
 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 مــقـــدمــــه



 !انــلمـــســـبرادران وخواهران م

 السالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتــه 

» بدینوسیله باستحضار میرسانم که اخیرا برادران اندیشمند وفاضل مان جناب استاد دوکتور صالح الدین 

نوشتۀ مختصر و خیلی  «سعید افغانی   -یدیسع» امین الدین الحاج واستاد  « سعید افغانی  -سعیدی

وزینی را در ارتباط به مسئلۀ ازدواج در اسالم وشرایط صحت نکاح واحکام تابعۀ آن را با استفاده از منابع 

اند ،وطوریکه اطالع دارند که از طریق وسایل  اصلی دینی ما ) قرآن وسنت واجماع ( برشتۀ تحریر در آورده 

 به زیور چاپ  نیز رسیده است . اطالعات جمعی چند بار

را مطالعه کردم ، الزم دیدم تا آنرا به همه برادران وخواهرانیکه به نحوی در انبها من وقتی این نوشتــۀ گر

سر وکار دارند ویا اشتراک  بخصوص در کشور های خارج از افغانستان مسایل نکاح ومحافل عروسی افغانها 

ول کسانیکه بعنوان عقد کنند گان در محفل عقد نکاح درین مجالس شرکت میکنند ، نیز برسانم تا در قدم ا

 میکنند ، آنرا درست مطالعه کرده ومطالب اساسی آنرا بذهن خویش بسپارند .

وهم چنان دختران وپسرانیکه در کشورهای خارج می خواهند باهم ازدواج کنند ، در قدم اول خود شان ،  

ه واز حقوق وامتیازتیکه در امر نکاح به زنها تعلق میگیرد نیز با خبر شوند شرایط اصلی صحت نکاح را درک کرد

ودر مقابل مردان ویا دامادان نیز مکلفیتهای شرعی خویش را در برابر این قرارداد و پیوند خانواده گی ایکه بر 

ن میثاق اساس شریعت اسالمی استوار می شود دقیقاً مد نظر داشته و طرفین ) زن وشوهر( دربرابر ای

 . الهی کامالً متعهــد ووفادارباشند

برای این استادان ارجمند که همیشه جلو داری حرکت دعوت را بعهده دارند ، توفیق وتوانا  از خداوند بزرگ 

  . مزید وعافیت تمام واجر وثواب فراوان مسئلت میدارم

خل و خارج افغانستان صورت می گیرد بر وبه امید آنکه پیوند های ازدواج خواهران وبرادران افغان ما که دردا

  .اصول وضوابط شرعی بنا یابد

  

 آمین یا رب العالمین 

 ( عزیز ) عزیزیالحاج  برادرتان : 

 

 دوم بر کتاب : مقدمه

  

  : سید ذاکرشاه سادات از

نکاح  «النکاح سنتی فمن أحب فطرتی لیستن بسنتی. »محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم میفرماید:

 مرا دوست دارد از سنت من پیروی کند )الحدیث(.  ۀمن است، کسی که شیو سنت

که رحمت برای عالمیان است از   صلی هللا علیه وسلم دین مقدس اسالم و پیامبر اسالم محمد مصطفی 

همان ظهور برای بشریت رهنمایی ها و روش های زندګی را سفارش و رهنمایی میکند که پیروی از آن 

 الن و نجات انسان در دارین میګردد. سبب صالح و ف

بحق که مسأله نکاح، تنظیم خانواده و اجتماع به صورت بهتر ممکن در دین مقدس اسالم برای بشریت 

ارزانی، پیشکش و رهنمایی شده که با پیروی ازین وصول و دیګر اساسات و هدایات دین مقدس اسالم در 

یم خانواده و فامیل به شکل بهتر به مدارج بلند انسانیت رسیدن انسان به هماهنګی و آرامش الزم و تنظ



 رسیده میتواند. 

 علمای کرام در رسانیدن این سخن حق وراه نجات رسالت بس عظیم و غیر قابل تعویض دارند. 

در رابطه به مسایل اسالمی الحمد هلل  کتب و نشرات زیادی از مؤلفین مختلف وجود دارند  که به شکل عام 

 این مؤلفین را اجر عظیم نصیب کند. ۀیده که هللا تعالی همتحریر ګرد

 » حاضر نکاح در اسالم که من آنرا سراپا مطالعه نمودم تتبع و نګارش جنابان الحاج امین الدین ۀنوشت

یک نوشته و تتبع است که  « سعید افغانی –سعیدی » و دوکتور صالح الدین  «  سعید افغانی –سعیدی 

معزز افغانی نوشته شده و تالش شده تا رهنمود برای افراد مسلکی و غیر مسلکی  ۀبیشتر برای خوانند

 باشد.

هللا تعالی برای این جنابات اجرعظیم نصیب کند و ازدرګاه ایزد متعال تمنا داریم و استدعا میکنیم تا هر پیوند  

ګردیده و برای شان  وصلت  زنا شوی دومسلمان وصلت خیر و سعادت فامیل ها و عالم اسالم و انسانیت

فارمسیست ) برادر شما :     نک انت االسمیع العلیم.ٳاوالد صالح و خدمتګار حق بدنیا آورد.  ربنا تقبل منا 

 (  سید ذاکرشاه سادات

 

 بررساله تقريظ 

  «اديب»  غالم ربانياز 

 افغانستان  -کابل  

عزيز متفكر  ان  قرار دارد، به اثر زحمات دانشمنداين كتاب پر محتوا و با عظمت كه در اختیار خوانندگان محترم 

به ارتباط  ی( دکتور صالح الدین  ) سعیدی(  سعید ) امین الدينالحاج عصر علم و تكنالوژي، آقاي استاد 

)نكاح در اسالم( در رشته تحرير درآمده است، واقعآ كتاب با ارزش ، سود مندي مي باشد. كه تشنه گان 

ستین زندگي اجتماعي تا مراحل تكامل آن به شكل سلیس و روان با استدالل از آيات علم و معرفت را از نخ

قرآن كريم و احاديث رسول هللا صلي علیه وسلم ، نظريات فقهاي عزيز ، عرف عام و عنعنات پسنديده بیان 

ث اثر گران گرديده، مي توان گفت اين كتاب عالوه از اينكه براي عام و خاص ارزش خاص دارد، مي تواند بحی

 بها در مدارس ديني، دانش گاه هاي خصوصي و رسمي توسط استادان تدريس گردد.

زيرا افغانستان در برابر تهاجم فرهنگي مبتذل قرار گرفته كه با دين اسالم، عنعنات پسنديده، رشد اقتصاد 

وص كسانیكه سالم، معتقدات و ارزشهاي همه اديان آسماني در تضاد است، براي همه مسلمانان به خص

قلم بدست اند جهت امحاي اين پديده هاي شوم براي نجات مردم از اين مهلكه، مبارزه پي گیر و جدي بايد 

 نمود، البته بزرگترين انواع اين فرهنگ شوم در مراسم نكاح عرض اندام مینمايد .

 اسراف :-1

است ، میتوان مصارف از حد توان از جمله عنعنات جديد متضاد كه، فرهنگ كشور مان را به چالش كشانیده  

باال و گذاف در محافل عروسي از قبیل گرفتن زر و زيور و لباس هاي گرانبها، پرداخت مصرف گذاف در مقابل 

يكشب غذاي صرف شده و آنهم غذا هاي متنوع كه اصآل بطور كل صرف هم نمیشود و پسمانده گرديده و در 

عقل سلیم انساني، نا روا پنداشته میشود، همچنان درآمد چند زباله داني مي فتد كه خود از نظر شرع و 

ساله مصرف كننده را ضرب صفر كرده و درامد اينده را هم به قرضه گروگان مي گردد،بر شمرد. چناچه معقوله 

است ) به حالي كسي بايد گريست كه عايدش نزده و خرچش بیست ( ، اين وضع كنوني خود میرساند، 



ن كه ثبات سیاسي و اقتصادي ندارد، مي بايد از مصارف كمر شكن جلوگیري جدي ملت همچو افغانستا

 نمايد، در غیر آن آتش اين معصیت همه جامعه را فراگیر خواهد شد.

 پوشیدن لباس عريان :-2

البته پوشیدن لباس عريان از نظر اسالم حرام قطعي است، كه میتوان گفت عده از تجارت پیشه ها لباس  

 ز كشور هاي بیرون از افغانستان وارد مینمايند، كه قیمت في جوره آن از ده هزار تا پنجاه هزارعريان را ا

و باالتر از آن مي رسد، با يك عروس در شب عروسي چندين لباس عروسي خريداري مي گردد، كه  افغانی 

 مي تواند قیمت يك پیراهن عروسي، براي يك خانواده فقیر اعاشه چند ماهه شود.

ه اين يك مثال جزيء است كه عده زيادي از مردم افغانستان بران فرهنگ مهلكه گرفتار هستند، تهاجم البت

 فرهنگ مبتذل درافغانستان ايجاب كتاب مسقل را مینمايد، نمیتوان از اين تقريظ همه ابعاد آن را دريافت كرد.

سعید  –تور صالح الدین سعیدی سعید افغانی ( ودک –) سعیدی  امین الدينالحاج عزيزم  ان كتاب برادر

 جنبه تطبیقي با خود گیرد، مي تواند در برابر تهاجم فرهنگي، سد آهنیني به حساب آيد. افغانی  ( 

را به ديده قدر ودکتور صالح الدین سعیدی در آخر اثر گران بهاي دانشمند توانمند استاد امین الدين سعیدي 

ت اسالم علي الخصوص به مردم افغانستان و براي برادر نگرسته براي خودش و همه منسوبیي شان، مل

شاف دهات تبريك کنهايت صمیمي ام استاد معراج الدين شمس ريس امور مالي وحسابي وزارت احیا و ان

عرض مینمايم، كه او شان علم دوست و دلسوز جامعه  اند، من و استاد امین الدين سعیدي را تشويق و 

 ا مینمايند، خداوند)ج( همه جهان بشريت را در راه نیك هدايت نمايد.وادار به نوشتن چنین كتاب ه

 خوانندگان نهايت گرامي و ارجمند، هم اكنون كتاب بدست تان قرار دارد كه، من را وادار

 بر اين ساخت تا چند بیت به مناسبت نكاح بنويسم. 

 شعر  سروده شده اين است: 

 عید               سعــــــادت در نكــــاح بینـي امیـدواال گــــــــــــهر امین الــــــدين س

 مومنــــــان را تو بنمودي خطــــــاب              از قـــول خــــــــدا و رسول كــتاب

 چون خطابت همچو آب و زمزم است              دلــــــــربا و نازنین و همـــدم است

 گـــر رود بر جاني جان را دواست           آنچه آن فـــــكري نما،زان را رواست   

 مــــــــــرد، زن را همچــو نور آفتاب              ديده بــــــــگشايد به دور مـــاه تاب

 زن زمین و پر نهــــــال و پر ثــــــمر             همچــــو آبي پر زالل و بحــر بـــر

 قلب او را گـــــوهــــري تسكین بود          زن مـــــــرد را جـــوهري تمكین بود    

 زن نمـــــايي فخر جــــــــان آدم است              در خــــالفت میزبان بـــــــادم است

 زن درخت بـــــــار سبز است و همي              زندگي را ساز وبرگ است و هـمي

 سر تــــــــو از نزد او پنهــــان شود  زندگـــــي بر ذات او قـــــــربان شود            

 گـــــــربیني فشــــــارت بر تــن است              هركجـــا باشي سكونت بر زن است

 زن نباشد مــــرترا هــــــــرگــز اسیر              گر تواني در نكـــاح خويش گـــــیر

 همچو  گـــــــــل با سنبلي زيـبا شود  مهر تـــو با مهر زن يكـــــــــجا شود            

 اي اديب و خاكـــــــــساري هردمــي              رحمـت حق سا زگــــــا ري آدمـــي

 «اديب»  غالم رباني

 



 الرحیم بسم هللا الرحمن 

 نـكاح در اسالم

       رهنمـودمشورتى بـراى عقد نكاح

   

 پیشگفتار: 

 بنام آنکه هستی را به کن کرد

 زواج روح بستی را به زن کرد

ستایش است اوذاتی را که از نیستی هست آفرید ،آدم را به فرشته گان وجن به معیارعلم ودانش برتری داد 

 واج تداوم بخشید. دریعه ازذوخلیفه زمین ساخت وراثت وگردش خالفت را درمیان فرزندان آدم به 

م که مظالم جاهلیت درحق ایشان از میان برداشت ، درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی هللا علیه وسل

 جای آن را به حریت و آزادی استفالل فکری تعیین سرنوشت وخود ارادیت پرکرد.                   

گذشت زمان، دورشدن جامعه ازتعلیمات ومعتقدات دینی وغلبه فرهنگ جوامع دور از تعالیم اخالقی عده ای 

ساخته تا از روش ، خرافات وبدعت های ایشان تقلید کورکورانه نمایند، این وضع از ملت ها را متمایل بر آن 

 اسف بار کشور های عقب مانده از تمدن به خصوص افغانستان را به گودال بدبختی قرارداد.

بنام )نکاح دراسالم( در رشته تحریر مرقوم سازم، زیرا رهنمودی ومشورتی  را رساله  بدین جهت خواستم ، 

خستین روزنه حیات اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی ، دینی واقتصادی بشریت را رقم میزند، بلکه نکاح ن

 محوریت خالفت زمین بر آن استوار است.

