ى ئبايخاطر جمال  زه  ب– ٣،فه اش كه ھمان  اصل ونسب  است يخاطر نسب  وطاه  ب-٢   بخاطر مال  ودارائٮش  ،  -١

ا وآخرت  يبه سعادت  دن وعفت  انتخاب  كن  كه به مقصود  خود  ون  يزن با د  ن  وعفتش،ي  بخاطر د-۴ وظرافتش ،

  :ه يث متفق  عليحد)  . ديخواھى رس

 ، سنن ابن ) ٢٠٣٢-۴٢-۶ (د واو ، سنن ابود) ١۴۶۶-١٠٨۶-٢ ( ح مسلم ي ، صح) ۵٠٩٠-١٣٢-٩(فتح البارى ( 

    ) ۶٨-۶ ( : به ي شی مصنف ابن اب) ١٨۵٨-۵٩٧-١ (ماجه 

      :) بــكر (زه ي  شرط دوم دوش-٢ 

كه   نيمگر ا:  بودن  زن است ) بكر (زه بودن ي دوش:ت  فرموده است ين اسالم  به آن ھدايشرط دوم  ازدواج  را كه د

ت  يه وسلم  روايامبر صلى هللا عليث   متبركه  جابر بن عبد هللا  از پيدر حد  :وه مصلحتى  را  دارا  باشد يانتخاب  ب

  :د يفرما یم

: نعم ، قال : ا جابر ، تزوجت ؟ قلت يفقال   )ص (ت النبى يه وسلم ، فلقي امرإۀ فى عھد رسول هللا صلى هللا علتزوجت «

نھن ، ي  وبینيت أن تدخل بيا رسول هللا إن لى إخوات ، فخشيفھال بكر ا تالعبھا ؟ قلت : ب ، قال  يث: ب ؟ قلت يبكر إم ث

امبر صلى هللا ي درزمان پ(» داكين  تربت يك بذات الديھا ، ومالھا  وجمالھا ، فعلنيقال فذاك إذن ، إن  المرإة  تنكح على د

ا ازدواج  ي مالقات كردم ، فرمود اى جابر ، آصلی هللا عليه وسلم امبريه وسلم با زنى ازدواج كردم ، پس  از آن با پيعل

مود  چرا با دختر ى  ازدواج  نكردى  تا  با او  ، فريوهوه  ؟ گفتم بيا بيزه است  يدوش: بله ، فرمود :  ، گفتم یكرده ا

ن  من  ي ب )زه باشد باسن كم خودي اگر دوش(م  داشتم  كه يمن چند خواھر  دارم  وب!   رسول  خدا ی،  گفتم  ایبازى  كن

ى  اش  ئباين، مال  وزيزن به خاطر د   . !نطوريپس  ا  :فرمود صلی هللا عليه وسلم امبر يندازد ، پيى  بئوآنان  جدا

ح يصح) ه يمتفق عل (و  » آلود شود  ھايت خاک ندار را  انتخاب  كن ،  دستي شود ، پس  دیبراى  ازدواج  انتخاب  م

  ( ی  سنن  الترمذ) ٢٠٣٣-۴٣-۶ ( ، سنن ابو داوود ) ۵٠٧٩-١٢١-٩ (ح مسلم ي ، در صح)٧١۵-١٠٨٧-٢ (مسلم  

١١٠-٢٨٠-٢۶ (  

  :باشد  شرط سوم محبت گرا و بچه زا -٣ 

وبچه زا     با زنان  محبت  گرا »  تزوجوا الودود  الولود فإنى مكماثر بكم اآلم «: د يفرمايه وسلم ميامبر صلى هللا عليپ  

 ، االروا  ء ) ٢٩۴٠ر  يغح جامع صي صح(.) كنمیان  امت  ھا  به كثرت  شما  افتخار  ميد  چون من  در ميازدواج  كن

