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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 
 9مسأله 

 مستحب است شتاب در شوهر دادن دختر و ،«يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها: »9مسأله 

، در «عند بلوغها»یعنی اینکه دختر و ون به سببب شوهر فظ  شود    «بالزوجتحصيينها  »محافظت دختر به سببب وو.    

او امام صادق)ع( روایت  1 «من سعاقة المرء أن ال تطمث ابنته في بيته :فعن الصياق  عليه السم  »شبود   ومانی که بالغ می

عنی فتی بهوغش در خانه فیض نبینه  ی های یک شبص  نن است که دختر او در خانه او نقل شبه  که او ملهه سبعاد   

 شوهر واقع شود 
 پاسخ به یک شبهه

شود که نیا این مستحبا  یا مکروها ، مطهق است یا اینکه ناظر به در مواردی او این قبیل، این سؤال و پرسش مطرح می

های شص  نن است که دخترش در خانه او فیض یک شبرای  خاصبی اسبتی اینکه ف بر  فرمودنه او ملهه سعاد     

مطهبی است که بعیه نیست بگوییم در نن ومان، شرای  خاصی او نظر  ه قبل او بهوغ به خانه شبوهر برود، نشبود، یعنی ننک 

توانه در شرای  و مناطق مصتهف، انه  لذا این میمسبلی و روفی در مورد دختران ومود داشبته که ف ر  ینین فرمود   

یه ، نیا اسباسباً این نماد ی را دارد که او پهر و مادر مها شود و در یک   نرسب  تغییر کنه  االن واقعاً دختری که به این فه

رضی ف به عبار  دیگر، این ناظر به هیای مستقل ونه ی کنه که نه خودش و نه نن مرد این نماد ی و استعهاد را نهارنخانه

ا به عنوان یک امر الن این را اینکهاسبت که نماد ی مسبلی و فکری و روفی برای دختر و پسبر ومود داشته باشه  اما    

این  ،است قهلهاد کنیم و بگوییم این در هله شرای  و در بین هله اقوام و در هله مناطق این ینین مستحب الی یوم القیامه

توانیم اسبتظاد  کنیم  باالخر  یک مسبهله، مظروو و مظروغ عنه است  توانایی و قهر  مسلی و   اطالق و علومیت را نلی

نشه  ولی یک امری است که ارتکاوی است  این بر فرو  تعهاد روفی، درست است که در روایت به نن اشار نماد ی و اس

رسه که نیاوهای روفی و عاطظی و فراهم بودن شبرای   دیگر اسبت  ومه نن لعل هلین باشبه که وقتی دختر به فهمی می   

 شوهر پاسخ داد  شود   کنه، این نیاوها توس مسلی پیها می

انه  ، دختران به منزله میو  بر روی درخت«و في الخبر ان األبكار بمنزلة الثمر على الشجر»امه متن تحریر ینین نمه : در اد

یه  ی شبود  وقتی که این میو  رسیه، به تعبیر روایت ا ر تا وقتی که میو  می کنهمیو  روی درخت او ومانی که شبکوفه می 
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ین افته و او بانهاود  وقتی میو  برسه، روی ومین میباد نن را می کنه یانشود، یا خورشیه و  رمای خورشیه نن را فاسه می

، ا ر «و لم تجتن إذا أقرك ثمارها»انه که أبکار به منزله ثلر عهی الشجر هستنه  رود  امام در اینجا تنظیر و تلثیل کرد می

و  کنهخورشیه و  رمای شلس نن را فاسه می ،«أفسدته الشمس و نثرته الرياح» ولی ییه  نشود، های درخت برسبه میو 

ن نسيياء فليس لهالو كذلك األبكار إذا أقركن ما تدرك » افته بادها وقتی که بوونه، میو  رسببیه  به رافتی روی ومین می

رسنه ییستی نن ییزی   نن فهمی که ونان به نن میرسنهدختران نیز وقتی به فهمی برسنه که ونان می 1،«قواء إال البعولة

ای او نیاوهای روفی و عاطظی خاص و نیاوهای مسلی است  این هلان فه کننه، مجلوعهکه ونان نن را درک و فس می

 ، دارو و درمانی نهارد مز«ا البعولةفليس لهن قواء إلّ» رسنه،بهوغ یا مقارن با بهوغ است  وقتی دختران به ینین فهی می

 شوهر کردن  

اتظاقاً این به رسبلیت شبناختن نیاوهای روفی و عاطظی و نیز نیاوهای مسبلی دختر است  که این نیاوها یا بایه سرکوب    