بخصوص خویش  ویژه گې های  دارایرموارد ــــافغانستان كشورى است اسالمى، همانطوريكه در ساي

 افغانى خود میباشد.وبخصوص يژه  وو روش های در امر عقد نكاح  نیز دارايى خصوصیات   است،

 در اين شك نیست كه مراسم عقد نكاح مطابق شرع اسالم وسنت پیامبر محمدصلى هللا  علیه السالم  

صورت مى پذيرد ، ولــى در جنب آن  يك  مقدار مراسم ورواج  هاى خاص، قومى وقبیلوى، افغانى  

 در  ت است در حین عقد نکاح این خصوصیت،. ضرورنیزپیوست با مراسم شرعى  عقد نکاح  گرديد است

موجب  آندرصورت  عدم مراعات  که  .صورتیكه به اصول شرعى در مخالفت  نباشد  در نظر گرفته شوند

 درست  انعقاد نیافته است.  میگویند نکاح باطل ویا نکاح  بصورتشده و جنجال غیر ضروری   

 خوانندۀ محترم !

ا تمام جوانب  وجزئیات  مراسم عقد نكاح را با مسايل  تخنیكى  اين در اين جزوه كوشش  نموده أيم ت

 مراسم  خدمت خوانندگان محترم  تقديم بداريم.

هدف اين جزوه  رهنمود براى  افراد مسلكى وغیر  مسلكى  بوده، تاسهولت  هاى  رهنمودى  براى شان   

نحیث  شاهد ووكیل مهر  ونفس  ومنحیث  در حین اشتراك  در مراسم عقد  نكاح  منحیث  ناكح ومنكوح  ، م

 حاضرين  مجلس  ومحفل  خوشى  تقديم بداريم. 

 آغاز محـفل:

   معموٱل محفل  مراسم عقد ازدواج را امام ، عالم، ویاعاقد نكاح   چنین آغاز مى نمايد:   

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. 



 بسم هللا  الرحمن الرحیم

   ». والصالة  والسالم على خیرخلقه محمد وعلى  آله واصحابه اجمعین اما بعدرب العالمین  هلل الحمد »

ومن آياته  أن خلق لكم من أنفسكم  أزواجٱ  «لقد قال هللا تعالى  فى  القرآن الحكیم  و الفرقان  المجید  

 «یمصدق هللا العظ  - لتسكنوا إلیها  وجعل بینكم  مودة ورحمة إن فى ذلك  اليات لقوم  يتفكرون

واز نشانه  هاى خداوند  آنست  كه بیافريد براى شما  از جنس شما  زنان را تا آرام  گیريد بسوى ايشان  

وپیدا  كرد میان شما  دوستى  ومهربانى،  بدرستى كه در اينكار  نشانه ها است  براى  گروهى كه تفكر 

 «مى كنند. 

م ازواجٱ وجعل لكم  من أزواجكم  بنین  وحفدة  ورزقكم  وهللا جعل لكم من انفسك »و يا يكى از اين  آيات :   

خداوند آفريد براى شما  از جنس شما زنان  را وآفريده براى  شما  از  () ۲۷سوره النحل آيت «)من الطیبات

۱ »زنان  شما  پسران  ونوادگان  را  و روزى  داد شما  را از پاكیزه ها  ومن كل شى ء خلقنا  زوجین « ويا 

 (تذكرون لعلكم 

ويا عاقدنكاح میتوانید   ».واز هر چیزى آفريدم  دو جنس راتا شما  پند پذير شويد « )  ۹۴سوره الذاريات آيت )

 د:محفل خوشى را به اين حديث شريف  آغاز نما ي

يا معشر الشباب من استطاع منكم  الباءة   فلیتزوج فإ نه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع  فعلیه »

 .(بخارى ومسلم  «) لصوم فانه له وجا ءبا

! هريكى از شما   كه قدرت تأمین  مخارج ازدواج را دارد  ومیتواند  هزينه  آن را  تهیه  كند اى گـروه جوانان )

وناموس را بهتر  محفوظ میدارد ، اما كسى اج بهتر  است براى  كنترول چشم  بايد ازدواج  كند ، چرا كه ازدو

قه  ازدواج  را تأ مین  كند  بايد روزه  بگیرد  چون روزه  باعث  ضعف  وكم شدن  شهوت  وغريزه  كه  نتواند  نف

 (جنسى است . 

النكاح  من سنتى فمن رغب  عن  »م ــصلی هللا عیه وسلبزرګوار اسالم محمد گفتار  پیامبرحدیث  و ويا اين 

كسى كه از نكاح  روى گرداند  از  نكاح  سنت وشیوه  مورد پسند  من است  «) سنتى فقد رغب عنى

 «سنت  وراه من  روى گردانیده است 

نكاح سنت  من است ، كسى كه شیوه مرا  «) النكاح سنتى  فمن  أحب فطرتى فلیستن بسنتى «ويا 

جلد اول كتاب احیا ء علوم   ۷۳۲آداب نكاح كتاب دوم باب اول  صفحه (( دوست  دارد  از سنت مـن پیروى كند 

 .(امام غزالى طوسى  الدين ،

اگر  ازدواج كنید  تعداد  تان افزايش   )  « تناكحوا تكثروا فأ نى أباهى بكم يوم القیامة حتى بالسقط »ويا  

در صورت   ( مى يابد ، من در روز  قیامت  به شما  افتخار  مى كنم  حتى به جنینى كه سقط  مى كنید

 جز ومختصر بعمل آيدؤسفه  نكاح  وحكم ازدواج صحبت ممساعد بودن فضاى مجلس اگر در مورد حكمت وفل

 بهتر خواهد  بود. 

میدانید ازدواج يكى از مؤكدترين سنت هاى  پیامبران بشمار رفته ، طوريكه خداوند متعال مى  همانطوریکه 

مبراني  را وما پیش از تو پیا () ۳۳رعد :  «) ولقد أرسلنا رسآل من قبلك وجعلنا لهم أزواجٱ وذرية »فر مايد :

 .(فرستاده ايم  وزنان  وفرزنداني  بديشنان داده ايم 



بخواهد تعداد   اراده  خداوند  سبحانه  وتعالى  چنان  نبود كه جهان  بحال خود  دوام كند  وهر وقتى  كه

 ا حفظ  وافرادش را  زياد شود بلكه  غرايز  را منظم نموده  وبراى  آنها  قواعد  وضع كرده  تا آدمیت  انسان ر 

 فضیلت ، طهارت  وعفاف را  در او پرورش  دهد . 

زيراازدواج ، باعث عفت    ازدواج  براى كسانیكه  توانايى داشته  باشند ،  واجب است ،در دین مقدس اسالم 

 ونگهدارى  نفس میشود.  

ونگهدارى  نفس  زيراازدواج ، باعث عفت   ازدواج  براى كسانیكه  توانايى داشته  باشند ،  واجب است ،

میشود.  ازدواج سنتى میباشد كه خداوند  متعال  آنرا   غرض سیر كشتى زندگى به طرف صالح وفالح 

 تشريع  كرده. 

تا از انقرض نوع بشر  جلو گیرى شود. ازدواج بهترين راه  براى  ايجاد   ازدواج يك واجب  اجتماعى است

 ت.  عشق  وعالقه  ومحبت  در بین  مردان  وزنان اس

 ازدواج نه تنها در بین انسانها بلکه در مخلوقات، در عالم  حیوان و  انسان  وجود  دارد.  

ازدواج  در اسالم ، عقد ،  عهد وپیمانى است در بین زن وشوهر  طوريكه خداوند  متعال در قرآن عظیم 

عهد  وپیمان    )ا شما  مى بندند باعقد  ازدواج كه ب( زنان « )  وأخذن منكم میثاقٱ غلیظٱ :»الشان مى فرمايد 

 (  ۷۱ :نسا  ء   ()بسیار  محكمى از شما  میگیرند 

 از مفهوم اين آيه  متبركه   میتوان چنین  استنباط كرد  كه :

ازدواج عهد وپیمانى است بسیار محكم كه زن آن   را از مرد  میگیرد  وبا  ايجاد  چنین  عهد  ومیثاقى  در بین 

تعهد میشوند  كـــه وظیفه  خود را  نسبت  بهم  به خوبى  انجام  دهند ،  طـوريكه ايــن آنان ، هر يك  م

بخوبى  واضح واشكار میگردد  كه پر ورد گار ما  با  چه زيبايى تعبیر  با   «  میثاقٱ غلیظٱ »مفهــوم   از جملـه 

 ارزش   رابطه  زناشوىى  را  بیان داشته  است.

س اسالم  معامله  تجارى  وتملكى  مانند خريد  وفروش  واجاره  نیست،  ويا معامله  بنٱ ازدواج  در دين مقد

 .اى نیست  كه زن  را  تقريبٱ  به صورت  برده  در آورد  واختیارات اورا  سلب  كرده باشد

 ازدواج در دين مقدس اسالم  قرار داد است  كه براى طرفین عقد زن وشوهر  حقوق ووجائب تعین مى كند

 .داردسالت هر يك از زوج وزوجه  را در فامیل  ، خانواده وجامعه  تعین  مى ور

ۀ  در بین  زن وشوهر رابطه  اطمینان  وآرامش  است،  در امر ازدواج  قلبها  آرام  میگیرند  ـــرابطه  وعالق

 ومهر ومحبت  به وجود مى آيد .  

 میگويد :  (ر ض)ابن عباس 

. هدف ابن عباس اين است  كـه  وى ازدواج را  جزء  شود  تا  ازدواج  نكندعبادت  انسان  تكمیل  نمى  »

عبادت  ومكمل  آن قرار  داده است  واگر به مفهوم  حكمت وفلسفه ازدواج هم دقت بعمل ايد، قلب انسان  

نخواهد   با قلب  فارغ وآرام  تكمیل   ءبه اثر ازدواج  از فشار  وغلبه  شهوت  آرام  میشود  وعبادت  هم جز

 شد. 

مى گفت : اگر تنها  ده روز  از عمرم  باقى  بماند  دوست دارم  ازدواج  كنم تا به حالت    (رض)ابن مسعود 

 .مجردوعزب به حضور پروردگارم  نرسم 



 سن ازدواج:

دین مقدس اسالم  سن مشخصی را برای ازدواج تعیین نکرده ودرمورد قانون و ضابطه معینی را برای تفاوت 

لی بهتر این است که انسان پس از رسیدن به سن   مرد و زن به هنگام ازدواج  وضع ننموده است و سن

مده بتواند ، اقدام به ازدواج  نماید ، زیرا برای سالمت آبلوغ ـ چنانچه امکانات مادی کافی  که از نفقه بر 

احساس مسئولیت و تربیت جسمی و روانی و رشد ایمان و اخالق و به دست آوردن انگیزه برای کار و 

 .فرزندان در مرحله جوانی و توانایی مفید خواهد بود

ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم است  در اولویت همانطوریکه گفتیم ،

اوند در تضاد قرار دارد و رهبانیت و پرهیز از ازدواج تا رسیدن به سنین باالتر بدون دلیل با روش پیامبران خد

است. ازجانب دیگر ازدواج  ازجمله عبادتی به شمار رفته ، و هر عبادتی در جای خود موجب نزدیک شدن 

 بیشتر به پروردگار با عظمت میگردد .

ازدواج در جوانی دارایی شیخ محمد علی الصابونی در کتاب خویش تحت عنوان ) الزواج البکر ( مینویسد که 

 : فواید پنچگانه میباشد

نیت پیدا کردن در مقابل نفس وشیطان، لذت بردن از عشق و محبت همسری و ؤادامه نسل بشری، مص

 ولیت های زندگی میان زن و مرد و مبارزه با کشش های ناروای نفسانی. ؤتقسیم کار و مس

 :نش زنیفرآدو خصلت بخصوص در 

داشتن   عمده  را قرار داده است كه بادو خصلت زن برعالوه دیگر فرينشآپروردگار با  عظمت ما در خلقت و

 .اين دو خصلت ، زن  نسبت به مرد  داراى  امتیاز بخصوص مى باشد 

 نكه: ــــاول اي

زن در قرآن عظیم الشان  به منزله  كشتزارى براى  تكون  وپیدايش  نوع بشر  قرار داده، تا نوع  بشر  در  

به حد  والدت  برسد،  پس  بقاى  نوع بشر  بستگى به وجود زن داخل  اين صدف   آرام   يافته  ونمو كند ، تا 

 دارد  وبدين ترتیب  نسبت به مرد داراى  امتیاز  خاص خود میباشند.  

 نكه:ــدوم اي

كه بايد اين موجود ، جنس مخالف  خود  يعنى  مرد  را مجذوب  خود كند ، ومرد براى اين كه نسل  ئیاز آنجا 

تعالی هللا او  و ازدواج با او  وتحمل  مشقت هاى خانه  وخانواده جذب شود ،   بشر  باقى بماند به طرف

در آفرينش ، خلقت زن  را  لطیف  قرار داد ،  وبراى اينكه  زن مشقت  حمل ووالدت  ورنج وزحمات   عزوجل 

اوست   منزل  را تحمل كند ، شعور واحساس  او را  لطیف ورقیق كرد ، وهمین خصوصیت ، كه يكى در جسم

 وديگرى  در روح او ،  تاثیرى  در  وظايف اجتماعى  محول به او دارد .

