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 30/12/2016                           «یسعید افغان»امین الدین سعیدی 
 

 !یک وقت ازدواج با دو خواهر در   
 

 قسمت دوم

 ازدواج حضرت موسی علیه السالم

 حضرت شعیب با دو دختر
 

در بدوکالم با تمام تاکید وعلم الیقین با ید گفت که حضرت موسی علیه السالم با دو دختر شعیب علیه السالم ویا 

دوخواهر که در داستان ها ذکر ازآن بعمل آمده به هیچ صورت ازدواج نکرده ، بلکه  این ازدواج فقط با یکی از دو 

 : میفرماید(. در مورد 29-23سوره قصص آیات  خواهرصورت گرفته است ،طوریکه قرآن عظیم الشان در )

َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأتَْیِن تَذُوَدانِ  » ةً م ِ ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِه أُمَّ  قَاَل َما َخْطبُُکَما قَالَتَا اَل نَْسِقی َولَمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشیْ  ِ إِن ِی ِلَما أَنَزْلَت إِلَیَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر *َحتَّی یُْصِدَر الر ِ ل ِ فَقَاَل َرب  َجاَءتْهُ فَ  ٌخ َکبِیٌر * فََسقَی لَُهَما ثُمَّ تََولَّی إِلَی الظ ِ

ا  َجاَءهُ َوقَصَّ َعلَْیِه اْلقََصَص قَاَل اَل تََخْف إِْحَداُهَما تَْمِشی َعلَی اْستِْحیَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِی یَْدُعوَک ِلیَْجِزیََک أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا فَلَمَّ

ِویُّ اْْلَِمیُن * قَاَل إِن ِی أُِریُد أَْن و نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن * قَالَْت إِْحَداُهَما یَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَ 

ُدنِی جِ ْیِن َعلَی أَن تَأُْجَرنِی ثََمانَِی ِحَججٍ فَإِْن أَتَْمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعنِدَک َوَما أُِریُد أَْن أَُشقَّ َعلَْیَک َستَ أُنِکَحَک إِْحَدی اْبنَتَیَّ َهاتَ 

اِلِحیَن * قَاَل ذَِلَک بَْینِی َوبَْینََک أَیََّما اْْلََجلَْیِن َقَضْیُت فاََل ُعْدَواَن َعلَ  ُ ِمَن الصَّ ُ َعلَی َما نَقُوُل َوِکیٌل * فَ إِن َشاَء َّللاَّ ا یَّ َوَّللاَّ لَمَّ

ْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَو ٍ قََضی ُموَسیاْْلََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل ِْلَْهِلِه اْمُکثُوا إِن ِی آنَْسُت نَاًرا لَّ  عَل ِی آتِیُکم م ِ

خود  آشامیدنی آب مردم که آبی چاه یعنی: به« رسید مدین آب )موسی( به و چون»یعنی: «  لُونَ ِمَن النَّاِر لَعَلَُّکْم تَْصطَ 

دادند و   می خود را آبحیوانات که یافت را بر آن از مردم گروهی»گرفتند   میبر را از آن خویش و چهارپایان

 چهارپایان دادن از آب تا مردم آب از نزدیک« کردند  میود را دور خ حیوانات که را یافت تر از آن، دو زنپایین

موسی علیه السالم « گفت»خود بپردازند  چهارپایان دادن آب به و مانعی مزاحمتبتوانند بی گاه آنشوند  فارغ خویش

 با مردم خود را همراه گوسفندانکه  کار چیست از این یعنی: منظورتان« ؟کار شما چیست» دو زن آن به خطاب

خود را از آبشخور  حیوانات همگی تا شبانان دهیم  مین بخود آ چهارپایان گفتند: ما به»دهید؟   مین دیگر آب

 نامحرم با مردم که بازگردند زیرا از این از آب تا مردم و انتظار بکشیم کنیم درنگ که استما این  عادت« بازگردانند

و پدر ما » هستیم عاجز و ناتوان آنان پایهم خویش حیوانات دادناز آب  که دلیل این . یا بهپرهیزیم میدرآمیزیم، 