ه االن در شود ننچه کاش میکنه  نلونهشبونه که قطعاً پذیرفته نیسبت، یا ا ر به نن تومه نشود، یک مسیر متظاوتی پیها می  

کنه به سلت و سویی ها پیها شبه  است  این سوق پیها می ها و نمیصتگیاختالطموامع غربی و در مامعه ما به خاطر این 

 که قطعاً نثار منظی دارد و مظاسهی بر نن مترتب است  

 لون م اینکه فرمودنه تعجیل در تزویج بنت مسبتحب است و اینکه مقارن با بهوغ، دختر شوهر داد  شود، شکی نیست که 

انه  اما هلان طور که عرو شه بایه تومه کرد که یک وقت ما این روایا  روایا  است  برخی روایا  این را مطرح کرد 

نی کنیم  یعها و با قطع نظر او ومان و شرای  صهور این روایا  بررسی میرا با قطع نظر او سبایر روایا  و سبایر توصبیه   

اش نن اسبت که االن منشه بسیاری او   یریم  این نتیجههای ذهنی، اینها را نادیه  میهای، مسبلی، روفی، نماد ی توانایی

رود، منجر به هایی که معلوالً وقتی در این قالب باشبه، امباری اسبت و بعهها که کلی سن باال می  اودوا. اسبت   هاطالق

یه صن صبر  شبعار نیست  وقتی در روایا  تو  این روایت را کنار نن روایاتی بگذاریم که خوانهیم  ای شبود  ا ر طالق می

خواهنه انتصاب کننه، یگونه ملکن است کسی که شود که دختر و اولیاء دختر بایه دقت کننه در صظا  هلسری که میمی

توانه نن صببظا  اخالقی و ایلانی الوم در مرد را تلیز بههه، نن وقت ما نن را نادیه  هنوو قهر  تشببصی  نهارد و نلی

 ردد به ولیم دختر  اما اش برمیکه م ن سعاد  اللرأ ، یک منبه اسبت  کذا  درسبت  و اینجا بگوییم من سبعاد  اللرأ   بگیریم

عاد  م ن سسعاد  البنت را هم بایه در نظر  رفت  یک مانبه و یک طرفه نبایه او این روایا  استظاد  کرد  او این طر  ما 

دقت در  مبنی بر لزوممهم اسببت  روایاتی که مهسببا   ذشببته خوانه  شببه، هم داریم و او نن طر  سببعاد  دختر  اللرء

 ، یک طرفه نبود  بود اوصا  هلسر  مالفظه فرمودیه که هم او نافیه مرد و هم او نافیه ون

بر این الظاظ به خر. دهیم و بگوییم دختر بایه قبل  ملودتوانیم  ذاریم، نیا باو هم میوقتی ما اینها را مجلوعاً کنار هم می

او بهوغ شوهر کنهی این مهم است  یگونگی استظاد  او روایا  و مالفظه مجلوع روایا  و نه یک روایت که نن وقت منشه 

ر تعجیل د فرمایهاش انکار شود  لذا اینکه در مسهله نُه مییک سری سؤاال  و ابهاما  شود و نن وقت خهای نکرد  نتیجه

است به شرط اینکه شرای  دیگر هم فراهم باشه  یعنی خواستگار خوب باشه،  مسبتحب تزویج بنت مسبتحب اسبت، بهه،   
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هایی توانایی مسلی و نماد ی روفی برای دختر فراهم باشه، قهر  ادار  یک ونه ی مستقل را داشته باشه  این وابستگی

فته که دختر تا این سنین و فتی سنین باالتر، شهیهاً فتی در کارهای عادی که به غه  یا به درست، در طول ومان شکل  ر

وابستگی به پهر و مادر دارد  معهوم است کسی که هنوو به این میزان و این فه و مرو نرسیه ، ا ر او را وارد ونه ی خودش 

طق هم االن اینطور اسبت  مصووصاً در  در بع بی او منا ای نهارد  کنیه، مز دردسبر و  رفتاری و نهایتاً طالق، هی  نتیجه 

دنه تالش و کوشبش کننه و هله اع ای خانواد  برای تهمین معاش تالش  انه و مجبور بومناطقی که ونه ی سبصت داشبته  

شببان، وسببال به خاطر طبیعت ونه یها نبود  دختران کم و سببنهای کویک  نن موقع این وابسببتگیکردنه، فتی بچهمی