 م ازدواج:ـــکـــح

 :حکم ازدواج در اسالم از نظر فقها  مشمول احکام پنجگانه میگردد

 .( می شودواجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح) 

 ازدواج واجب:

که اگر ازدواج ننماید مرتکب زنا می شود و  اصل نماید ،حزمانی  باالی انسان واجب میگردد که  یقین ازدواج 

روزه نتواند  گرفتن  از طرف دیگر توانایی تأمین هزینه ازدواج و مهریه و نفقه همسر را داشته باشد و از طریق

ن بنماید. زیرا حفظ و عفت نفس واجب است و هر کاری که بدون آن واجبی انجام نمی ؤخود را از گناه مص

  .آن کار نیز واجب می گرددشود، خود 



 ازدواج مستحب:

در شرایط طبیعی و عادی که انسان مسلمان نگران این نیست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا می شود و اگر 

 .ازدواج ننماید حقی از زنی ضایع نگردد. در این صورت ازدواج بر او واجب نیست ، بلکه ازدواج  مستحب است

 ازدواج حرام :

مطمئن باشد که در صورت ازدواج نمی تواند حقوق همسرش را  باالی انسان حرام میگردد که  ازدواج زمانی

مراعات نماید و توانائی تأمین مخارج زندگیش را ندارد،  در این صورت ازدواج  باالی او حرام است. زیرا ضرر و 

دردین  .د نیز حرام خواهد بودزیان رسانیدن به دیگران حرام است و هر کاری هم که منجر به زیان دیگران بشو

ال :» مقدس اسالم  قاعده ای که نباید انسان  به انسان دیگری ضرر رساند  بوضاحت تام بیان گردیده است 

 «  ضرر وال ضرار في اإلسالم

 ازدواج مکروه :

ا یقین احتمال  این  را بدهد که توانائی ادای حقوق مادی و معنوی همسرش را ندارد ـ ام زمانیکه انسان  

 .نداشته ازدواج در این حالت برایش  مکروه است

 ازدواج مباح :

هر زمانیکه  موانع و منافع آن یکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است یعنی انجام دادن و ندادن آن از نظر 

 شرعی با هم فرق نمی کند. 

    :تعریف  نكاح

ى بین يك مرد مسلمان  با يك زن  مسلمان  يا اهل بر  قرار  كردن  رابطه  همیشگ  : عبارت است  ازنکاح 

وبطور   كتاب  براى بهره  گرفتن  از مسايل  جنسى به غرض توالد وتناسل بر  نحوه ء مشروع وبصورت دائمى 

 رضا .  

 ازدواج مباح :

ن از نظر هر زمانیکه  موانع و منافع آن یکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است یعنی انجام دادن و ندادن آ

 شرعی با هم فرق نمی کند. 

 ارکان وشروط نکاح:

 ایجاب وقبول:1-

البته ایجاب وقبول رکن اساسی عقد نکاح میباشد که بین زوجین به لفظ صریح نکاح ویا زواج صورت  

        بگیرد.تمام فقهای اسالم به رکن بودن آن توافق نظر دارند، یعنی بدون آن نکاح باطل است.

 جه :زوج وزو -2

قد نکاح نزد جمهور از فقها رکن دیگری از عقد نکاح به شمار میرود وبدون آن عقد نکاح عوجود زوج وزوجه در 

صورت گرفته نمی تواند. اما امام ابو حنیفه آن را رکن مستقل نمیداند،بلکه از متلزمات و مقتضیات ایجاب 

                               وقبول می داند.

 هر(:صداق )م -3

از نظر امام مالک مهر از جمله رکن نکاح میباشد. دلیل اش آیه   )وآتوا النساء صدقاتحصن نجله(  ترجمه :مهر 

زنان را به خوش دلی بدهید. اما جمهور حنفی، شافعی، حنبلی، آنرا از جمله شروط عقد نکاح میدانند ونه از 

                                      ارکان آن.

 ی:ول -4



وصغیره رکن میدانند وبعضی دیگر شرط میدانند. اما ولی برای زن بیوه به  صغیر  بعضی فقها ولی را برای 

                                         اتفاق آراء نه شرط است ونه رکن.  

 شــــرايط  ازدواج :

   ازدواج عبارت است: شرايط 

وشاهد ، اگر زن ومردى پس از خواستگارى وتوافق طرفین،  رضايت  از ايجاب و قبول صیغه  ازدواج  وحضور د

وتوافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاهد عادل  ومعتبر  اعالم  كردند  وصیغه  ولفظ  ايجاب وقبول  را با حضور  

هر  هم در اين دو شاهد  جارى نمايند ،  عقد ازدواج  در بین  آنان  تأمین  میگردد  واين دو  به صورت  زن وشو

عا لم دينى  يا حاكم  وقاضى  انجام گیرد ،  يا هیچ  يكى  از آنان  خواه  اين ازدواج  به حضور   مى ايند 

 با حضور  دو نفر  شاهد  انجام  گیرد  وبه ثبت  برسد ،  از لحاظ دينى نباشد ، اگر  ازدواج  درد فتر  قضا 

 بال اشكال  است. وشرعی  

 شاهد ان  وولى در نكاح :حكم اسالمى  در تعیین 

 ال نكاح إال  »روايت شده است  كه پیامبر صلى هللا  علیه وسلم  فرمود :  (رض )از ابو موسى  در حدیث 

 .(مد  ، ابو  داود ،  ابن ماجه  وتر مذى ــــاح « )نكاح   بدون ولى  جواز ندارد «  بولى

 :موده است همچنان  پیامبراسالم محمد   صلى  هللا علیه وسلم   فر

 .« ال نكاح إال  بولى  وشاهدى عدل ،  وما كان  من  نكاح غیر ذالك  فهو باطل »

نكاح درست  نیست  مگر  با بودن  ولى  ودو شاهد  عدل  وآنچه  باشد از نكاح  غیر از اين  پس   باطل  )

 (ابن حبان  ()است 

   :فرمود    ى  هللا علیه وسلمروايت  شده  كه پیغمبر  صل  (رض  )از ام المؤمنین  عائشه 

ايما  امرأة نكحت   بغیر إذن  ولیها  فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها  فلها  المهر بما  استحل »

هـر   ) )احمد ، ابو داود ، ابن ماجه  وترمذى )  » فالسلطان ولى من  ال ولى  له من فرجها ، فإن اشتجروا

ولى خود پس  نكاحش باطل  است ،  پس  نكاحش باطل است  پس اگر   ءجازهزنى  كه نكاح  كند بدون  ا

دخـول كــرد بر اين  زن پس  اوراست  مهر بـه  سبب استحالل  فرجش ، پس  اگر مشاجره  كردند دراين 

 .صورت  سلطان ولى كسى میباشد كه ولى ندارد. ويا هم  قاضى

 سپس برادر خواه از يك  پدرومادر باشند يا تنها  از پدر ، ولى پدر است وبعد از او پدر كالن ومقدمترين  

 وسپس  سائر عصبه. (1) 

    .بنٱ  نكاح   بدون ولى  كه بايد  مرد باشد  ودو شاهد  عدل  صحیح نیست

جمهور علمأ سلف وخلف  همه وهمه  ولـــــى را در نكاح معتبر  میدانند  تا جايى كه ابن المنذر گويد كه از 

 حابه خالف آنرا نمى داند. هیچیك ازص

  (سوره بقره   232در مورد  آيت   )تعدادى زيادى  از مفسرا ن  وفقها

 ( . پس منع نكنید ايشانرا  از اينكه  نكاح كنند بـا شوهران خويش «) فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن »

ه  كه سوگند  خورده بود كه نازل شد  (رض  )میگويند اگرچه  اين آيت در مورد  معقل  بن يسار  مفسران 

 خواهر  خود را به شوهر قبلى اش  كه اورا طالق  داده  بود نكاح  نكند. 



یأورند  كه اگر  زن میتوانست خود نكاح مولى  مفهوم  اساسى  آيه  اشاره دارد به سوى  ولى زن واستدالل 

 .خود را  منعقد  نمائید ، معقل بن يسار   ازمنع  كردن  او  نهى میشد

 ل:ــاز محفــغآ

 :  امام وعاقد نكاح چنین شروع و  آغاز  مى كند  كه

افتخار داريم كه امروزدر اين محفل مقدس شرعى   :برادران، علما ، دانشمندان، دوستان  وجوانان  محترم

وخوشى   در مراسم  عقد زواج  ونكاح اين دوجوان كه به رضا ورغبت حاضر به عقد  ازدواج  گرديده اند ، 

شتراك به  هم رسانید ه ايم  وبكار  شرعى  وامرخیرخويش مطابق سنت محمدصلى هللا علیه وسلم  آغاز ا

 میكنیم. 

 ادت :ــهـش

شهادت و یا گواهي  دادن در امر ازدواج  مطابق شرع اسالمی  باید  توسط  دونفر  دو مرد مسلمان عاقل و 

 ورت گیرد .ص، بالغ که هر دوی شان متصف به عدالت و امانت باشند

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل، وما كان من : )صلى هللا علیه و سلم مي فرمايداسالم محمد مصطفی پیامبر

ازدواج بدون حضور ولي و دو شاهد عادل درست نیست و هر نکاحي »يعني:  (نكاح على غیر ذلك فهو باطل

 .)ترمذی(.« که بدون این صورت گیرد ، باطل است 

 

 :و شاهد عادل در عقد نکاحهدف از حضور د

بدانند   و  بشنوند  را  عقد  طرفین  سخن  و  باشند  بالغ  و  عاقل  باید   شاهدانطوریکه که گفته شد ، 

  بیقین  بايستي  باشند  كوراگر شاهدان  )  است  ازدواج  عقد  ،سخنان  آن  از  عقد  طرفین  مقصود  كه

  يا كر يا  ديوانه  يا  نابالغ  اگر گواهان  .بشناسند(  و  بدهند  خیصتش  هم  از  را  عقد  طرفین  صداي

  يكسان  ،وجودشان  عدم  با  از نظر شرع  اينها  وجود  چون  ،نیست  صحیح  نكاح  عقد  باشند،  مست

 .است

 اما در مورد عدل شاهدان:

  گويند:مي  )رح(امام ابو حنفیه

  صحیح  نكاح  عقد  نیز  فاسق  گواهان  حضور  با  و  نیست  ازدواج  عقد  صحت  شرط  گواهان عدالت 

  دارد.  نیز  را  ازدواج  بر  شهادت  و  گواهي  شايستگي  باشد،  ازدواج  واليت  شايسته  هركس  .است

 .است  ازدواج  اعالن  حضورگواهان  از  مقصود  چون

 :)رح ( می گویند امام  شافعی 

  اگر  دانند.مي  شرط  را  عادل  حضورگواهان  « ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل »  ثحدي  بهبه استناد  

  شافعي  مذهب  مختار  و  دارد  وجود  راي  دو  گیردصورت  الحال  مجهول  حضورگواهان  با  ازدواج  عقد

 .است  صحیح  كهآنست

  شناخته  آنان  عدالت  حقیقت  گیردكهمي  رتصو  مردم  عامه  میان  و  بیابان  و  درروستاها  ازدواج  چون

  كهاست  وكافي  شودمي  اكتفا  حال  بظاهر  لذا  كند،مي  مشقت  ايجاد  عدالت  اعتبار  و  نیست

زيرا عادل کسي است که در مالء عام مرتکب کبائر  نباشد.  ظاهر  آنها  فسق  و  باشد  مجهول  گواهانحال

 نباشد.نشود و داراي فسق آشکار 

  عدالت  شرط  چون  ندارد  اشكالي  است  بوده  فاسق  گواهكه شد،  معلوم  عقد  از  بعد  هرگاه



  است  بوده  پوشیده  و  مستور  او  فسق  عقد  هنگام  و  نباشد  آشكار  و  ظاهر  او  فسق  كهآنست

 .است  يافته  تحقق  عدالت  پس

بی نصورت شاهد گرفتن وي اعتبار ندارد و صحیح نیست شاهداني که اما اگر کسي تارک نماز باشد، در اي 

 نان در امر شهادت  دعوت بعمل اید.آنماز اند نباید از 

 شاهدان:بودن   نمسلما  شرط

  مسلمان  اختالف  بدون  فقها  باشند  مسلمان  دو  هر  و  باشد  مسلمان  زن  و  مرد  بین  ازدواج  اگر

  دانند.مي  شرط  را  گواهانبودن

  اختالف  غیرمسلمان  گرفتنشاهدات در  كند،ازدواج  مسلمان  غیر   زن  با  مسلمان  مرد  اگر  ولي 

  صحیح  ازدواج  عقد  غیرمسلمان  حضورگواه  با  گويندالحسن  بن  محمد  و  شافعي  و  احمد  دارند.

   .نیست  قبول  برآن  انغیرمسلم وگواهي  است  مسلمان  براي  ازدواج  چون  ،نیست

  زـــجاي كتابنفراهل  دو شهادت  باشد،  كتاباهل  زن اگر   میگوید که  ابويوسف امام و  ابوحنیفهامام 

   .است

 اهــــدان:ـــش

که مسؤلیت انعقاد عقد نکاح را دارد در محفل عقد نکاح وبه وریکه  گفته شد : امام ،  قاضى  يا عالم طهمان

، بايد  دونفر  مردعاقل،  بالغ ن  از اعضای فامیل  ودوستان  فامیل های ) داماد وعروس( حضور حاضری

 )ومسلمان ويا يك نفر مرد ودو زن  را كه از محارم  عروس  باشند ،  به نزد  عروس  میفرستند تا از عروس 

  .خويش  تعیین مینمايد «وكیل مهر ونفس  »بپرسند كه كى را  بحیث    (خطیبه 

نزد عروس  رفته   واز وى مى پرسند  كه كى را بحیث وكیل ه دان بعد از اخذ هدايت  از نزد قاضى،  بشاه

 ؟مى كندتعیین  ....... ناکح – دامادنام )...... مهر ونفس خويش  در قسمت عقد نكاح با جوان به نام 

 : پوښتنه  د ناوی نه

نوم او دپالر نوم ( سره د صحیح او  زوممحترم )د  لطفاووایاست چې تاسی )د ناوی نوم  او دپالر نوم ( د 

 شرعی نکاح په هکله خپل د مهر او نفس وکیل څوک ټاکلی دی اویا ټاکی؟

عروس  میتواند  مانند  داماد   در مراسم  ايجاب وقبول   شخصٱ  حضور  به هم برساند  وخود ش  مراسم  ) 

 .(ولى دختر و دونفر شاهدايجاب وقبول  را بجا ء آورد ،   البته  با معیت   

معموآل طورى   مروج است  كه عروس به دفعه اول ودوم  جواب  شاهدا ن را نمى دهد  وسكوت مى كند .  