      .) ۶۵-۶ ) ئیسنن نسا( ، ) ٢٠٣۵-۴٧-۶ ( د و، سنن ابو داو  (  ١٧٨۴

     :  براى  ازواج  بھتر است یچه مردان: ب 

ز واجب است  كه يولى  زن ن كه مرد حق  دارد زنى  را انتخاب  كند  كه داراى  صفات  مذكور  باشد ، بر یھمانطور

   :اتم  مزنى ث   ابو حيل حد يد  به دليمردى  صالح  را  براى  ازدواج  او انتخاب  نما
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(  ھر گاه   كسى (  »  رينه  وخلقه  فأ نحكو ،  إال  تفعلو ا  تكن  فتنة فى االرض وفساد كبيإذا جاءكم من ترضون  د« 

د ؛  يبه ازدواج  او  در آور)   دختر تان را (  د  ين  واخالقش  راضى  بودينزد شما  آمد  كه از د)  براى خواستگارى 

  .»   خواھد  داد ین  فتنه  وفساد  بزرگى  رويد ، در زميكنن كار را نيچون اگر  ا

  ) ١٠٩١-٢٧۴-٢ (سنن ترمذى  ) ٨۶۶ (ح سنن الترمذى  ي صح( 

  .ث  ابن  عمر يل حديشنھاد  كند ؛  به دلير  پيا خواھرش  را به  اھل  خيكند ازدواج  با دختر   یفرق نم

  : نويسند  سيرت نويسان می

ه  ي در مدنصلی هللا عليه وسلم امريكى از اصحاب پي ھمسر  حفصه  بنت  عمر، یه  سھمس بن حذافيوقتى  كه خن« 

شنھاد  ازدواج  حفصه  را   به  ين  بن  عفان  رفتم  وپنزد عثما:  وه  ماند  عمر بن  خطاب گفت يحفصه  ب فوت كرد  و

دم  يجه رسين  نتيبه ا  :د  وگفتيسپس  مرا د  آن فكر  مى كنم ، چند شب  منتظر  ماندم  ۀاو دادم، عثمان  گفت  در بار

دم  به او گفتم  اگر بخواھى  حفصه بنت عمر را به ازدواج  تو يق را ديابوبكر صد  :كه فعٱل  ازدواج  نكنم ، عمر گفت

شبى  شتر  عصبانى  شدم  تا از عثمان، چند  يبكر  بابوچ  جوابى  به من نداد ، از يابوبكر ساكت  شد  وھ  .در مى آورم

امرصلی هللا يه وسلم  ازاو خواستگارى  كرد ،  پس حفصه  را به ازدواج  پيامبر صلى هللا عليكه  پ نيمنتظر  ماندم  تا ا

شنھاد  ازدواج  با حفصه  از من  يخاطر  رد په د بيشا: گفت  د ويبكر  مرا  دبعد  از آن ابو.   در آوردم عليه وسلم 

شنھاد  ازدواج  شما را رد  كردم  چون  مى دانستم  يل  پين دليبه ا: بكر  گفت ، ابوبله : ی ؟ عمر گفت عصبانى شده ا

را صلی هللا عليه وسلم امبريحفصه   سخن  گفته  است   ومن  نخواستم  راز  پ)  اوۀدر بار(امبرصلی هللا عليه وسلم يپ

  .» را قبول  مى كردم ه وسلم  از او  صرف  نظر كرد ، من  آنيامبر صلى اله عليفاش  كنم  اگر پ

   ) ٧٧-۶( سنن نسائى  )۵١٢٢-١٧۵-٩( ) فتح البارى (ح امام بخار ي ، صح)٣٠۴٧ (ح سنن نسائى  يصح(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  روسی ویوصيت امام احمد بن حنبل برای پسرش در روز ع

    :یيابن

  :ھاي واحرص علیتك إال بعشر خصال تمنحھا لزوجك فاحفظھا عني بیإّنك لن تنال السعادة ف

 :ای پسر کم

ات می ) زن(البته توھيچ وقت در خانه ات به سعادت وپيروزی نايل نمی شوی مگر به رعايت ده خصلت که به زوجه 

