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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

  
  :تتبع ونگارش 

  )سعيد افغانی – سعيدى(امين الدينداکتر
  )سعيد افغانی-سعيدى(دكتور صالح الدينو

  ٢٠١١ جوالی ١۶
  

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 سالمنـكاح در ا
      ۶ 
    

 
   وليمـــــــــه 

مده  است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم آبعد از بردن ھمسر به  خانه ، دادن وليمه الزم است ، در حديث متبركه 

  . عبد الرحمن  بـن عوف را بــه آن امـــر فرموده است 

قال  رسول :  رضى هللا عنھا قال لما خطب علي  فاطمة  «:  ھمچنان در حديث   بريده  بن حصيب  آمده است 

 وقتى  كه على از فاطمه رضى هللا  عنھا  خواستگارى (» إنه  ال بد للعرس من وليمة:  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  ،)٢۴١٩: صحيح جامع الصغير (. براى عروس  وليمه  الزم است : كرد ، پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود 

  .) ١۶ / ٢٠۵ / ١٧۵:  أحمد فتح البارى (

چون اين كار  از پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  نقل : وليمه سه روز بعد از بردن ھمسر به خانه  بايد  داده شود   

تزوج النبي صلى هللا عليه وسلم صفية ،  وجعل  عتقھا  صداقھا ،  وجعل   «: شده است ، از انس  روايت  است 

 عليه وسلم  صفيه  را  به ازدواج  خود  در آورد  ومھريه  او را  آزادي اش پيامبر صلى هللا(» الو ليمة ثالثة أيام

 / ١۵۵٩( صحيح بخارى  )٧۴آداب الزفاف  فتح البارى ( ».ن  نمود ، و وليمه  را بعد از سه  روز دادي،  تعي

٢٢۴ / ٩( .     

  

  تعدد زوجات وموِضع دين مقدس اسال م

 دين مقدس اسالم تعدد زوجات از جانب: م که ين  با تمام  قوت تذکر دھگاخواھم  خدمت خوانند در بدو کالم می

، بلكه تعدد زوجات در اكثر  شرايع  وقوانين  قبل ازآمدن دين مقدس  اسالم  وجود داشته وبه وضع نگرديده است

     .وجود داردخصوص در کشور ما افغانستان ه در کشور ھای  اسالمی ب  از انواع ھنوز ھم ینوع
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بل از اسالم بيش  از ھر ملت  ديگرى زنھاى متعددی  را در نكاح  خود داشتند ،  دين مقدس اسالم   آمد  عرب ق

مرز  مشخص را تعيين كرد  واجازه  نداد  وحد وسط  را در اين  مورد انتخاب  كرد  وبراى تعدد زوجات  حد و

 زوجات  در نظر  گرفت  كه با  رعايت راتى  را براى  تعددكه از  اين حد  تجاوز صورت گيرد، وشرايط ومقر

   .اين شرايط زيانھاى  ناشى  از تعدد زوجات  از بين  خواھند رفت

،  نكرده استوبر آن امر چنانچه گفته آمديم كه دين مقدس اسالم  تعدد زوجات را  مباح  نموده  وآن را واجب 

تواند     مياعتدال اگر مايل  باشد با رعايت ھر كس  امكان وشرايط الزم را  داشته  باشد  (:بلکه فرموده است 

ممنوعيت  ازدواج با بيش از چھار   )ه حتمٱ چھار  زن را  داشته  باشدتا چھار  زن بگيرد ، اما واجب نيست  ك

ب لكم  من النسا ء مثنى وثالث ورباع فان خفتم فانكحو مأ طا « .باشد  اساس  اين  فرموده خداوند متعال ميهزن ب

كند  خواھد وپسند مي زنھائى را  كه براى شما حالل  ودلتان  آنھا  را  مي)(٣:  نساء سوره (»وا فواحدةأال تعدل

از يك  تا  چھار  به نكاح  و  ازدواج  خود در آوريد ونبايد بيش  از چھار  زن  در  نكاح  داشته  باشيد، واين 

،  وقتى بيم آن داشتيد  ر حقوق  شرعى  رعايت  كنيدت   داامر وقتى است  كه بتواند در بين  آنان  عدالت  ومساو