شاهدان بايد  براى بار دوم و سوم از عروس سؤال كنند ،  كه كي را بحیث وكیل مهر ونفس خويش  تعین 

 مى نمايد .

دختر به صورت مشخص   در برابر سوال  هر دو شاهدان  تذكر  ضرور است كه نام  وكیل مهر ونفس توسط  

 داده  شود. 

 عروس درحین تعیین وكیل مهر ونفس خويش  بايد  چنین بگويد :  

 متن دری :

ح وشرعـــــى  ـیـكاح  صحــد نـقـع تعیین مهر ودر قسمت  (......  )  ت  ـنـب  (......   نام عروس    ....  )مـن  

نام   )  .... ... ( )کاکا، ماما ، برادر کالنمحترم   .....  ( .........  (ولد   . (... دامادنام   ) ....م  با محتر خويش



  با محترم ) ..... و تعیین مهر مهر ونفس   خويش  در قسمت عقد نكاح   را  بحیث  وكیل  (  ............ وکیل

 ايم . ( تعین  مى نم.......(ولد    ( ....... نام داماد 

 :پښتو متن

د )......(زوی سره د صحیح ،  نوم .....(زوم )...د  لور د محترم   )........ (  د ( ...   دناوی نوم   زه ).... 

محترم )...دوکیل  شرعی نکاح د عقداو د مهر د  تعیین په برخه کې محترم خپل )کاکا، ماما، مشرورور...(

  ټاکم. نوم...(د شرعی وکیل به توګه انتخاب او

وبعدٱ هر  دو   شاهد مكلف  اند،   نام   «  مهر ونفس  توسط دختر به شاهدان گفته شده   »نام وكیل  

 اعالن  بدارند.بطور شرعی و قانونی وكیل  مهر ونفس دختر را براى  قاضى  يا امام وحاضرين   نیز  

 حكم شرعي درمورد:  

 يكه   ازدواج بدون  ولى جايز نیست، بر ولى نیز واجب است كه همانطور اجازه خواستن از زن قبل  از ازدواج 

، ولى  نمى تواند او اجازه بخواهد ، واگر زن  راضى  به  ازدواج  نباشد  زنان  تحت  تكفل  خود قبل  از ازدواج  

را فسخ  ) ولى ( او را  به عقد نكاح كسى در اورد ، مى تواند آن  را  مجبور كند ، پس  اگر بدون  رضايت  او

  كند:  

 :درحدیثی از ابو هريرة روايت است كه پیامبرصلى اله علیه وسلم فرمود

 «) أن تسكت :يا رسول هللا  وكیف إذنها ؟ قال :ال تنكح اآل حتى تستأ مر،  وال تنكح  البكر تسأذن ، قالوا  » 

ز او  اجازه  گرفته نشود ،  به ازدواج  بیوه  تا  از او  دستور  نگرفته  ازدواج  داده نشود ،  ودوشیزه  هم  تا  ا

( باكره )  چگونه  است ؟  فرمود : اين  بكررضايت )  )گفتند: اي  رسول خدا ،  اجازه   كسى  داده نشود . 

 . (بماند   ساكتاست  كه  

 .( ۷ ۲۴۹- ۳۸۴) ، صحیح مسلم  امام مسلم) ۸۱۳الروا ء (،  ) ۷۱۲۲ (صحیح  سنن ابن ماجه )

أن أباها   زوجها وهي ثیب ،  »دیثی دیگری که از خنسا ء بنت  خدام  انصارى  روايت  است : همچنان در ح

او بیوه بود  وپدرش  بدون  رضايت  او  « ) فكرهت ذلك ، فأتت رسول هللا  صلى هللا  علیه  وسلم  فرد نكا حها

صحیح )  . (كاحش را با طل  كردرفت  ون پیامبر صلی هللا علیه وسلم ، او را به عقد  كسى  در آورد ، نزد 

 .( ۲۲۲-۴-۷ (سنن الترمذى (، ) ۳۳۸-۲۴۱-۷ (، صحیح مسلم    )۹۱۳ (سنن الترمذى  

فذكرت له أ ن أباها    (ص)أن  جارية  بكرٱ  أتت  النبى  »روايت  است :   (رض  )ودر حدیثی از ابن عباس 

  .« زوجها  وهى  كارهة ، فخیر ها  النبى صلى هللا  علیه وسلم

  :گفت  كهآنحضرت  نزد پیامبرصلى هللا علیه وسلم آمد وبه )باکره -بكر(دخترى )

 اورا ،صلى هللا  علیه وسلماسالم محمد پدرش  بدون  رضايش، اورا  به عقد  كسى  در آورده است پیامبر  

 .(اختیار  داد   )فسخ عقد  (

-۷ ) ، سنن الترمذى ( ۳۲۲-۲۴۱-۷ )امام مسلم   ، صحیح ( ۸۱۱ )، االروا ء   ) ۹۲۱۱ (صحیح جامع الصغیر )

۴-۲۲۲  ).    

   مراسم  شهادت  شاهدين:



  به محل اجتماع حاضران    «مهر ونفس »دونفر شاهد بعد از اخذ موافقه  ونظر عروس در مورد تعیین  وكیل 

 هادت، هستند.ومنتظر  اداى شهادت در برابر امام وحاضران  منتظر ش همراسم  عقد نكاح مراجعه نمود

 از  از شاهد اول  میپرسد:   (  ومطابق عرف افغانی) قاضى يا  امام  در ابتد به شاهد ان   خوش آمديد گفته 

 د؟ـــكجا ء آمده اي

 :شاهد اول

 بعد از بسم هللا الرحمن  الرحیم  

 كا لت  میگويد از شهر ودرجواب سوال امام که ازکجا آمده است ؟ و ادای شهادت مینماید: آغازبه 

 :ویدومیپرسدگادامه داده میقاضى يا امام 

 د:ـــشاهد اولى میگوي   چه آورده ايد؟ 

 حكم وكاالت 

 قاضى  يا امام میگويد: لطفٱ  آنر ا بیا ن كنید.

  بسم هللا الرحمن الرحیمشاهد میگويد:  

 : متن دری

نه از روى   ريا  ء  كه : المسمات بى أشهد  شاهدى میدهم  بخاطر خدا  ( ..... نام شاهد... )    اينجانب  

( كه به اين نام ونسب  ديگر دخترى ندارد ، وكیل ...محترم .......)بنت   (منکوحه...... -.......نام عروس )  بى 

اګر ازجانب شاهد به وکیل مهر ونفس - ....نام وکیل مهر ونفس .....    ......محترم )    رامهر ونفس خويش 

 .ن نموده استیرا تعی) است بدست نیزاشاره شود بهتراست که در نشست حاضر

 پښتومتن: - متن پشتو

أشهد و شاهدی ورکوم دهللا  -په صداقت سره  بعد له بسم هللا نه داسې وايي: زه )... دشاهد نوم .....(

او نسب بل لور نه  د ناوی نوم .....( د )........( لور چې په دی نوم  لپاره، نه د  ریا   لپاره چې پیغلې ).....

لری ، خپل)کاکا، ماما ، مشر ورور....(  ښاغلي )...... دوکیل نوم....(د محترم  )....د شاه نوم ...( د ).......( 

زوی سره د صحیح، شرعی او قانونی نکاح دتړلو په هکله او د مهر د تعیین په برخه کې خپل شرعی وکیل د 

 مهر او نفس انتخاب او ټاکلی دی.   

ذكر    » وكیل مهر ونفس«ى  يا  امام روى بطرف  شخصى كه نام اش  از جانب  شاهد اول  بحیث قاض

ما اين وكالت را قبول ش  :نزديك  امام يا قاضى جا بجا ء گرديده است  میپرسد  گرديده است وقبآل در

 ؟داريد 

 : وكیل مهر ونفس میگويد

 .  ت را قبول كرد ه امالبلى  من اين وك

 امام  به  اخذ شهادت  شاهد  دوم  آغاز میكند ومیگويد   لطفٱ شاهد دوم شهادت دهد ! قاضى  يا 

  ادت  نیز تكمیل مى شود. هوبه مانندشاهد اولى  اين ش شاهد دومى حاضر وآغاز به شهادت  میكند

 » از جانب  شاهد دومى هم   بحیث   )وکیل مهر ونفس  (قــاضى  يا  امام روى بطرف  شخصى كه نامش

  ؟ذكر  گرديده  میپرسد:  شما اين وكالت  را قبول داريد«  وكیل مهر ونفس 



 وكیل مهر ونفس میگويد : بلى قبول كرد ه ام .

 نموده ومى    (شوهر آينده  )دختر  روى  به طرف  ناكح  « مهر ونفس »    همچنان  امام بعد از تعین  وكیل

 –نام منکوحه ... ...) شما كه   به خاطر عقد  نكاح  با پیغله بى بى  )  .....نام داماد)   ...محترم    پرسد كه :

)کاکا، كه به اين  نام ونسب  ديگر دخترى  ندارد ووكیل مهر ونفس خويش را   ) ..........( بنت (  ..عروس  . 

واهید  خـودتان میخ ،ن نموده استیتعی  .....(نام وکیل مهر ونفس)  .......محترم  ماما، بردارد کالن ...خویش(

بپردازيد ويا  مانند  منكوحه  میخواهید  براى خود   ، بحث و توافق بر  مهردر اين  محفل به  جواب ايجاب وقبول

 ؟وكیلى را   تعیین كنید 

 متن اقرار دری و پشتو ناکح)داماد( برای تعیین وکیل:

 : متن دری

ح وشرعـــــى  خويش   با ـیـكاح  صحــد نـقـدر قسمت  ع (......  )    ولد   (......   نام ناکح    ...  )مـن  

)کاکا، ماما ، محترم  که به این نام و نسب دیګر دختر ندارد  .....  ( .........  بنت ) . (نام عروس ...) ....  پیغله

تعین  مى  هر و تعیین معقد نكاح در قسمت   را  بحیث  وكیل  (  ............نام وکیل)  ..... برادر کالن... (

 نمايم .  

 پښتو متن:-متن پښتو

لورچې په دې نوم بله   (د )......(  .....  دناوی نوم  ...  ........ (زوی د پیغلې )  ) د نوم...(زوم د   زه ).... 

لورنه لري  د صحیح ، شرعی نکاح د عقداو د مهر د  تعیین په برخه کې خپل )کاکا، ماما، مشرورور....(محترم 

 دوکیل نوم...(د شرعی وکیل به توګه انتخاب او ټاکم.)...

در صورتیكه  شخصى از طرف  ناكح  براى وكالت  تعیین گردد. امام  بايد  از وكیل  ناكح   هم اقرار را در مورد  

  اخذ نمايد كه  اين وكالت را قبول دارند يا خیر؟

بحث   (ناكح   ، در صورتیكه  خواسته باشد)   و( منكوحه ) وكیل مهر نفس بعد از تعیین امام و عاقد نکاح 

 خويش روى  تعیین  مقدار مهر شرعى   آغاز مى  نمايد.   

 یادداشت :

دختر پدر وکیل  برای كیل مهر ونفس ( در صورت میتواند پدر وکیل ویا  باصطالح افغانی، یعنی وکیل پدر. )و

د، پدر مفقود باشد ، پدر بی نهایت مریض و یا خود بگیرد که پدر اش  غائب باشد یعنی پدر در مسافرت باش

مختل العقل باشد یا نتواند در مجلس عقد حضور به هم رساند و یا پدر فوت کرده باشد. در صورتیکه پدر در 

پدر وکیل ضرورت نیست چنانچه پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم گرفتن مجلس عقد حاضر باشد ، 

 بود.  وکیل دختر خود بی بی فاطمه

شخصی است که مستقیمأ از طرف دختر یا زن همانطوریکه گفته شد ،  به اصطالح  افغانی ) پدر وکیل ( 

بحضور حد اقل دو شاهد تعین می گردد و دختر یا زن صالحیت تعیین مهر و عقد نکاح خود را به او تفویض می 

 نماید.

تا با  ، عروس میتواند حضور نداشته باشد،   ، برادر ، کاکادر صورتیکه پدر همچنان در دین مقدس اسالم 

رئیس جمهور ، قاضی ،  تقوی ترین و داناترین شخص را از مجلس انتخاب کند و اگر چنین شخصی هم نبود 

 یک کشور و یا پادشاه مملکت با اینکه حضور ندارند قانونأ از حقوق دختر حمایه و پشتیانی می کنند. 



 بخواهند بتواند دفاع کند و  و یا دختر باکره که خودش از حقوق خود  ق شدهبرای یک زن بیوه و یا یک زن طال

 ی اسالم کشور های در مجلس حضور به هم رساند ، پدر وکیل ضرورت نیست و قانون اسالمی کشور در 

قابل تذکر است که در شرایط  امروزی  در صورتیکه در محفل عقد نکاح  محارم  زن حامی حقوق وی است. 