 که ناچار شدیم رویدهد، از این را آب تواند چهارپایان مین و ناتوانی خاطر سالخوردگیبه  که« است کهنسال پیری

 .بدهیم آب گوسفندانمان خود به
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 به که خاطر گرایشی به« دادآب  را برایشان نچهارپایانشا»دو را شنید؛  آن علیه السالم سخن موسی چون« پس» 

 و گفت: پروردگارا! من» نشست و مجددا در آن« برگشت سایه سویبه . »داشت ناتوانان دادنو یاری کار معروف

 رفع ا برایاز خیر، غذ . مراد وییعنی: نیازمندم« فقیرم»باشد یا بسیار  اندک« بفرستی بر من که هر خیری به

 .یافت میدر راه  بود که ایهر خوراکی وی بود و توشه زده راه از مصر به توشهاو بی بود چراکه گرسنگی

علیه  موسی دختر به آن« گفت« »آمدـ نزد وی  داشت میبر  گام و آزرم با شرم کهـ درحالی دو زناز آن یکی پس» 

 دعوت این منظور ابالغبه و مرا « تو بدهد ما را به چهارپایان برای اتطلبد تا مزد آبدهی میرا  تو پدرم»السالم  

پدر « کرد، گفت خود را بر او حکایت نزد او آمد و داستانهای»علیه السالم  موسی« چون پس»است  نزد تو فرستاده

 بر سرزمین زیرا فرعون یافتی نجاتو کسانش  یعنی: از فرعون« افتیی ستمکار نجات از قوم که نترس»دو دختر   آن

 .ندارد ( تسلطیما )مدین

 است کسی بهترین چرا که»چرا ببرد  را به تا گوسفندانمان« کن ! او را استخدامدو دختر گفت: پدرجان از آن یکی» 

 می من»موسی علیه السالم  دو دختر به پدر آن« گفت« »استمین ا نیرومند و هم کنی، هم استخدام توانی می که

ـ  یعنی: دخترم« کار کنی من برای سال هشت که این در قبال تو درآورم نکاح دو دختر خود رابه از این یکی خواهم

باشد و  کار تو نزد من سال هشت مهر وی که آورم میتو در  ازدواج شرط به این صفورا بود ـ را به گویند نامشکه

یعنی: « از نزد توست رساندی، این پایان به سال را در ده و اگرآن»  گوسفندانم از چوپانی  است کار، عبارت این

 و فضلی بخشش افزودی، ابن من به را در خدمت و دو سال رسانیدی سال ده را به سال، چوپانی  هشت جای اگر به

 . من از جانب و اجباری الزام از نزد توست، نه

 بر تو سخت خواهم میو ن»کرد  علیه السالم موکول خود موسی و همت مردانگیرا به  قضیه بدین ترتیب ، او این

علیه  موسی« گفت« »یافت خواهی هللا از صالحان شاء و مرا ان»  سال ده کردن تمام به و اجبارت با الزام« گیرم

و « و تو باشد من میان» شرط نهادی و خود در آن و بر من را بازگو کردی آن که قرارداد و عهدی« این»السالم 

 را سال یا ده هشت« رسانیدم انجام را به دو مدت از این هریک» کنیم تخلف نباید از مفاد آن از ما دوطرف یکهیچ

 «است وکیل»ما منعقد شد؛  در میان که شرطهایی از این« گوییم می و خدا بر آنچه« »باشد عدوانی نباید بر من»

 .شروط نداریم تجاوز از این سویبه  از ما راهی یک لذا هیچ است و نگهبان یعنی: گواه

 اشو خانواده»بود  سال ده مدت دو مدت، یعنی ترینکامل و آن« رسانید پایانبه مقرر را  مدت آن موسی چون پس» 

 از دور دیدم، شاید برای آتشی من کنید که گفت: اینجا درنگ اشخانوادهبه را دید  طور آتشی برد از جانب را همراه

 .«کنید خود را گرم باشد که بیاورم شما از آنجا خبری
 

 امر ازدواج در محارم

شود که ازدواج با آن  میشامل گروهی از خویشاوندان نزدیک یکی از جمله اصطالحاتی در فقه اسالمی که : َمحَرم