 کنه این روایت معنا و مظهوم پیها می ی را ادار  کننه  بهه، در نن شرای  توانستنه یک ونهمی

کنه  در نینه  هم ا ر این ف ا فراهم فراهم شود، این معنا پیها میای این ف ا االن هم هلین طور  االن هم ا ر در یک منطقه

ر خوب است که او هلان ابتها در دامان شود که این نماد ی و توانایی به خووص قهر  تلیز و تشصی  فراهم شود، بسیا

کرد که این روایا  در یه ف ایی و منوط به فوول شرای  دیگر هم  مالفظهشبوهر این نیاوها پاسبخ داد  شود  لذا بایه   

  ی قهرد  یعنتوانه بروهست  نه اینکه ما با قطع نظر او هله نن امور، به یکبار  بگوییم ولو بچه هنوو تا سر خیابان هم نلی

 مشکل است  مطهب پذیرش این تزویج شود   تشصی  و تلیز نهارد

 سؤال: 

عجیل در ب تکنه  ملنوعیت دخول به دختر قبل البهوغ، هی  منافاتی با تعجیل در تزویج نهارد  اسببتحبااسببتاد: نن فرق می

 فق  منحور در نن نیست  مسائل روفی و عاطظی، خیهی او امور هست   اعا استلت تزویج بنت قبل البهوغ    

 سؤال: 

های فرونهان در هر مهت مورد اهتلام پهر و مادر باشه اسبتاد: کالً نن مسائل تربیتی، یه پسر و یه دختر، اینکه توانلنهی 

او  رونهانفیه، تیرانهاوی بیاموویه  این فی نظسبه امر مطهوبی اسبت  مثالً به فرونهانتان قرنن بیاموویه، اسبب سواری بیاموو   

ها ه  هم تربیت فکری و هم تربیت مسبببلی و به اصبببطالح امرووین یرسبببنین کودکی ببایبه تحت تربیت قرار   هلبان  

م کامپیوتر نبود که بگویه کامپیوتر هومان ها بیشتر شود  نن های بچهها برای این است که مهار افزایی  این توصبیه مهار 

های فردی قطعاً در روایا  هسبت  عرو من این است که این روایا  در واقع  دی و تواناییهای فره  اما مهار یاد بههی

وامه بودن نسببت به صظا  خوب و نهاشتن صظا  به   افزایی، در کنار توصبیه به دقت در  بایه در کنار توصبیه به مهار  

فراهم  شرای مستحب است  ولی وقتی دیگر  اینتوانیم بگوییم در نن ف با  شبود، نن وقت می وقتی اینها با هم مالفظه می

 و روایت اخذ کنیمتوانیم فق  به این ها در او شکوفا نشه ، نلیتوانه تشصی  دهه، و هنوو این مهار نیسبت و هنوو نلی 

یض ف اینکهولو   شودکه به نُه سبالگی فاصل می  بهوغ یک بحثی اسبت در مورد ) ا رها کنیم  یون قبل البهوغ دارد بقیه ر

ست  توانه یک ههایتی باشه به اینکه مثالً بهوغ به فیض ا، این می«أن ال تطمث ابنته في بيته» ویه نشه  باشه  اینجا که می

ار  است که اشای   اما مسبهله این است که استحباب تعجیل تزویج بنت، منوط به این مجلوعه (شبویم ما وارد این بحث نلی

 شه 
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ت که کسی اس ،«و كان عفيفا صاحب يسار ،إذا كان من يرضى خلقه و قينه و أمانته»مستحب است که خواستگار رد نشود  

خُهق او مرضبی اسبت و خُهق خوبی دارد  دینش مرضبی اسبت، امانتهار است، عظیف و پاکهامن است و یک  شایشی در     

او را رد نکننه  این هله ییز دارد  صافب  شایش ها را دارد، مستحب است که اش دارد  ا ر خواستگار این ویژ یونه ی

در ونه ی اسبت  یعنی املاالً وضبع ونه ی او به نیسبت  االن این یک رکن مهم اسبت  به قول معرو  دستش به دهنش     

ت و خیانتکار نیست  مستحب است و رمحان دارد که ینین رسه  پاکهامن است  اخالقش خوب است  دینهار و امین اسمی

 خواستگاری رد نشود  

نگا  نشود به اینکه او پسر کیست، پهر و مادرش یه  ،«و ال ينظر إلى شيرافة الحسيب و علو النسيب   » فرمایه:میهلچنین 