 کند.ایجاب و قبول شخصأ اشتراک  ، عروس میتواند خودش در مراسم  باشد 

 مـــراسم تعیین مــهـــر

 له تعیین مهر درنکاحأاهمیت مس

م یم  بهتر میدانیا ن محترم بعرض برسانگقبل از اینکه در مورد مراسم تعیین مهر مطالبی را خدمت خوانند

 م .یزمهر  روشنی به اندا ــۀدربدو کمی در مورد تاریخچ

 در تاریخ بشریت: حكمت وفلسه مهر

بین ازدواج  در بین خانواده ها از چندان  قوتی برخوردار نبود ، بشری   زمانیکه  روابطدر رخان مینویسند، ؤم

با هم خون و هم قبیله ممنوع  بنابر همین روحیه بود که ازدواج . میرفتنوعی تعامل اقوام به شمار انسانها 

رد، وبرای جلب توجه فامیل دختر کاری میگخواستازدواج با دختری از قبیله ی دیگر اقدام بوده و هر کس برای 

. وحتی داماد حاضر دبه تناسب، زیبای دختر ومشهور بودن  فامیل  مبلغ را بنام هدیه ومهر پرداخت میگرد

 .کی نمایدیزیمیشود در بدل ازدواج با دختر مدتی را برای خسر کار خود کار ف

عظیم  الشان با  ن داستان حضرت موسی علیه السالم  می باشد که در قرآ ال  در این مورد ، بهترین مث

  زیبای خاصی  بیان گردیده است. در داستان موسی علیه السالم آمده است:

برای خسر را مدت ده سال ین آمد دربدل ازدواج خویش ،ابعد از اینکه موسی علیه السالم  از مصر به مد

 ورد .آظیفه چوپانی بجا خویش شعیب  و

زیکی در بدل مهر عروسی یبه همه حال در زمانه های قدیم اگر پول  بنام مهر پرداخت میشود ویا داماد کار ف

یس  ئبه ر  رفته گویا کار صورت  بنام  مهرشده این مبلغ ویا جنس تادیه که به این ترتیب خود بعمل میاورد 

 .وس چیزی نمیرسیدفامیل  تعلق میگرفت وبرای دختر یا  عر

 : در اعرابمهر 

نیز رسم ورواج مشابهی در باره  مهر زنها جریان داشت. داما د   اعرابدر اسالم  دین مقدس  قبل از ظهور

مکلف بود،  پول معینی را به پدر دختر ویا رئیس خانواده  بپردازد. حتی آنعده از فامیل های اعراب که دختر 

سایرین  در تبریکی نوزاد  ردند ودر خانه های شان دختر متولد میشود،های  خویش را زنده بگور نمی ک

 دخترشان   میگفتند :

تولد طفلی که برایت پول میاورد  تبریک میگویم. این بدین معنا  بود که پدران یعنی «  هنیئا لک النافجه»  

ین خرفات دوران جاهلیت تا سف باید بگویم که همــأشان از ازدواج دختران شان  پول بدست میاوردند ، به ت

ی نیز اسالم مراسم  سف نام آنراــأهنوز دربرخی از مناطق کشور ما  افغانستان نیز در جریان است وبه ت

 د .نمیگذار

 مهر: ــۀلأاسالم ومس

( دختر اختراع دین مقدس اسالم  نبود، بلکه دین مقدس   2) در نکاح  مالحظه نمودیم که مهر همانظوریکه 

عروس قانونی ی خانواده وازدواج وبخصوص مهر   قانو ن انسانی  را  وضع کرد ، ومهر را حق زن اسالم برا

واتوا النسا ء  صد قاتهن نحلة فإن طبن لكم  »: داشت  با صراحت اعالمعظیم الشان اعالم  داشت ، وقرآن 

 « عن شي منه فكلوه هنیٱ مرئیٱ



پس  .ه عنوان  هديه اي  خالصانه  وفريضه اي خدايانه  بپردازيدومهريه  هاي زنان را  ب ()  ۹ :نسا ء آيه  )   

حالل وگوارا  مصرف  )دريافت  داريد و  (اگر  با رضايت خاطر چیزي از مهريه خود را  به شما  بخشیدند ، آن  را 

 (.كنید

 خوانندۀ محترم!

دانست وآنرا  به زن طوریکه مالحظه فرمودید ،دین مقدس اسالم وشرعیت غرای محمدی ، مهر را حق زن 

حقی  است كه   متعلق ساخت ، وگفت که پدر ویا ولی دختر وحتی شوهر حق تصرف در مهر را ندارد ومهر

پدر باشد يا غیر پدر  چیزى   خواهزن  بر مرد  دارد ،  و زن مالك  آن است  وبراى  هیچ  كسي  حالل  نیست ، 

 ينكار  راضي باشد.از آنرا  براى خود  بردارد  مگر اينكه  زن  بر ا 

مهريه، يكي از حقوق مالي زن در نظام خانواده است. دین مقدس اسالم  اين حق را بطور دقیق وعملی  

 تنطیم  نمود .

مهر زن بر عهده مرد است وزن بر اثر ازدواج  ، مــالك وصاحب  آن میشود  پس میتواند  آن را  از شوهر  

آن  مال تصرفات را بعمل آرد ،   استقرار اين مالكیت  نسبت به تمام   خويش  مطالبه كند .وبه اختیار خود  در

شرط  مــا لكیت  زن نسبت  به مهر   )مجامعت  (به وقوع  نزديكى است ، به عباره ديگر  نزديكى  مهر  منوط 

   است. 

موجب  عقد نكاح،  فقها وحقوق دانان بـر اين عقیده اند  كه مهر  عبارت  از مالى است  كـــه  بر بـرخى از 

مرد ملزم  به پرداخت  آن  به زوجه میگردد.  اگرچه  مـرد وزن  با رضا  ورغبت خود  عقد را منعقد مى  سازند 

، اما قانون  مترتب برآن  مهر  را معین میكند. پرداخت  مهر قبل از همه   يك  مكلفیت  دينى و قــانونى  

ت خود  صورت میگرد؛ اما  الزامات  وتكالیف دينى و  قانونى اين درست است كه عقد  به رضا ورغب  است. 

را   آنطوريكه  قانون  معین نموده است ، صورت مى پذيرد.  وقانون گذار  نیز  ضمانت  اجرا  وتطبیق  اين تكلیف

واجب نیست كه تمام  با  توجه  بـه نــــوع عقدوخصوصیت آن  واهمیت عوضین  در آن معین  كرده است. 

به هنگام  عقد ازدواج فورٱ  پرداخت شود ،  بلكه  جايز  است  كه تمام مهر يه  يا قسمتى از آن  به   مهريه

صورت  قرض ودين  باشد ،  ويا به  شیوه  اقساطى پرداخت  گردد وزن  بالغ  وعاقل  وداراى  رشد فكرى  

 .رى از آن  تبرئه  وحالل كند،  شوهرش  را  از  تمام مهريه  ويا مقد میتواند  بعد  از عقد  ازدواج 

 انواع مهر :

در شريعت  حداقل  وحد اكثر ي  براى مهر  در نظر  گرفته نشده  ولى  كم بودن  وزياده روى  نكردن در آن  

مورد  تشويق  قرار گرفته  است  تا ازدواج  به آسانى  امكان  پذير باشد وجوانان  به خاطر مهر  ومخارج  زياد  

مهر را  مى توان بطور نقد يا نقد وقسط يا تمام  قسط  عند  المطالبه  پرداخت  روى  نگردانند.  آن  از ازدواج 

كرد ، براى  مرد  جايز است  قبل از آنكه  مهر  را پرداخت كند  با همسرش آمیزش  نمايد ،  اگر مقدر  مهريه  

ن  شده  بر مرد واجب  است،  واز معین نشده ، مهر المثل  واگر  معین   شده باشد  پرداخت  مقدار  تعی

 :عدم  وفا به شروط عقد جدٱ  خود  داري  نمايد، پیامبر صلى هللا علیه وسلم فرموده است

شروطى  كه بايد   سزاور ترين  )  « أحق ما أوفیتم  من  الشروط ، آن توفوا به  ما استحــللتم به الــفروج »

ابو  سنن  )، (  ۱۹۱۳-۱۲۳۲-۷مسلم  )،  ( ۲۱۲۱-۷۱۲-۴بخارى امام  (.) به آن وفا كنید  شروط  نكاح است 

 .( ۷۱۷۲-۱۲۸-۸داود 



   ر:ـــــــهــم

مهر عبارت از مالى است  كه به مجرد عقد نكاح براى زن الزم میشود. مهر  فقها در تعریف مهر میگویند که:

     در مقابل  تمتع  شوهر  حق خالص  زن بشمار  میرود.

 میگردد.تقسیم  وبر دو قسم

 : مهر مسمى-1

 (كه در وقت عقد نكاح تعین شود )  خواه نقد باشد وياجنس. یمهر ) 

 : مهر مثل -2

 عبارت از آن  اندازه  مالى است كه به زن مماثل  اين زن از قوم پدرى او پرداخته شده باشد.)   ) 

 مماثلت دو زن در چیز هاى  ذيل  معتبر است : 

ال ، عفت ، ديانت ، علم ، بكارت ،  ويا بیوه گى همچنین مماثل  بودن  او صاف  سن ، جمال ، عقـــــل ، م 

است. پس اگر شوهر  يك زن  دارنده اوصاف  خوبى باشد كه شوهر زن ديگر آن اوصاف  را نداشته   زوج معتبر 

 .باشد در آنصورت مماثلت بین دو زن  وجود ندارد

مهر در حین عقد نكاح تعین  واز آن  نام نه برده باشند ويا هم مهر  مهر مثل در آنصورت الزم میگردد كه  اندازه

چیز هائیكه  داراى قیمت  باشند مثل   را قصدٱ نفى كرده  باشند،  در هر دوصورت  مهر مثل  الزم میگردد.

ه درهم  زمین ، باغ ، كاال ،  جواهر،  حیوانات  وغـیره كـه صالحیت مهر را دارند بشر طیكه قیمت آن كمتر از د

 شرعى  كه حداقل مهر  است  نباشد.  

تعین مقدار مهر  به اختیار زوجین  ويا وكیل  شرعى شان  ، است به هر انداز ه اى كه  اتفاق  جانبین حاصل 

 گردد. 

 . در صورت  كمتر نكاح  صحت  وجواز دارد. ده  درهم شرعى  كمتر  نباشدولى مهر بايد  از 

ولى طوريكه گفته شد ،  مهر زن  نبايد  سنگین  مت مرد بر خود راضى میشود.مهر حق زن است زيرا به قوا

بهترين ) «خیرالنسا ء  احسنهن وجوهٱ وأرخصهن مهورٱ »ید: باشد  پیامبر صلى هللا علیه وسلم مى فرما

  (.همسر، زنى است كه ازهمه  خوب روتر وكم مهريه  تر باشد 

  :تانس بن مالك  روايت اس ازف در حديث  شري

 آمد  در حالیكه آثار زردى  پیامبر صلی هللا علیه وسلم كه عبد الرحمن بن عوف نزد

 بر او ديده  مى شد ،  پیامر صلى هللا علیه وسلم  از حال او  پرسید ، ( زعفران يا حنا )

 در  جواب گفت كه با زنى  از انصار  ازدواج  كرده است.  (عبدالرحمن بن عوف  )

فرمود : چقدر مهريه  برايش  قرار  داده اي ؟ گفت به اندازه  وزن  يك  خسته خرما طال ، پیامبر صلى هللا  

 .فرمود: ولیمه  بده  اگرچه گوسفندي باشد صلی هللا علیه وسلم پیامبر 

 .  ( ۱۹۷۲-۱۲۹۷-۷مسلم  )،  ( ۲۱۲۳-۷۷۱-۴بخارى ) 

در خدمت  پیامبر صلى هللا علیه  به همراهى جماعتى »:  همچنان در حديث از سهل بن سعد  روايت است

وسلم بودم  كه ناگهان  زنى بلند  شده  وگفت : اي  رسول خدا  ! خودم را به شما  بخشیدم ،  نظرت را  در 

اي  :جوابى  به او نداد ، بار ديگر  آن زن  بلند  شد  وگفت  پیامبر صلی هللا علیه وسلم،اين  باره بگو ، پیامبر 

 .به شما  بخشیدم ، نظرشما چیست؟ پیامبر صلى هللا علیه وسلم جوابى به او نداد خود م را  !رسول خدا 



سپس  آن  زن  براى بار سوم  بلند شد  وگفت : اي رسول  خدا ! خودم را به  شما  بخشیدم ، نظر  خود  را 

پیامبر  من در آورد ، در اين باره  بگو ، در اين هنگام  مـردي بلند شد  وگفت : اي رسول خدا  او را به ازدواج 

 به آن مرد فرمود: صلی هللا علیه وسلم 

فرمود : برو  پیامبر صلی هللا علیه وسالم ؟  گفت : نه ،  (كه به عنوان  مهريه  به او بدهي  )آيا چیزى  داري 

وچیزى پیدا كن  اگر چه  انگشتري  از آهن باشد ، آن مرد  رفت وبه جستجو پرداخت  سپس  برگشت وگفت 

هیچ چیزي نیافتم  حتى  آنگشتري  آهنى ،  پیامبر صلى هللا علیه  وسلم فرمود : آيا  از قرآن  چیزي حفظ  : 

قرآنى كه ازحفظ   )مهريه  )بر وبـا :فرمود )ص(داري ؟ آن مرد  گفت :  سوره فالن  وفالن  را حفظ دارم ، پیامبر

 .(۱۹۷۲-۱۲۹۲-۷مسلم )  )  ۲۱۹۴-۷۲۲-۴بخاري  ()داري اورابه ازدواج  تو در آوردم

 :یــزــجــه

عادت چنان است كه خود عروس يا خانواده اش  ضروريات منزل  اورا  فراهم مى كنند واين روش بدان جهت 

معمول گـــرديده است  تا به مناسبت زفا ف  خود خرسند باشد وثابت گرديده  كه پیامبر اسالم  به فاطمه 

ايد دانست  كه مسؤول حقیقى تهیه تمام ضروريات  منزل، شوهر بستره يى جهیز داده است. اما ب (رض)

 میباشد. 