  [*].)   كنيدءكه قادر  به رعايت  عدالت  در بين  چند  ھمسر  نمى  باشيد، بايد   به يك زن  اكتفا

أمسك  «: پيامبر صلى هللا عليه وسلم  به غيالن  بن سلمه  كه در  زمان  اسالم آوردنش ده زن  داشت  فرمود 

، )١۵٨٩: الصغير صحيح جامع)(خود نگه  دار وبقيه  را  رھا كن چھار  زن را براى » ئرھنأربعا  وفارق سا

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

نزد پيامبر  صلى اله  عليه وسلم رفتم  : وردم ھشت زن داشتم وقتى كه اسالم آ: رث  روايت است  ازقيس بن حا

ز بين  آنھا  براى خود اختيار چھار زن را ا(»إختر  منھن أربعا  «: عريف  كردم ، فرمود جريان را  برايش  ت

: عود المعبود ) وداوسنن ابو د( ، )١/۶٢٨/١٩۵٢سنن ابن ماجه  (، )١۵٨٨: صحيح سنن ابن ماجه )(كن

۶/٣٢٧/٢٢۴ (  

   

  :برخى  از داليل علمى مباح بودن تعدد زوجات 

اين    كرد  كه ءفقط  به اين  نقطه اكتفا توان  فقط و  جايز بودن  تعدد زوجات   ميدر مورد داليل علمى براى   

له از فطرت  بشرى  انسان سر  چشمه أ و اين مس گردد، امر  به خصوصيات  وطبيعت  وسرشت  انسان  بر مي

   .مايدن   ميءخصوصيات  سر شتى  وطبيعت انسانى  تعدد زوجات را اقتضا  :توان  گفت كه گرفته ومي

ه ھمچنان اگر  آمار  وسر شماريھاى ملت ھاى  مختلف  جھان  را حتى در شرايط صلح  مورد نظر قرار دھيم  ب

له از لحاظ أواگر اين  مس.   ت  تام  در خواھيم  يافت  كه تعداد   زنان  بيشتر از  تعداد  مردان است وضاح

   .رسيد   فساد  به اوج خود ميۀعلمى  ومنطقى حل   نمى گرديد ، شرار

  .    است)عقيم  و نازا(ھمچنان عامل ديگر  تعدد زوجات  مبتال  شدن  زن  به امراض  شديد  وصعب العالج 

  ۀمرد داراى غريز گرايد  ويا به عكس    و ھمچنان برخى از اوقات   غريزه  جنسى  در زن   به خاموشى  مي

ظ  نگاه  دارد،  ويا گاھى  عادت  اند با يك زن عفت  خود را  محفووت جنسى شديد  وحاد ترى است  ونمي

 اجتماعى  به  اوضاع اگر  در چنين  شرايط  و   .رسد  زن  طوالنى  است  وبه ده روز در ھر ماه  ميۀماھان

را   تعدد زوجات  داده  نشود ،  آن مرد ناچار  است   يا دچار  كار ھاى  نامشروع شود  يا زنش ۀمرد  اجاز
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طالق دھد  وترديد نيست  كه طالق  در چنين اوضاع واحوالى  به مراتب  براى زن  مضر تر  وزيا ن آورتر  

  .از اين است ،  كه زن ديگرى  شريك  زندگيش  شود 

   : زن وشوھر  لباس ھمد يگر ند  

  » ھن لباس لكم  وأنتم لباس لھن «

  )س  آنھا  آنھا  يعنى زنان  لباس  شما  ھستند ،  وشما لبا( 

   )١٨٧: سوره   البقره (

يم   در خواھيم  يافت كه   قرآن با چه ئ متبركه  با دقت تام توجه  نماتاگربه مفھوم و حكمت  بزرگ اين  آي

  .به لباس  مشابھت داده ومفاھيم آتى را براى ما  مى آموزاندرا مرد   ى زن وئاعجاز وچه زيبا

ان اشد ،  اين بدين  معنى است كه لباس  انسان اگر  تنگ باشد  ، يا از اندازه ج  انسان بۀ اندازه لباس  بايد  ب١-  