این مسهله خیهی دقیق نشود   یعنی در« الینظر»کسبانی هستنه، خانواد  او یطور هستنه  خیهی در این ییزها دقت نشود   

 ه،نسب في قنيا كان إن و هإذا جاءكم من ترضيون خلقه و قينه فزوججو،، للت: يا رسيول اللّ   :)ص(عن النبي  )ص(فعن علي »

فرمایه ا ر کسی می 1 «: إذا جاءكم من ترضيون خلقه و قينه فزوججو،، إال تفعلو، تكن فتنة في األر  و فساق كبير لال)ص(

خالق و متهینی است  او را به دخترتان تزویج کنیه  بعه او پیامبر به خُهق و دین او راضی هستیه  یعنی ندم با ا نمه که شلا

مرتب   و به مایی متول و باشهای باشه  ولو اینکه در نسبش پایین ندم پایین مرتبه او مهت نسبسبؤال کردنه: ولو اینکه  

 با اخالق و متهینینباشه  ف ر  فرمود: ا ر کسی نمه که خُهقش و ایلانش و دینش خوب است و شلا راضی هستیه  ندم 

 دهه  شودی فساد بزرگ و فتنه در ومین روی میاش یه میاست، او را تزویج کنیه و ا ر ینان نکنیه، نتیجه

  نهداشته باشه، اصیل و محترم باش اشه  نسب و فسبش تناسبا ر کسبی این شرای  را داشته باشه، با اخالق و با ایلان ب 

ها، هم او نظر فکری، فرهنگی و نن نن کظو در خانواد ، هلین اسببت  یعنی به هر فال هلسببانی و هلسببنگی بین خانواد  

ان است، فسبب و نسب، ا ر این باشه خوب است  ولی ا ر کسی نمه که این را نهارد، اما در عوو ندم با اخالق و با ایل 

شود که هم موانانی که این ینین نیستنه، بهون اش این مینتیجهاین را به اودوا. او در بیاوریم  یه اینکه ا ر این کار نشود، 

ماننه  نتیجه اودوا. نکردن دختران و پسران موان به این سبب، فساد و فتنه فی شوهر میماننه و هم دختران بیهلسبر می 

اش موانان پاسخ داد  نشود، نتیجهن اودوا. باال برود و اودوا. نکننه، نیاوهای روفی و مسلی شبود  وقتی س االرو می

 قطعاً فساد و فتنه است 

 01مسأله 

  مستحب است تالش در تزویج و واسطه شهن «يسيتحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين : »91مسيأله  

در تزویج  یک کسبی واسطه شود که یک دختر و پسری با هم اودوا. کننه، سعی در تزویج و وساطت در تزویج و راضی  

اطالعی او یکهیگر یا به خاطر اینکه  بیکردن طرفین  باالخر  در اول کار هم پسر و هم دختر طبیعتاً ملکن است به خاطر 

شود که خیهی مهم نیست  کسی تالش کنه که طرفین را راضی بر اودوا. کنه، مسبائل در ذهن ننها برمسبته می   بع بی او 

 مستحب است  
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 1 «نهمابي ه: أفضييل الشييفاعا  أن تشييفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللّ )ع(لال: لال أمير المؤمنين  )ع(فعن الصيياق  »

بین دو نظر در اودوا. وساطت شود، تا اینکه خها بین ننها ملع کنه و به اودوا. ها نن است که برترین و باالترین وسباطت 

  یکهیگر در نینه 

، سه نظر در ویر سایه عرش الهی در «ها ظلّإلّ عرش اللّه يو  القيامة يو  ال ظلّ لال: ثمثة يستظلون بظلّ )ع( و عن الكاظم»

ای نیست انه  رووی که هی  سایهشبونه  در سایه سار عرش الهی در روو قیامت متنعم منه میروو قیامت او این سبایه بهر  

ای ومود نهارد  این سایه کنایه او امن و نعلت به ظل عرش اهلل پیها کنه یا دیگر سایه ستظاللامگر سایه خها  یعنی یا بایه 

  ومود نهاردهی نباشه یعنی نه امن و نه رافت و پنا  ای نیست، ا ر سایه عرش الو رافت اسبت  نن رووی که هی  سبایه  

  به 0  کسبی که برادر مسهلانش را به تزویج یک ونی در بیاورد   1 0 «اًج أخا، المسيلم أو أخدمه أو كتم له سيرّ  رجل زوج»

کنه، در فالی که این کارها در نزد برادر مسبهلانش خهمت کنه  این خیهی مهم اسبت   اهی انسان او یک کارهایی ابا می  