واز جمله يك   هدیقسمت  تقسیم  گردومهر به سه حصه  معموٱل چنین است كه بعد ازتعیین مقدار مهر،

ۀ ـــودو حص (مهر كه قبل  از شب زفاف  پرداخته  مى شود   )رمعجل ـحصه آن  جهت سهولت  بحیث  مه

ناكح  بوده وبايد بعدٱ  پرداخته  شود . اگر عدد  ۀو به عهدمهرمؤجل مسمى گردد كه در دين   ديگرآن بحیث

 ست.تاق باشد به فال نیك حساب میشود. حكم شرعى نی

 :وظیفۀ وكیل مهر ونفس دختر

بعد از شهادت  شاهد  دوم  به نمايندگى قانونى  ) یا پدر وکیل به اصطالح افغانی ( وكیل مهر ونفس دختر 

 )ويا وكیل وى  (ر آغاز به صحبت نموده، روى بطرف  داماد ـدختر  در مورد مه )وكیل مهر ونفس  (وشرعى 

  ؟گذاريد نموده  ومیگويد : چه چیزى  در مهر دختر  مى  

در صورت  بروز  اختالف  ويا هم پیش آمدغیر مترقبه  امام  يا قاضى  بايد مداخله كند  وبه مهارت خاصى  

مده را حل وفصل كند  وبگويد حد اقل  مهر شرعى ده  درهم  شرعى است واستدالل آد مشكل   بوجو

روايت  مینمايد  كه رسول   (رض )از  شعبى به نقل  از امام على )خويش را به اين حديث مستدل سازد :  

دقه دون  الص »ويا هم به روايت  جابر   « اليـكون مهر اقل من  عشرة الدراهم »هللا صلى  فرموده است 

ولى )  ۱۷۴صفحه  ۲تفسیر  قرطبى  جلد  )كه هدف  از آن مهر شرعى  ده  درهم  است   « عشرة الدراهم

وأرخصهن     خیر النسا ء احسنهن وجـوهٱ « :ومطابق به فرموده  پیامبر اسالم  .حاال شرايط فرق  كرده است

وانشا هللا   به يك     (مهريه  تر باشد.  بهترين  همسر ، زنى است كه از همه  خوب  روتر  وكم  «) مهورٱ

 نتیجه خواهیم رسید.  

له  را به شكلى از اشكال  به  حاضرين  مجلس هم  محول ووساطت  أدر صورت بروز  اختالف امام  مس

 حاضران  بخصوص اهل  خبره، ودانشمندان وريش سفیدان حاضر در مجلس ،   را نیز جلب  نمايد.  

ه بعضى اوقات  در تعین  مقدار مهر در افغانستان  حوداث پیش آمده است  كه محافل  به تأسف بايد گفت ك 

، آنان مقام انسانی وروابط عالی انسانی ومفهوم عقد نكاح به محافل   دشمنى ها مبدل گرديده است 

مادی  تشکیل خانواده ومستقبل زندگی عروس وداماد را فراموش نموده وهمه این روابط در مقدار مهر وامور

 .جستجو مینمایند 



توجه ، ابتكار  وهوشیارى  الزم بعمل  در برورز همچو حاالت ،اگر امام ياقاضى   تجارب نشان داده است ،که 

 را بخرچ ندهد ،   در زيادتر از اين حوادث امور عقد نكاح هم   به خطر مواجه میگردد.

بخرچ دهد   ودر ضمن در مورد مقام  ومنزلت زن  كه ر  مهر بسیار مهارت را اامام ياقاضى  بايد  در تعیین مقد

وبا صراحت تام حکم پروردگار وسنت پیامبر صلی هللا علیه  آنرا نمیتوان به مقدار پول  مقايسه كرد  صحبت

  وسلم را در مورد بیان دارد .

ماديات  جاى بايد  با صراحت بگويد مقام زن  وخوشى  هردو جـوان آنـقدر با ارزش است كه به هیچ صورت  

آنرا گرفته نمیتواند . تعیین مهر به معنى   مساله خريد وفروش  زن  ،  نبوده ، بلكه حكمت عظیمى در آن 

تعین مقدار مهر  يكى از سنت هاى پیامبر اسالم است  كه عمل برآن  داراى  فوايد متعددى   نهفته است .

 مى باشد.

 مسايــل :

  رداخت  مهر خود را  باز دارد ،  شوهر  تا مهر معجل  را نپردازد   نمیتواند زن زن میتواند از شوهر  تا هنگام  پ

 خويش را از سفر  واز بیرون  شدن  از خانه  باز دارد .

   مهر بر دوقسم است :  

 بايد  پرداخته شود،   آن را  مهر معجل  مى نامند. (قبل شب زفاف  )مهرى كه در حال   -1

 داخته میشود   مهر  مؤ جل  میباشد.مهرى  كه در آينده پر -2

  دختر ، روى بطرف   بچه  ويا هم   وكیل  پسر   »مهر ونفس «قاضى يا  امام  بعد از تعیین مهر  توسط وكیل 

 .يا داماد  نموده موافقه ايشان رانیز اخذ میدارد 

  محارم در امر ازدواج:  

( بطور دقیق  وعلمی  22تا  22) نساء  آیات   ه سور امور مربوط به محارم را پروردگار با عظمت ما  در

از زنانى ذكرى  بعمل  امده است كه  ازدواج با آنها   یات متبرکات آنموده است .در این  وبیان  فورمولبندی 

 حرام است .

 است : تحريم  بدونوع تقسیم گردیدهدر روشنی  اين آيات متبركه در مى يابیم  كه  

 آن  ازدواج  مرد  با زن  براى همیشه  ممنوع است .تحريم ابدي ، كه در   -1

كه در آن  تا زماني  كه زن در وضعیت خاصى قرار دارد ، ازدواج  با او ممنوع است  ولى قت، ؤتحريم م -2

 بمحض اينكه  اين وضعیت  تغییر كرد ، تحريم از بین  مى رود  وازواج با او  حالل  مى شود.

 ز:  اسباب  تحريم ابدى عبارتند ا

 ،  شیر  خوارگي . (مصاهره  )نسب ، خويشاوندى ناشى از ازدواج 

 الف: زنانى كه به سبب نسب  حرام شده  اند  عبارتند از : 

 وباالتر از آن خاله خواهر ، خواهر اندر وباالتر از آن عمه ، عمه كالن  وباال تر از آن مادر ، مادر كالن ، وباالتراز آن 

 خواهر  وپاينتر   از آن دختر تر برادر وپا ينتر  از آندختر  وپاينتراز آن دخ

 ب : زنانى كه به سبب  مصاهره  حرام شده اند  عبارتند از :

مادر همسر ،  ودر   تحريم  او آمیزش  با دخترش  شرط نیست بلكه  به محض  عقد دخترش  حرام مى   -1

 شود.



آمیزش كند ،  مادر  را عقد  كرد بدون  اينكه  با  او دختر زنى كه با او آمیزش كرده است  پس اگر  مردي  -2

 دخترش  براي او حالل  است  به دلیل  فرموده خداوند متال:

ولى اگر  با مادرانش  همبستر  نشده باشید  گناهى  ( در  )   « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح علیكم »

 (.ازدواج با چنین  دختراني ) بر شما  نیست

 .پسر كه به محض عقد حرام  مى شود همسر   -3

 همسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كه با همسر  پدرش ازدواج كند واين تحريم به محض  اينكه  -2 پدرش او را 

 .عقد كرد حاصل  مى شود

 :تحريم به سبب شیر خوارگى   -ج

ه به شما  شیر  ومادرانى ك«) وأمهاتكم الالتى إرضضعنكم وأخوانكم  من الرضا عة «خداوند متعال  مى فرمايد

  (رضاعى تان داده اند وخواهران

شیر  خوارگى حرام  ) «الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة  »همچنان پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرموده است : 

 (/   ۱۳۴/  ۲۲۴۴صحیح  امام بخارى  :  ()مى كند آنچه را نسب حرام میكند

 ( ۷/  ۳۲۲/  ۱۱۲۲سنن  الترمذى  :  )،  ( ۷/  ۱۲۸۳/  ۱۹۹۹۹امام مسلم  )

از جانب شیرده   )  .( تمام كساني كه از طريق نسب نكاح شان حرام است از طريق رضاع نیز حرام است )

 (.   همه  خويش  شوند از جانب  شیر خواره زوجان  وفروع

  : شیر خور نمیتواند  با افراد زير ازدواج كند

 (عى مادر  رضا )زن شیر دهنده ،  -1

 مادر زن  شیر دهنده  -2

 مادر  شوهر شیر دهنده-3

 خواهر زن   شیر  دهنده -2

 خواهر شوهر شیر دهنده   -5

 دختران پسر ودختر شیر دهنده   -6

روايت كه )رضى (عايشه  بی بی ز شود: ا مقدار  شیر كه  با خوردن  آن  تحريم ثابت مى :خواهرشیرى-7

   »ال تحرم المصة والمصتان «ده است : پیامبر صلى هللا علیه وسلم فرمو

 ( ۷/   ۱۲۲۳/  ۱۹۲۲صحیح امام مسلم  ()بار  مكیدن  تحريم ثابت نمى شودبا يك  يا دو) 

از ام فضل  روايت است  كه پیامبر صلى هللا علیه وسلم فرموده    ( ۴ ۷/  ۳۲۳/  ۱۱۸۲سنن الترمذى    ) 

بايك  يا دو  بار شیر خوردن  ويا يك يا دو بار   «) والمصة او المصتانال تحرم الر ضعة أو الر  ضعتان  ، أ »است : 

   .( ۷/ ۱۲۲۹/ ۷۲/ ۱۹۲۱صحیح امام مسلم )  مكیدن تحريم ثابت نمیشود.

   مسايـــل :

خواهر است  شیر  خورده  ،  2برادر  است از پستان مادر  نوريه  كه داراى   3پسرى بنام  محمود  كه داراى 

ر اش  براى محمود  حالل نیستند. اما  نوريه  وخواهرانش   مى توانند به قید نكاح   برادران  نوريه  وخواه

 محمود در آيند . 



وقتى  شیر خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كه سن كودك  شیر خوار از دوسال  وششماه  زياد نشده 

 .ريق  چوشك ويا امثال آنباشد ، خـواه  شیر   را مستقیمٱ ء از پستان  بچوشد يا  از ط 

بقره   «) والوالدات ير ضعن أوالدهن حولین كاملین لمن أراد أ ن يتم الرضاعة »   :قرآن عظیم الشان میفرمايد 

مى دهند هرگاه  يكى  مـا دران ( اعم  از مطلقه وغیر مطلقه ) دوسال  تمام  فرزندان  خود را  شیر   () 233

 . خواستار  تكمیل دوران  شیر خوارگي شوند  از  والدين  يا هردوى  ايشان 

ما فتق اآل  ال يحرم من الرضاع إال  »از ام سلمه  روايت است  كه پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرموده است : 

 « معا ء  فى الثدى وكان قبل  الفطام

مانى كه شیر  به شیر خوارگى موجب تحريم ازدواج نمى شود  مگر  ز()  ۷/  ۳۱/  ۱۱۸۷سنن الترمذى :  )

 . وقبل  از دو سالگى باشد (بطوريكه روده كودك  تنها  ازآن تغذيه  كند  )روده كودك  برسد 

 :قت حرام شده اندؤزنانى كه بطور م

 :» ، خداوند متعال مى فرمايد )دو خواهر  را در يك  زمان  به ازدواج  خود در آوردن   (جمع  بین دو خواهر   -۱

آوريد ، مگر آنچه  واينكه دو خواهر را با  هم جمع  .( ۷۳ :نسا ء  « ) آلختین إال ما قد سلفوأن تجمعوا بین ا

 .گذشته است 

 ال  »جمع بین زن  وعمه وخاله او :  به دلیل  حديث ابو هريرة از پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرمود :  ۷-

صحیح امام  )،   ( ۴/  ۱۸۲/  ۲۱۲۴امام بخارى  :صحیح  «) يجمع بین المرأة  وعمتها  وال بین المرأة  وخالتها

 (. ۷/  ۱۲۷۳/  ۱۹۲۳مسلم : 

   »زنى كه همسر  مردى ديگرى است  ودر  عده  او به سر  مى برد : به دلیل  فرموده خداوند  متعال : ۳-

 )زنانى كه مگر (بر شما  حرام شده  اند  )زنانى شوهردار  «)  والمحصنات من النسا ء  إال ما ملكت أيمانكم

اسیر  كرده باشید ، كه بعد پاك شدن رحم  ايشان ، براى اسیر   (آنان  را در جنگ  دينى مسلمانان  با كافران 

 .كنند گان  حالل  مى گردند اگر چه  در ازدواج كسان ديگرى باشند

ه  مرد ديگرى بطور با شوهر  اولش  جايز  نیست ، مگر اينك زنى كه سه  بار طالق  داده شده ،  ازدواج او -۹

فإ ن طلقها فال  :» خداوند متعال صحیح  اورا به  ازدواج خـود در آورد سپس او را طالق  دهد ، به دلیل  فرموده 

 «  تحل  له من بعد  حتى تنكح زوجٱ غیره ، فإ ن طلقها فال جناح  علیهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقیما حدود هللا

او را طالق  داد ازآن به بعد زن براى او حالل  نخواهد بود ، مگر   (بار ديگر هم  بعد  از طالق  ورجوع )پس اگر 

گیرد  نه ايد و ازدواج  واقعى وجدى  صورت اينكه  با شوهرى ديگر  ازدواج كند ،  وبا  او آمیزش جنسى نم

  (زن وشوهر  )دو  اينصورت  اگر ( شوهر دوم )  او را طالق  داد ، گناهى برآن قتى  وفريبكارانه )  در ؤم

در صورتیكه   )وزن با شوهر اول  ازدواج  نمايد  (بر گردند   (به كانون  زندگى زناشويى  )نخواهد بود  كـه 

  .( پا بر جا  دارند محترم  بشمارند و  امیدوار باشند كه مى توانند حدود الهى را

 :داما د كیلوظایف و

ادر  ، كاكا  ويا هم شخص  ريش  سفید  خانواده  دامادمیباشد.  نماينده ويا وكیل  داماد  اكثرٱ  پدر ، بر

 را ذكر    (........  ...)   يا مال كذا    (...........    )نماينده  داما د   ويا هم خود  داما د میگويد :  من مبلغ  كذا 



قبول    (............)ى  حدود   واربعه  خانه  ، زمین  ويا هم اگر مهر اموال غیر منقول باشد  در مهر بى ب

 نمودم . 