جمله مباحثی است که ، نه تنها در دین مقدس اسالم مورد بحث  موضوع محارم در امر ازدواج  از .ها حرام است

ودقت قرار گرفته است، بلکه در سایر ادیان ابراهیمی  نیز رعایت گردیده است وبرای پیروان خویش اکیدآ هدایات 

  .الزم  صادر نموده و ازدواج با محارم را مشروع نمی دانند و از آن ممانعت به عمل می آورند
 

 :دین یهودیتمحارم در 
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در دین یهودیت اصآل ازدواج  با بیگانه ممنوع میباشد، بنآ کوشش اعظمی بخرچ میدهند تا این ازدواج ها در قدم اول  

 .بـا  خویشاوندان و در قدم بعدی با هم دیـنان خودشان  یعنی با یهودیان  صورت گیرد

موسی  علیه السالم   ازدواج  را با محارم  ممنوع اعالم داشته، در شریعت  یهودیت آمده است:  در شریعت  حضرت

ازدواج با مادر و دختر و دیگر محارم حرام است و هر کس مرتکب چنین ازدواجی شود سزایش کشتن و قتل » 

، « است.   .(۶2۶٫و  ۶21، صفحه2دش، جل13۷۶)مبلغی آبادانی، عبدهللا، تاریخ ادیان و مذاهب جهان،   حر 

همچنان در شریعت یهودی از محارم دیگری هم ذکری  بعمل آمده است که از آنجمله میتوان از: حرام بودن نکاح با 

 .خواهر، عمه، خاله، خواهرزاده و برادرزاده نام برد

، احمد، مقارنة نقطه قابل دقت در دین یهودیت  اینست که: رضاع )شیردادن( سبب حرمت ازدواج نمی شود.) شبلی

 (.299االدیان )بخش یهود(، قاهره: مکتبه النهضة المصریه، )بی تا(، صفحه 

این بدین معنی است که در دین یهودیت بر خالف دین مقدس اسالم  مرد می تواند با خواهر رضاعی خود ازدواج 

 .کند

ر(، خواهر زن پدر ) مادر اند از محارم شمرده شده است می توان به )ع(از موارد دیگری که در شریعت موسی 

دختری، نواسه پسری، جمع بین دو خواهر پدر از شخص دیگری هستند( نواسه  طرف مادر یا اندر )از اندر، و برادر

 اشاره کرد.

( و همچنین ۶1۷٫م، صفحه19۸1مجمع الکنائس الشرقی، قاموس کتاب المقدس، )بی جا( منشورات مکتبة المشعل، ) 

 .یکه انسان با او ازدواج کرده است برای این شخص )پدراندر(حرام استربیبه یعنی دختر زن

چنانچه جریان حضرت یحیی در راه مبارزه با چنین ازدواجی کشته شد. به این ترتیب که هیردوس پادشاه وقت قوم 

ود و هم یهود بعد از مرگ برادرش با زن وی ازدواج کرد و بعد از مدتی به دختر این زن که هم برادرزاده اش ب

ربـیـبه اش، عالقه مند شد و مسئله را با حضرت یحیی در میان گذاشت ولی آن حضرت فرمود این عمل در شریعت 

آسمانی روا نیست و این دختر هرگز بر تو حالل نمی شود. )مجمع الکنائس الشرقیه، کتاب المقدس، )بی تا(، صفحه 

 (.1۴۴٫ـ  1۴3

زندانی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گفت در قبال ازدواجت هر چه به خاطر این فتوی، پادشاه، یحیی را 

شان می دید، قتل حضرت را خواستار شد و شاه هم  بخواهی خواهم داد. آن دختر هم چون یحیی را مانع ازدواج

   د.سر حضرت یحیی را از بدنش جدا کر خواسته دختر را اجابت کرد و

 (23٫ـ۶، آیات 1۸درمواردی از تورات نیز به ممنوعیت ازدواج با محارم اشاره شده است. )تورات، سفرالویان، باب 

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 

 

 

 