 اين  موارد  در ظاھر داراى ۀش  دراز باشد  در ھمماش كوتاه   ويا به تناسب  اندانسان كالن باشد ،  يا لباس

 .تن كرده نخواھد يافتبراى آن  لباس  به  ، ولى اين لباس در ھيچ صورت  راحت  الزم را كه لباس  خواھد بود

:  ن است، ھمي متبركه تشبيه گرديده استت زن وشوھر كه به   لباس در آيۀن در فھم  كلمأمفھوم  قرآن عظيم الش

ھماھنگى    ي ،  ت زن وشوھر  با ھم ھما ھنگي  عقيد اندازه  يگد يگر باشند ،  اگره زن وشوھر ھم بايد اندازه وب 

توانند  آنطوريكه   تماعى ،  وحتى ھماھنگى  مادى نداشته باشند ،  با ھم نميھنگى ،  اجفكرى ، ھماھنگى  فر

  . آرام  وخوشبخت  داشته باشد  كه بايد زندگى

 ش   ھم از لحاظ جسمى وھم از لحاظ  روحى  احساس  آرامش ميرام  ومطابق ذوقآ  انسان با داشتن لباس  ٢- 

 آرامش  جسم وجان  يكديگر  مي ويا زن مناسب  موجب  ،داشتن شوھر مناسب ، به ھمين اساس انسان باكند

  .نندگردا

 ھمانطوريكه لباس  بدن انسان را  مى پوشاند ، وعيب ھاى  ظاھري انسان را  پنھان  مى كند ، داشتن  زن  -٣

  .ندھمديگر مبدل ميگردمحرم رازبه يگر را  مى پوشانند ، وخوب،  مانند  لباس  عيب ھاى  ھمدخوب ويا شوھر 

ي  ئ  لباس براى انسان  مايه  زينت   وآراستگى  است ،  زن وشوھر  ھم براى  ھمديگر  مايه  زيبا۴- 

  .وآراستگى  اند

شان  با يك ديگر  بايد چنين   لباس  با بدن  انسان ارتباط نزديك  وتنگ تنگ دارد ،  زن وشـوھر  نيز ارتباط۵- 

  .باشد

كند ،  زن وشوھر  نيز بايد  ھمديگر    گرما  وسردى وخنك  حفظ ميكه لباس   بدن انسان را  از   ھمانطوري-۶

  .در مقابل  گرم  وسردى زندگى   حفظ نمايد را

، بال فاصله  دور انداخته  نمى شود ،  وشود ، دوخته ميواگر پاره شد ،شود   لباس اگر چرك  شد، شسته مي٧- 

ى ئ، بالفاصله نبايد از ھم ديگر فصل وباب جدادگردن زن وشوھر  ھم اگر  در حق  ھمديگر   مرتكب خطا  مي

خطا يك  از خطا يك ديگر بگذرند و، وبخششو  پند واندرز ،  با تفكر وتعمق با عفۀ، بلكه  با  رشت نھندارا بن

  .شو نمايند و ستش ،با آب  بخشش ،ديگر را

 ھمينطور  آسان  نيست  ) استگرچه ممكن(،م عمرخود را  بدون لباس سپرى كندآسان نيست  تما  براى انسان٨-  

  .انسان  تمام عمر  را  بدون  زن وشوھر  سپرى كند
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 لباس عورت  است واماكن  ناشايست انسان را از ديد  ديگران  حفظ مى كند ، زن  ومرد  نيز با اقدام  به ٩- 

   .دنكنمی ازدواج ، خود ر ا از  ارتكاب  فحشاء  وكار ھاى  ناشايست  حفظ 

  

  : يادداشت

مفصل تر از متن عربی آن آيت می باشد، و چه بسا از ديد برخی از فقھا آيت ذکر شده فارسی ھرچند ترجمۀ ] [*

و مفسرين تا حدودی با معنای تحت اللفظ آن آيت مغاير ھم تعبير شود، مگر ويرستاران پورتال بنا بر رعايت اصل 

ان طوری آورده است، که ھمکاران گرامی امانت داری به خصوص در بحث ھای اعتقادی، آن بخش ترجمه را ھم

  .ما آن را ارسال نموده بودند

 AA-AA                 اداره پورتال