بعد از موافقه  وقبولى  داماد ويا وكیل او در اندزۀ مهر،  امام روى خويش را بطرف  وكیل مهر ونفس دختر 

 نموده  ومراسم  ايجاب  وقبول  بترتیب ذيل آغاز میگردد. 

 :مراسم ايجاب وقبول

 توجه !  توجه !   توجه !  

 . مهمترين نقاطى است  كه در آن بايد دقت الزم بعمل آيد مراسم ايجاب و قبول يكى از

تعبیر میكند ويابه تعبیر يك لفظ  از ماضى  )ماضى  (ۀ ايجاب وقبول به لفظى كه از گذشته  ـنكاح بوسیل

 .منعقد میشود (حال (ولفظى  ديگر از 

يد :  ترا بحیث همسر  خود مرا بزن  وشوهرى بگیر ، آن ديگرى بگو » مثآل اينكه يكى از دو همسر  بگويد :

 « رفتم.پذيه بودم و پذيرفت

 عقد نكاح  با الفاظى  از قبیل نكاح ، ازدواج بخشش وتملك  نیز  بعمل  مى آيد ، يعنى  اگر زن  عوض قبول  

 نكاح بطور مثال بگويد : خود را بتو  بخشیدم  نكاح صحیح میشود.  

 ختر نموده میگويد: د «وكیل مهر ونفس   »قاضى يا امام  روى بطرف 

هستید :  «وكیل  دختر میگو يد بلى در همین اثنا ء  » )سابق الوکاله (سابق وكا لتشما  كه بحیث  وكیل  »

 كه به اين نام  ونسب ديگر   (........  )بنت  (..... عروس -نام منکوحه ..... )بى بى  عفیفه المسمات    

مبلغ  كذا يا مقدار كذا كه  (نكاح  صحیح  وشرعى به پرداخت  دخترى ندارد ، نفس  مسمات مذكوره را  به 

مقدار مهر مؤجل  به اين  ).........(مهر معجل  و    كه از جمله  ) .......   (  )ذكر مشخصات آن حتمى است 

غرض  فرزند ).........( ......(نام داماد)..... محترم )بهتر است  امام بدست اشاره به ناكح  كند  (جوان حاضر

 ؟داده ايد   ؟عقد نكاح زنى وشوهرى بحیث داماد خويش  قبول  نموده ايد

    ترمیگويد:ـوكیل مهر نفس دخ

 بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام  اين جمله بايد سه بار  باالى وكیل دختر تكرار  شود .  

 بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام     

  ام    بلى من آنرا  داده بودم  وداده 

   بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام 

 یادداشت:

 اگر خود  دخترمیخواهد در مراسم ايجاب  وقبول حاضر گردد و میخواهد مراسم ايجاب  را  شخصٱ ادا كند بايد  

در مقابل ( ... نام ناکح.....) بگويـد : من نفس خويش را  به نكاح صحیح و شرعى در بدل مهركذا  به  محترم

بعدٱ   بدون وقفه  )البته  سه بار  (داده  بودم ودادم)      ...مقدار  )ومهر مؤجل  (مقدار ......... ) عجل    مهر م

 :امام  وياقاضى روى بطرف  داماد نموده   ومیگويد 



..... )  نفس بى بى   : اكنون شما  جوان عاقل  وبالغ  كه در اين مجلس حاضر به عقد نكاح مسمى  هستید

را به نكاح  صحیح وشرعى   به زنى  وزناء شوهرى  به  (       ...... )     بنت  (    ...... عروس -وحه نام منک

 (باذكر  مهر ومقدار مهر  معجل ومؤجل   قبول  داري؟   )    ...... نفس خود  در بدل مهر كذا  

 جوان  يا داماد بال درنك  سه بار  میگويد :  

 .كرده  بودم وقبول دارم  قبول ،بلى من آنرا  خواستم

 .قبول  كرده  بودم وقبول دارم ،بلى من آنرا  خواستم

  .قبول  كرده  بودم وقبول دارم، بلى من آنرا  خواستم

  :ولى اگر قرار باشد كه وكیل داماد  جواب میدهد امام بايد بپرسد كه 

نكاح  صحیح وشرعى   به زنى  وزناء  را به  (  ......  )    بنت   (..... نام عروس ...   ) نفس بى بى  

در  )حتمى است )نام جوان ذكر  شودوبهتر است امام به دست هم اشاره كند    ) شوهرى  به اين جوان 

 قبول داريد ؟   )باذكر  مهر ومقدار  مهر  معجل ومؤجل (بدل مهر كذا    

بنت )........   ...  ( عروس -نام منکوحه ) ....  نفس بى بى من   :در جواب  بايد توسط وكیل داماد  گفته شود

توجه !  توجه !   (... ناکح -نام داماد ...) را به نكاح  صحیح وشرعى   به زنى  وزناء شوهرى  به محترم   (

  ( نام پسر يا  داماد حتمٱ  ذكر شود ! )  توجه !   

 بول  كرده  بودم وقبول دارم ق ،خواستم ( ...ناکح.... -.......نام داماد بلى من آنرا  براى محترم. 

 .قبول  كرده  بودم وقبول دارم ،خواستم ( نام داماد.... ....)بلى من آنرا  براى محترم 

 .قبول  كرده  بودم وقبول دارم،  خواستم ( نام داماد..... ...)بلى من آنرا  براى محترم  

  ۀ نكــــــاحـخطب

بزګوار اسالم پیامبر مده است که:آامر مستحب است. در روایت قبل از همه باید گفت خواندن خطبه در نکاح 

ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلَّمَ محمد   چنین خطبه خوانده است:  َصلَّى اَّللَّ

إن الحمد هلل، نحمُده ونستغفره ونستعینه ونستهديه ونعوُذ باهلل من شروِر أنفسنا ومن سیئاتِ أعمالنا، من » 

وأشهد أْن ال إله إال هللُا وحده ال شريك له وأشهد أنَّ محمداً   .ن يضلل فال هادي لهيْهِد هللُا فال مِضلَّ له وم

 .«عبُده ورسولُه

 سه آيه زير را بخواند: میتواند یکی  ویا سپس 

َ َحقَّ تَُقاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ »   ([ )آل عمران( 102) «يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ

َ َوُقولُوا َقْواًل َسِديًدا »   ( )احزاب(70« )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ

ًرا َونَِساًء ۚ ا ِرَجااًل َكثِیيَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ  »

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ اَّللَّ  (1:) سوره نسأ َواتَُّقوا اَّللَّ

َع َفإِْن ِخْفُتْم أَْن الَ َوإِْن ِخْفُتْم أَْن الَ تُْقِسُطوا فِي اْلیََتاَمى َفاْنكُِحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن الن َِساِء َمْثَنى َوثُالََث َوُربَا»

 «تَْعِدلُوا َفَواِحَدًة أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَْن الَ تَُعوُلوا

   هكذا قال سیدنا محمد صلى هللا علیه وسلم:

   .النكاح من سنتى فمن  رغب عن سنتى فلیس منى



  وايضٱ  راغب والمنكوحة  مرغوبة  والمهر على ما تراضیا  صلى هللا  علیه وسلم : ا لناكحرسول هللا قال  وايضٱ

صدق   .ا فانى أباهى بكم  االمم  يوم  القیامةوتناكحوا توالدو  او تكثر :قال رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم

والشاكرين  والحمد هلل  رب  هللا العظیم وصدق رسوله  النبى  الكريم  ونحن  عــلى  ذلك  من الشاهدين

 مین  برحمتك يا ارحم الراحمین.العال 

 دعا اختتام  : 

  .بارك هللا لك وبارك  هللا  علیك و جمع بینكما  فى  خیر

 .الهم الف بینهما كما الفت بین آدم  و حـوا

  .الهم الف  بینهما  كما الفت  بین ابراهیم  وساره

  .الهم الف بینهما كما  الفت بین مـوسى  و صفوره

   .ا  كما الفت  بین سیدنا محمد صلى هللا وسلم  وعايشة كبرىالهم  الف  بینهم

    پروردگارا  !

نكاح هذا را كه بدون ممانعت  وبه طريقه اسالمى ، به رضا ء ورغبت جانبین  ومطابق به سنت  پیامبر صلى 

روك به در بار خويش  مبصورت  پذيرفت  تو صلی هللا علیه وسلم هللا علیه وسلم وشرعیت  غراى محمد 

 .بگردانى ومقبول 

   پرردگارا  !

ر پكت وپر بره  اين وصلت  وزندگى نوين  را براى زوجین قرایت شد ۀـه  وآيات متبركــبه بركت  خطبۀ مقدس

 ثمر سازى . 

   ! پرورگارا

 .ب نمايى یبراى زوجین   زندگى سعادتنمد ، با ابرو  وبا عزت  نص

  !پروردگار ا 

داشته  وبراى هردو خانواده  توانمندى  آنرا  عطا فرمايى تا بر دوستى  هاى اوالد  صالح  نصیب  شان  

 خويش بیفزايند . 

  پروردگار ا !

دوستان وعزيزانى كه  قدم رنجه فرموده ودر اين محفل خوشى  ودر شب مقدس  در نكاح مقدس شرعى  

 سهم گرفتنند تو بر  شادى هاى شان بیفزا .

   پروردگار ا ! 

 شان بیفزا .ی نه توانستند در اين محفل  اشتراك نما يند   تو در خوشى هادوستانى كه 

  پروردگار ا ! 

 مارا از غم  نجات ده  وبه شادى هاى ما    صلی هللا علیه وسلم  تو به نورحبیبت ،  تو به نور پیامبرت  محمد

 .بیفزا 

   امین يا رب العالمین



وآ خیر  دعوانا أن  الحمد هلل  رب العالمین  برحمتك يا أرحم   المصیر  ربنا علیك تو كلنا وإلیك  أ نبنا  والیك  

 الراحمین.

  براى فامیل هاى عروس و داماد تبریک گفتن ازدواج  

 .تبريك  گفتن ازدواج  براى  فامیل هاى عروس و داماد مستحب است

بارك  :»ريك  مى گفت  مى فرمود روايت  است كه پیامبر  صلى هللا علیه وسلم وقتي تب )رض (از ابو هريرة   

خداوند  خود تان  وازدوجتان  را پر  بركت   واجتماعتان  را   «) هللا لك وبارك  هللا  علیك و جمع بینكما  فى  خیر

  ( ۱/۸۱۹/۱۴۲۲سنن ابن ماجه : )،  ( ۱۲۹۸صحیح  سنن ابن ماجه :  .«)پر خیر  كند  

 »حضرت محمد صلى هللا علیه وسلم روايت فرموده است  : از  (رضى هللا عنها  )همچنان بى بى عائشه 

 «   اعلنوا هذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو علیه الدف

 (رواه احمد والترمذى  )

 قـانون مدنى افغانستان  وامور متعلق به ازدواج

  ازدواج : - مبحث ششم 

ا  به مقصد  تشكیل  فامیل  مشروع  گردانیده  حقوق و  ازدواج  عقديست كه معاشرت  زن ومرد ر :  ۸۲ماده 

 .واجبات  طرفین  را  بوجود مى آورد

 .نامزدى با زنى جواز دارد كه درقید نكاح وعدت غیر نباشد  :   ۸۷ماده  

خواستگارى  زن  در عدت  طالق  رجعى يا بائن  بعبارت صريح و كنايه ودر عدت  وفات  بعبارت    :  ۸۳ماده  

 .جواز ندارد صريح 

 نامزدى عبارت  از وعده به ازدواج  است.  هر يك از طرفین مى تواند  از آن منصرف  شود. :  ۸۹ماده 

 :  هر گاه  نامزد به نامزد خود هديه  داده   باشد . هديه  دهنده  مى تواند  در صورت انصراف  جانب    ۸۲ماده 

يد آن را مطالبه  نمايد و اگر  انصرف از طرف  هديه دهنده  مقابل  وموجوديت هديه ،  عین  يا قیمت  روز خر

 صورت  بگیرد  يا هديه  هالك  ويا استهالك گرديده باشد ،  رد آن  را به هیچ صورت  مطالبه  كرده نمیتواند. 

مجلس : عقد ازدواج با ايجاب وقبول  صريح  كه فوريت  واستمرار  را افاده  كند  ، بدون  قید وقت  در  ۸۸ماده 

 واحد  صورت  مى گیرد. 

