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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش14 :

تاریخ پرسش1396/3/13 :

وقت بخیر .خطبه عقد جهت ازدواج دو نفر با یکدیگر به چه صورت خوانده میشود؟ لطف ًا
با استناد به دلیل و منبع توضیح فرمایید.
متشکرم
 پاسخ به پرسش شماره14 :

تاریخ پاسخ به پرسش1396/3/16 :

جای خرسندی است که دعوت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی به سوی
«عقالنیت» و «یقین» ،به کاهش روحیهی «تقلید» و افزایش «دلیلگرایی» در میان مسلمانان
ّ
انجامیده است ،ولی امید میرود که این رویکرد به مطالبهی دلیل و منبع از خود ایشان محدود
توجه به اینکه
نشود ،بلکه مطالبهی دلیل و منبع از سایر عالمان مسلمان را نیز در بر گیرد؛ با ّ
دیده شده است کسانی در استفتاء از سایر عالمان مسلمان هیچ دلیل و منبعی مطالبه نمیکنند،
بلکه هر فتوایی از آنان را بدون علم به دلیل و منبع آن میپذیرند ،ولی هنگامی که به عالمه
اسیت و
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی میرسند به یاد دلیل و منبع میافتند و با ّ
حس ّ
تأکید ویژهای آن را مطالبه میکنند ،در حالی که میدانند این مطالبهی آنان -هر چند جهتدار و
غیر محترمانه نباشد -ضرورتی ندارد؛ زیرا جایز نبودن پیروی از فتوای کسی بدون علم به دلیل
و منبعش چیزی است که خود آن جناب به آنان آموخته است (بنگرید به :بازگشت به اسالم،
ص )40و با این وصف ،بدون مطالبهی آنان نیز دلیل و منبع فتوای آن جناب در پایگاهشان
منتشر میشود؛ همچنانکه تاکنون این گونه بوده و هیچ فتوایی از آن جناب بدون تبیین کامل
دالیل و منابعشان از عقل و شرع منتشر نشده است .با این حال ،مطالبهی دلیل و منبع از
عالمانی ضرورت دارد که غالب ًا بدون دلیل و منبع فتوا میدهند و ضروریتر از آن مطالبهی
دلیل و منبع از م ّدعیانی است که بدون ارائهی هیچ دلیل و منبع معتبری م ّدعی والیت مطلقه
و اختیارات پیامبر هستند و از عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی با وجود دعوتش
به سوی خداوند و خلیفهی او بر بنیاد دالیل و منابع معتبر ،حمایت نمیکنند.
اما ازدواج از اختراعات اسالم نیست ،بل از عقود عقالیی است که اسالم آنها را امضا کرده
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ين �آ َم ُنوا �أ ْوفُوا بِالْ ُعقُو ِد ۚ( مائده)1 /؛ «ای کسانی که
و دربار هیشان فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
اهلیت برای
ایمان آوردید! به عقود وفا کنید» و آنها عبارت از ایجاب و قبول دو طرف دارای ّ
ایجاد حق و تکلیفی عقالیی هستند که میتوانند به صورت لفظی یا به صورت عملی انجام
شوند .هر چند در عقد مه ّمی مانند ازدواج که خداوند آن را ِ
ميثَا ًقا َغ ِلي ًظا( نساء )12 /نامیده،
بهتر است که به صورت لفظی انجام شوند .بنابراین« ،عقد ازدواج» آن است که زنی دارای
اهلیت درآورد و او
اهلیت ،خود را با لفظی صریح و أحیان ًا عوضی معلوم به ازدواج مردی دارای ّ
ّ
ً
آن را با لفظی صریح بپذیرد یا بالعکس؛ به این ترتیب که مثال زن به مرد بگوید« :خودم را [در
عوض مهر معلوم] به ازدواج تو درآوردم» و مرد به زن بگوید« :قبول کردم» یا مرد به زن بگوید:
«تو را [در عوض مهر معلوم] به ازدواج خودم درآوردم» و زن به مرد بگوید« :قبول کردم» یا
وکیل آن دو بگوید« :مو ّکلم فالنی دختر فالنی را [در عوض مهر معلوم] به ازدواج مو ّکلم فالنی
پسر فالنی درآوردم» .البته بسیاری از عالمان مسلمان میپندارند که اظهار این معنا با زبان عربی
واجب است ،به این ترتیب که مث ً
ال زن به مرد بگویدَ « :ز َّو ْجتُ َك نَف ِْسي [ َعلَی ا ْل َم ْه ِر ا ْل َم ْعلُو ِم]» و مرد
به زن بگوید« :قَ ِب ْل ُت» یا مرد به زن بگوید« :تَ َز َّو ْجتُ ِك [ َعلَی ا ْل َم ْه ِر ا ْل َم ْعلُو ِم]» و زن به مرد بگوید:
«قَ ِب ْل ُت» یا وکیل آن دو بگویدَ « :ز َّو ْج ُت ُم َو ِّکلَ ِتي فُلانَ ًة ُم َو ِّک ِلي فُلاناً [ َعلَی ا ْل َم ْه ِر ا ْل َم ْعلُو ِم]» ،ولی حق
آن است که این کار در صورتی که زن و مرد عربزبان نباشند ،واجب نیست؛ زیرا مقصود از
صیغه در عقود ،صرف ًا تفاهم متعاقدین است که با هر زبان مفهومی حاصل میشود و زبان عربی
موضوعیت ندارد (در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ .)282
جز در عباداتی مانند نماز
ّ
اما «خطبهی عقد» در ازدواج به معنای یاد کردن از خداوند و ستایش او و صلوات فرستادن
بر پیامبر و یادآوری آیات و روایات معتبر رسیده دربارهی ازدواج و تبیین برکات و فواید آن پیش
خاصی برای آن وجود
از جاری کردن عقد است که کاری مستحب محسوب میشود و عبارات ّ
ندارد .هر چند عبارات عا ّمی که با عنوان «خطبة الحاجة» از پیامبر برای آغاز هر خطبهای رسیده،
برای آن نیز مناسب است؛ به این صورت که پیش از جاری کردن عقد ازدواج بگوید�< :إِ َّن