 . آن  اين خصلت ھا را حفظ کن حرص وتالش بورز به.بخشی

  :ةيأما األولى والثان

نھا حجاًبا من ينك وبيح بالحب، فال تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت جعلت بيحببن التصريحببن الدالل ويفإّن الّنساء 

 . المودةیالجفوة ونقًصا ف

 :اول ودوم 

بخل کردی درميان البته زن پيام آوران نکاح واظھار محبت شوھر را دوست دارد، بر بخشش اين دو بخل مکن، اگر 

 . ونقصان از دوستی را ايجاد کرده ایئیخودت ووی حجاب ازبی وفا

 :وأما الثالثة 

ن فاجعل لكل صفة مكانھا فإنه أدعى للحب يف الليستخدمن الرجل الضعيد الحازم ويكرھَن الرجل الشديفإن النساء 

 .نةيوأجلب للطمأن
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  :سوم

نمايند، برای ھرکدام از آن  نرم خوی خدمت می ند به مردان ضعيف والبته زنان مرد سخت گير وخشن را بد می پندار

 . محبت و جالب برای اطمينان قلب می باشدۀبساز، البته اين عمل زياد جذب کنند صفات، جايگاھی اورا

  :وأما الرابعة

 یب الرائحة فكن فياب وطيب الكالم وحسن المنظر ونظافة الثيحب الزوج منھّن من طيحببن من الزوج ما يفإّن النساء 

 .كل أحوالك كذلك

  :چھارم

. خواھند ودوست دارند خواھند که، شوھران از زنان نيز می  البته زنان از شوھران خود چيزی را دوست دارند ومی

 . در ھمه احوال مواصفات فوق را رعايت کن ی وباس، خوش بوئی ، حسن سخن، نظافت وپاکی لئ زيبامثالً 

 :أما الخامسة

شھا، ي تعیاك أن تھدم ھذه المملكة التيه، فإيدة فيه تشعر أّنھا متربعة على عرشھا وأنھا سيت مملكة األنثى وفيبفإّن ال 

نازعه ملكه وإن يس لملٍك أشّد عداوًة ممن يحھا عن عرشھا ھذا، فإّنك إن فعلت نازعتھا ملكھا، ولياك أن تحاول أن تزيوإ

 .ر ذلكيأظھر لُـہ غ

  :پنجم

زنان است، چنين می پندارند که در تخت مملکت خود چھارزانو نشسته اند، البته ايشان رئيس مملکت البته خانه ملک 

نمايند، از زايل  که منھدم بسازی جايگاھی را که ايشان در آن زندگی می کنم تورا از اين اند، می ترسانم و منع می

 به آن منازعت و جنگ و جدل کرده ای، ھيچ اگر اقدام به زوال ملک آن کردی البته. کردن عرش وی خود داری بکن

 . منازعتی از ديد دشمنی سخت تر از منازعت ملک نيست

 :أما السادسة

زان واحد، فإّما أنت وإّما أھلھا، ي میاك أن تجعل نفسك مع أھلھا فيفإّن المرأة تحب أن تكسب زوجھا وال تخسر أھلھا، فإ

 .ةيومياتك اليمٍد ُتنقل َعْدواه إلى ح كی وإن اختارتك على أھلھا فإّنھا ستبقى فیفھ

 :ششم 

که خود  من می ترسانم تو را از اين. زن دوست دارد که شوھر کسب و کار کند تا اھلش به فقر و ذلت مواجه نگردد

مد اقتصادی و آ ترازو مساويانه تول کنی ، يعنی جايگاه شوھر در کسب و کار درۀرا با ساير اعضای فاميل در يک پل

ثيرات امور زندگی مساوی أکه تو با ھمه اھلت در ت ور زندگی نسبت به ديگران بيشتر بوده باشد، در صورتیساير ام

در اين .  اھل خانواده خود ترجيح داده و حيات خود را با تو سپری نمودۀبوده باشی با وجود زن تو را باالی ھم

 .  به تو عداوت خواھد کردکه زنده است صورت زن را به مشقت و تکليف افگنده ای ، تا روزی