  سرّ 3نیست  کلی  مسهله یرد، این کنه و پنا  می ویه در ویر سایه عرش خها استظالل میاینکه می  اروش دارد خیهیخها 

خواهه دیگران بظهلنه، این را که نلی یهی مهم اسببت  یک سببرّ و راوی دارد و راو او را پنهان کنه  کتلان سببرّ دیگران خ

شود  خهمت به دیگران، کتلان سرّ وشبانه، این یقهر اروش دارد  معهوم اسبت که اینها واقعاً باعث پرواو روح انسبان می   بپ

مت به دیگری خهخواهه انسان میبا هوای نظس اینها باشبه  وقتی   برترین و باالترین مبارو دیگران، شبایه او یک مهاتی  

فهله کسی نیست  یا کتلان سر  یک راوی شود و میانسبان ویر پا  ذاشبته می  بایه خودش را کلی کویک کنه  غرور کنه 

  رد  است که به هر دلیل نصواسته افشا شود  این را پنهان نگه دا

ر ، کسببی که د«العين الحور من امرأة ألف همن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه اللّ: )ص(و عن النبي »

رد،  نومیش کنبه تا خهاونه بین ننها ملع کنه، خهاونه روو قیامت هزار فورالعین را به تزویج او در تزویج بین مؤمنین تال

کننه  ما اینها را هر کهام او این هزار تا، در قوبببری او درم و یاقو  ونه ی می ،«كيل امرأة في لصييير من قرج و ييالو   »

خطوة خطاها أو  و كان له بكلّ»دانیم یا یک معنای دیگری دارد  فهلیم یعنی یه  نیا هلین دُرم و یاقوتی است که ما مینلی

در  کنه، برای هر قهمی کهرا بتالش این  ویه کسی که می ،«م بها في ذلك عمل سنة لا  ليلها و صا  نهارهاكلمة تكلّ بكلّ

کنه، اروش و ثواب علل یک سببال اسببت  هر قهمی که دارد و هر سببصنی که در این رابطه بر وبان ماری مییاین را  برم

را بیهاری داشته باشه و به عباد  مشغول  شبها ویه، اروشش برابر علل یک سالی است که هر سبصنی که می دارد و برمی

 باشه و روو را روو   رفته باشه  

 هن عليه غضب اللّكا» ، اما ا ر کسی برای مهایی بین یک ون و شوهر تالش کنه،«امرأة و زوجهاو من عمل في فرلة بين »

 و بر ،«نار من صييخرة بألف يرضييخه أن هو كان حقا على اللّ» ، غ بب و لعنت خها بر اوسببت، «في الدنيا و اآلخرة لعنته و

و من مشى في فساق ما بينهما و لم » قرار دهه های نتش مورد شکنجه و عذاب خهاسبت که او را با هزار سبنا او سنا  

ه   یک وقت اسببت ککنهتالش می ری کنه  یک وقت اسببت که برای مها کردن اینها ، اما کسببی که بین اینها فتنه«يفر 
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  رّوجل و لعنته في الدنيا و اآلخرة، و حعز هكان في سخط اللّ» خواهه بین ننها را شکرنب کنه،بهکه میخواهه مها کنه نلی

کنه  یعنی او را شود و خهاونه نظر به ومه او را ملنوع میلعنت خها در دنیا و نخر  شبامل او می   «عليه النظر إلى وجهه

   باشهکنه او اینکه به او نظر و عنایت داشته محروم می

ینها هیه او اینکه بین اببینیه یقهر مورد تهکیه اسبت  ایجاد محبت و الظت بین ون و شوهر  این هله ملنوعیت و کراهیت ش 

کننه، یه بین ون و شوهر و یه بین نفاد مامعه، هایی که این کار را میها  ندمشبود  بین مؤمنین و بین دل  انهاختهمهایی 

و لعنت خها بر ننهاسببت و او نظر الهی محروم هسببتنه  یعنی کسببی که در این مهت تالش  بین مؤمنین، اینها واقعاً غ ببب

نه، کها تالش میشبود که اصبالً خهاونه او او روی بر ردانه  و کسی که برای الظت بین مؤمنین و خانواد   کنه، معهوم میمی

 شود که مورد عنایت خهاست  می معهوم

 سعی کنیم إن شاء اهلل خها هلیشه ما را مشلول عنایت خودش قرار دهه 
 

«الحله هلل رب العاللین»  