الْ َح ْم َد لِلّ ِه ن َْح َم ُد ُه َو ن َْس َت ِعي ُن ُه َو ن َْس َت ْغ ِف ُر ُه َو َن ُعو ُذ بِاللّ ِه ِم ْن شُ ُرو ِر �أنْف ُِسنا َو ِم ْن َس ِّي ِ
ئات �أ ْعمالِنا َم ْن َي ْه ِد ِه
اللّ ُه َفلا ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن ُيضْ ِل ْل َفلا ها ِد َي لَ ُه َو �أ ْش َه ُد �أن لا �إِل ٰ َه �إِلّا اللّ ُه َو ْح َد ُه لا شَ رِيكَ لَ ُه َو �أ ْش َه ُد
ين �آ َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َح َّق تُقَاتِ ِه َو َلا َت ُموتُ َّن �إِ َّلا َو�أنْ ُت ْم ُم ْس ِل ُمونَ
�أ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َ يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
س َو ِاح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ر َِجا ًلا
اس اتَّقُوا َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
َ يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
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ين �آ َم ُنوا
َك ِث ًيرا َونِ َس ًاء ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه الَّ ِذي َت َس َاءلُو َن بِ ِه َوا ْل� أ ْر َحا َم ۚ �إِ َّن اللَّ َه كَا َن َع َل ْي ُك ْم َر ِق ًيباَ  يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
اتَّقُوا اللَّ َه َوقُولُوا َق ْو ًلا َس ِديدًا  ُي ْص ِل ْح لَ ُك ْم �أ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن ُي ِط ِع اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه
َف َق ْد َفا َز َف ْو ًزا َع ِظي ًما( >مسند الطیالسی ،ص45؛ مص ّنف عبد الرزاق ،ج ،11ص162؛ مص ّنف
ابن أبی شیبة ،ج ،3ص443؛ مسند أحمد ،ج ،1ص432؛ سنن الدارمي ،ج ،2ص142؛ سنن
أبی داود ،ج ،1ص470؛ سنن النسائی ،ج ،3ص105؛ سنن البیهقی ،ج ،3ص)214؛ <هرآینه
ستایش برای خداوند است ،او را میستاییم و از او یاری میخواهیم و از او آمرزش میطلبیم
و از شرور نفسهایمان و بدیهای اعمالمان به خداوند پناه میبریم ،هر کس خداوند هدایتش
کند گمراه کنندهای برایش نیست و هر کس او گمراهش کند هدایت کنندهای برایش نیست و
گواهی میدهم که مح ّمد بنده و پیامبر اوست «ای کسانی که ایمان آوردید! از خداوند چنانکه
سزاوار است بترسید و جز در حالی که مسلمان هستید نمیرید» (آل عمران« )102 /ای مردم! از
پروردگارتان بترسید که شما را از یک تن بیافرید و از او همسرش را بیافرید و از آن دو مردان و
زنان بسیاری را پراکنده کرد و از خداوندی که با او درخواست میکنید و خویشاوندان پروا کنید،
هرآینه خداوند بر شما ناظر است» (نساء« )1 /ای کسانی که ایمان آوردید! از خداوند بترسید و
سخنی درست بگویید ،تا اعمالتان را اصالح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس از خداوند و
پیامبرش اطاعت کند به رستگاری عظیمی دست یافته است» (أحزاب 70 /و .>)71
بنابراین ،خواندن خطبه با این عبارات که از طرق متع ّدد و معتبری رسیده (بنگرید به :البانی،
مستحب است ،ولی کسی که عقد ازدواج را جاری میکند میتواند پیش
خطبة الحاجة ،ص)10
ّ
از آن با هر عبارات صحیح دیگری نیز خطبه بخواند؛ چنانکه به عنوان نمونه ،از عالمه منصور
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی رسیده است که در عقد ازدواج یکی از یارانش چنین خطبه
خواند:
الرحیم بهترین ستایشها برای خداوندی که جز او شایستهی
الرحمن ّ
<بسم اهلل ّ
پرستش نیست و بهترین درودها بر بنده و پیامبرش مح ّمد و خاندان پاکیزهاش
و ِم ْن �آ َياتِ ِه �أ ْن َخ َل َق لَ ُك ْم
و اما بعد ،خداوند بلندمرتبه در کتاب خود فرموده استَ :