 :والسابعة 

، »نه الِعَوجُ يفالحاجب ز«ھا يًبا فيس ھذا عيھا وليھا، وسرُّ الجذب إليإّن المرأة ُخلِقت ِمن ِضلٍع أعوج وھذا سّر الجمال ف

 یھم المعوج فتكسرھا وكسرھا طالقھا، وال تتركھا إن ييھاتحاول تقي أخطأت حملًة ال ھوادة فیھا إن ھيفال تحمل عل

  .نين بيك، ولكن كن دائما معھا بين لك بعد ذلك وال تسمع إليزداد اعوجاجھا وتتقوقع على نفسھا فال تليأخطأت حتى 

 :ھفتم 

 که در او نھفته است ، اين کجی براو عيب یی و کششئ کج آفريده شده است ، اين اسرار زيباۀالبته زن از قبرغ

ه  است ، اگر زن درکارمحوله اش خطا کرد ، وی را ب بودن آن نھفتهی ابرو در کجئزيباگردد، چنانچه  محسوب نمی

  .خاطر راست کردن بر مشقت و فشار مجبور نساز، اگر چنين کردی وی را شکستی ، شکست وی طالق است
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ش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنين کردی در کجی ھايش افزودی ، وی بر نفس ه خاطر اشتباھ زن را ب

 . نمايد، راه اعتدال را در حق آن اختيار کن کند، سخنانت را گوش نمی کند، با تو نرمی نمی  میءخود اتکا

 :أما الثامنة 

ما وجدت : ھا مرة قالتير وُجحدان المعروف، فإن أحسنت إلحداھّن دھًرا ثم أسأت إليفإّن الّنساء ُجبلن على ُكفر العش 

  .رهيت منھا غيھھا وتنفر منھا، فإّنك إن كرھت منھا ھذا الخلق رضحملّنك ھذا الخلق على أن تكريًرا قط، فال يمنك خ

  : ھشتم

البته در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوھر خمير مايه شده است، اين صفت آشکار است، اگر با يکی اينھا 

اين صفت . ده امگويد، من ھرگز از تو نيکی ندي ی ، با اندک خطا و کمبودی که از تو ديد میئزمان متمادی نيکی نما

زن تو را وادار بر اين نسازد که وی را به چشم اھانت و نفرت بنگری، زيرا اين خصلت تو را خفه سازد، صفت 

 .ديگرش تورا خوش خواھد ساخت

 :أما التاسعة

، حتى إّن هللا سبحانه وتعالى أسقط عنھا مجموعًة من ی والتعب النفسیفإّن المرأة تمر بحاالت من الضعف الجسد 

ام خاللھما حتى ي ھذه الحاالت وأنسأ لھا الصیا في ھذه الحاالت فقد أسقط عنھا الصالة نھائی افترضھا فیالفرائض الت

ا كماخفف هللا سبحانه وتعالى عنھا فرائضه أن تخفف عنھا ي ھذه األحوال ربانیعتدل مزاجھا، فكن معھا فيتعود صحتھا و

 .طلباتك وأوامرك

 : نھم 

نمايد، چناچه پروردگار عالم ، در حين  حيات خود را به ضعف جسمی و تکاليف نفسی سپری می البته زن روزگار 

 سازد،  که بروی الزم گردانده است ، ساقط میی را از فرايض و واجبات ایمواجه شدن زن بر چنين تکاليف، مجموعه

و نيز زن را در چنين حاالت معذور ت. که بر صحت خود برگردد نمايد تا وقتی  نماز و روزه را از وی ساقط میمثالً 

 .که پروردگارش معذور داشته استی بدار قسم

  :أما العاشرة

  كير شرير متاع وخيرة عندك، فارحم أسرھا وتجاوز عن ضعفھا تكن لك خيفاعلم أن المرأة أس

 :دھم 

نين کردی زن بزرگترين بدان زن نزد تو شباھت اسير را دارد، بر اسير خود رحم کن از ناتوانی ھايش در گذر اگر چ

  .سرمايه و بھترين شريک زندگی ات خواھد بود

 ادامه دارد

  