ِم ْن �أنْف ُِس ُك ْم �أ ْز َو ًاجا لِ َت ْس ُك ُنوا �إِلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ۚ �إِ َّن ِفي َ ٰذلِكَ َل� آ َي ٍ
ات
لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ( روم)21 /؛ «و از نشانههای او این است که برای شما از خودتان
همسرانی آفرید تا به نزدشان آرامش یابید و میانتان مو ّدت و مهر قرار داد،
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بیگمان در این نشانههایی برای گروهی است که ّ
تفکر میکنند» و از بنده و
اح ِم ْن ُس َّن ِتي َف َم ْن
پیامبرش مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت شده است« :ال ِّن َك ُ
س ِم ِّني»؛ «ازدواج از س ّنت من است ،پس هر کس به س ّنت من
لَ ْم َي ْع َم ْل بِ ُس َّن ِتي َف َل ْي َ
عمل نکند از من نیست» و این برای آن است که ازدواج به سالمت فرد و جامعه
کمک میکند و برای بقاء نسل بشر و گسترش ا ّمت اسالم ضروری است .بر این
اساس ،من شما را گواه میگیرم که مو ّکلم فالنی دختر فالنی را با فالن مقدار مهر
به ازدواج مو ّکلم فالنی پسر فالنی درآوردم ،در حالی که هر دو را به ترس از خداوند
و پاسداشت حدود او و معاشرت به نیکی و گذشت از یکدیگر سفارش میکنم ،باشد
که خوشبخت شوند>.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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