: ازدواج در صورت  تعلیق  آن به شرط غیر محقق يا مضاف  ساختن  آن به زمان  آينده  عقد شده    ۸۲ماده 

 . نمیتواند

هر گاه  در عقد ازدواج  شرطى گذاشته  شود  كه مخالف  قانون  واهداف  ازدواج  باشد عقد    :  ۸۳ماده 

 .میشود  صحیح  وشرط  باطل  پنداشته

زن  ، بدل  زن ديگر  قرار  نگرفته  وبراى هريك از  زوجه  ها مهر مثل  الزم  -در عقد ازدواج  بدل   : ۸۴ماده 

 گردد. مى   

   واناث شانزده ساله گى را    (  ۱۳):   اهلیت  ازدواج  وقتى  كامل  مى گردد. كه  ذكور سن  ۲۲ماده 

 تكمیل  كرده  باشد.



 اين قانون را تكمیل  نكرده  باشد ، عقد  ازدواج  وى   ( ۲۲ )هر گاه  دختر سن  مندرج  ماده  ( ۱ ):    ۲۱ماده 

 تنها  توسط پدر صحیح   التصرف يا محكمه  با صالحیت صورت  گرفته  مى تواند. 

 سال  بهیچ وجه  جواز ندارد.  ( ۱۲ )عقد  نكاح صغیر  كمتر  از   ( ۷ ) 

 وكیل براى  عقد ازدواج  جواز دارد. گرفتن  ( ۱ ):     ۲۷ماده  

وكیل  نمى تواند موكله  خود را   به عقد   نكاح خود  در آورد، مگر  اينكه  در عقد وكالت  به آن تصريح  ( ۷ )

 .شده  باشد 

يا  موكله  خود ،  شخص  وكیل نمى تواند  در عقد  ازدواج  بدون  تفويض صالحیت  يا اجازه موكل  :  ۲۳ماده 

 .ى  را به صفت  وكیل انتخاب  نمايدديگر

:  وكیل نمیتواند  عملى را  كه خارج  از حدود  وكالت  او باشد ، انجام  دهد . تصرف  خارج  از حدود   ۲۹ماده 

 وكالت  بمثابه  عمل  فضولى بوده  ومو قوف باا جازه  مؤكل  يا مؤكله  او مى باشد. 

ج  وپــرداخت  مهر مكلف  نمى باشد ، مگر اينكه  از پرداخت  مهر  : وكیل  به تسلیم  زوجه  بـه زو  ۲۲ماده 

ضمانت  كرده  باشد. در ين صورت وكیل  نمى تواند  كه مهر  تاديه  شده را از زوج  مطالبه  نمايد . جز  در 

 حالتى  كه ضمانت  وكیل  با جازه  زوج  صورت  گرفته  باشد. 

تٱ شر عٱ  يا  توكیآل تحت واليت  شخصى  واحد  قرار  داشته   :در صورتیكه  طرفین  عقد اصال  ۲۸ماده 

باشند ، شخص  مى تواند  به تنها ئى  از جانب  طرفین عقد ايجاب وقبول نمايد ،  مشروط  بر اينكه  شرايط 

 .قانونى عقد رعايت شده باشد 

 :آن  شرايط  آتى الزم است  براى  صحت  عقد  نكاح ونفاذ  : ۲۲ماده 

 ايجاب  وقبول صحیح توسط  عاقدين يا  اولیا ء  يا وكالى  شان .نجام ا-۱

  . حضور  دونفر  شاهد با  اهلیت ۷-

 . عدم  موجوديت  حرمت  دائمى  ويا  موقت بین  ناكح  ومنكوحه ۳-

  : قاضى  ولى  اشخاصى  است كه ولى  نداشته باشند.  ۲۳ماد  ه : 

 نمیتواند  اين قانون  تحت  واليت  قاضى قرار  مى گیرند ، قاضى  ( ۲۳ ):  اشخا صیكه  طبق  ماده    ۲۴ماده 

 آنها  را به  عقد  ازدواج  خود  يا  اصول  وفروع خويش دراورد. 

 : هرگاه عاقله رشیده  بدون  موافقه  ولى  ازدواج  نمايد . عقد  نكاح  نافذ والزم  میباشد.   ۳۲ماده  

وع خود وفروع پدر  ومادر  وطبقه  او ل فروع  اجداد  بطور ابدى حرام : ازدواج  شخص  با اصول  وفر ۳۱ماده 

 است. 

 : ازدواج شخص  با زوجه  اصول  وزوجه  فروع خودش  بطور  دايم  حرام است  ۳۷ماده 

همچنان  ازدواج  شخص  با اصول  زوجه اش مطلقٱ وبا فروع  زوجه  در صورت  دخول  بطور  دايم  حرام  

 .میباشد



 ازدواج  زنى بااصل  وفرع مزنیه   همچنان  ازدواج  مزنیه  با اصول  وفروع  زانى  حرام  مى   : ۳۳ماده  

 ازدواج  اصول  وفروع  مزنیه  با  اصول  وفروع  زانى از ين امر  مستثنى است. باشد. 

 : حرمت  رضاعى با ستثناى حاالت  ذيل  مانند حرمت  نسبى است ۳۹ماده 

 . خواهر  پسر رضاعى -۱

 .مادر خواهر  يا برادر رضاعى -۷

 . مادر كالن  پسر  يا دختر  رضاعى ۳-

 خواهر  برادر  رضاعى. -۹ 

 قت موجود میگردد.ؤ:  در حاالت  ذيل حرمت م  ۳۲ماده 

  جمع در نكاح  بین  دو زنیكه هر گاه  يكى آنها  مرد فرض  شود ، حرمت  ازدواج  بین شان بوجود آيد  ۱-

 . ه  تا زمانیكه  با شخص  ديگرى  ازدواج  نمايدمطلقه ثالث -۷ 

  . منكوحه  ومعتده غیر ۳-

  زنیكه لعان شده باشد تا وقتیكه ، شوهر خودرا  تكذيب  نمايد. ۹- 

 .زنیكه  اهل كتاب  نباشد -۲

 .ازدواج  به بیش  از يك زن  بعد از  تحقق  حاالت  آتى  صورت گرفته میتواند  : ۳۸ماده 

 .خوف عدم عدالت  بین زوجات  موجود  نباشد در حالتیكه-۱

در حالتیكه  شخص  كفايت  مالى  براى  تامین  نفقه زوجات  از قبیل  غذا ،  لباس  ، مسكن  وتداوى  -۷

 .مناسب  را دارا باشد

 صعب  در حالتیكه  مصلحت  مشروع ، مانند  عقیم  بودن  زوجه  اولى  ويا مصاب  بودن  وى  به امراض   ۳-

 عالج ، موجود  باشد.ال 

اين قانون  ازدواج  نموده  باشد ،  مى تواند    ( ۳۸ ):  زنیكه  شوهر وى  بر خالف  حكم ماده   ۳۲ماده 

اين قانون  ، براساس  تفريق  به سبب ضرر از محكمه  مطالبه  طالق   ( ۱۳۳ )مطابق  به احكام  مندرج  ماده 

 نمايد. 

  ( ۳۸ )عقد ازدواج  شرط گذارد  كه اگر ازدواج وى مخالف  احكام  مندرج  مانند : زن میتواند  هنگام   ۳۳ماده 

اين شرط وقتى اعتبار دارد   د.اين قانون  به زن ديگر  ازدواج  كند  ، صالحیت طالق  به او انتقال  داده میشو

 . كه در وثیقه  نكاح  درج  شده باشد

اين قانون  متاهل بودن    ) ۳۸ (زن  مطابق  حكم  مندرج  ماده ازدواج  به بیش  از يك  شخصیكه  در : ۳۴ماده 

خود را كتمان  نمايد  ورضائیت  وموافقه  صريح  زنى را كه جديدٱ  به نكاح  گرفته  است  در  مورد بدست  

نیاورده  بــاشد . درينصورت  زوجه  جديد  مى تواند در  صورت عدم  رضائیت  به  دوام  معاشرت به زوج  

 بر اساس  تفريق به سبب ضرر از محكمه  مطالبه  طالق  نمايد.  ( ۱۳۳ )بق  به احكام  مندرج ماده مطا    

  مبحث هفتم آثـار ازدواج

    :فـرع اول  احكام  عمومى 



: در نكاح  صحیح  ونافذ تمام آثار  آن از  قبیل  ، نفقه  زوجه ،  حقوق  میراث ،  ثبوت نسب  وحرمت   ۴۲ماده 

 مرتب  میگردد.  مصاهره

 :  در مورد لزوم  كل مهر ، خلوت  صحیحه ، حكم  دخول  را در نكاح  صحیح   دارد ، گرچه  زوج  عنین   ۴۱ماده 

همچنان  در مورد  اثبات  نسب ، نفقه ، حرمت نكاح  خواهر  زوجه ، حكم  خلوت صحیحه ،  عینٱ   . باشد

 .در نكاح  صحیح را دار  مى باشد حكم دخول  

ازدواج  زن مسلمان  با مرد  غیر مسلمان باطل است  مرد مسلمان میتواند  با زن  اهل كتاب    :  ۴۷اده م

 ازدواج  نمايد.

 ازدواج  اهل كتاب  توسط ولى  كتابى  وى  بحصور دونفر  شاهد  اهل كتاب  صورت  گرفته  مى تواند ،  ( ۷ )

 ناخته  مى شود.در مورد  مندرج اين ماده  اوالد تابع دين پدر  ش 

 : نكاح زن اهل كتاب  باالى  زن مسلمان  وعكس آن جواز دارد. ۴۳ماده   

: هر گاه  در نكاح  غیر صحیح  بین  زوج  وزوجه  قبل از دخول  ومقدمات  آن تفريق صورت  بگیرد ،   ۴۹ماده 

 موجب  حرمت  مصاهره  نمى گردد. 

گرفته  باشد ،   ر  ازدواج  بـــاطل  گرچه  دخول  در آن صورت  :  هیچ يك  از آثار  ازدواج  صحیح ب ۴۲ماده 

 مرتب نمیگردد. 

ازدواج  كه  با ايجاب  وقبول صورت  گرفته  وبعضى  شرايط  آن تكمیل  نگرديده  باشد ، فاسد  :۴۸ماده 

 .واحكام  ازدواج  بر آن  مر تب نمى گردد 

هر گاه  بعد از ازدواج  فاسد  دخول   .كم  نكاح  باطل  استازدواج  فاسد قبل  از دخول  در ح ( ۱ :) ۴۲ماده 

 صورت  بگیرد ، مهر  نسب ،  حرمت ، مصاهره ،  عدت ،  تفريق  ونفقه  ثابت میگردد. 

 مهر  -فـرع دوم  

: كل مهر  با وطى ، خلوت  صحیحه  يا وفات يكى از زوجین گرچه  قبل  از دخول  يا  خلوت صحیحه   ۴۳ماده 

 فته  باشد، الزم میگردد.صورت  گر 

بعمل   :  زوجه  مستحق  مهر مسمى مى باشد ، اگر  مهر  حین  عقد  تعیین  نشده  ويا  نفى  آن   ۴۴ماده 

 آمده  باشد ، مهر  مثل  الزم  مى گردد. 

 :  مال  قابل  تملك  مهر  تعیین شده مى  تواند.  ۱۲۲ماده  

 ، حین  عقد طور معجل يا مؤجل  تعیین  شده  مى تواند. كل يا قسمتى  از مهر  ( ۱ ):   ۱۲۱ماده 

پرداخت  مهر  مؤجل  در صورت  تفريق يا وفات تابع مدت  .در صورت عدم تصريح ، بعرف   رجوع مى گردد ( ۷ )

 .كوتاه  تر  مى باشد ،  مگر اينكه  حین  عقد مدت  معینى تصريح شده باشد 

 ار  مهر  را بعد از  عقد تزئید  نمايد.زوج  مى تواند  مقد  ) ۱ :)  ۱۲۷ماده 

 در حالت  فوق زيادت  در مهر  تابع شرايط ذيل  است . (۷) 

 مقدار زيادت مهر  معلوم  باشد. -۱



  زوجه  يا ولى  او اين  زيادت  را قبول  نمايد. ۷-

  رابطه زوجیت باقى  باشد. ۳-

 را تكمیل  نموده باشد ، میتواند  در حالت  صحت   زوجه  بالغه  كه سن  ازدواج  قانونى  ( ۱ :)  ۱۲۳ماده 

 ورضاى   خود  مهرى  را كه  نقد ٱ  تعیین  شده  باشد ، كال ويا قسمٱ  از ذمه  زوج  ساقط نمايد. 

اين قانون  را تكمیل  نكرده  باشد ، بهیج  صورت  نمى تواند    ( ۲۲ )پدر زوجه  اى  كه سن  مندرج ماده  ( ۷ )

 ه  زوج  ساقط نمايد.مهر  را از ذم

 : زنى كه  اختیار  تعیین  مهر  را به زوج  تفويض نموده  ومهر  او تسمیه  نشده  باشد ،  مى تواند   ۱۲۹ماده 

   .بعد از عقد  وقبل  از  دخول ، تعیین  مهر  مطالبه  نمايد 

ین  مهر مثل  را از محكمه  با   زوج  مكلف است  مهر  او را معین  كند در صورت  امتناع ، زوجه  مى تواند  تعی

 صالحیت مطالبه  بدارد. 

زوجه  نصف  مهر  : هرگاه  تفريق قبل از دخـــول  يا خلوت صحیحه واقع  گردد ، در صورت  تسمیه ،  ۱۲۲ماده 

 مسمى ودر غیر آن  نصف  مهر مثل  را مستحق مى شود. 

 از طرف  زوجه صورت  گیرد ، مهر  وى  كامآل   : هرگاه  تفريق  قبل از دخول  يا خلوت  صحیحه ۱۲۸ماده 

 ساقط میگردد. 

: هرگاه  تفريق  بین  زوجین  قبل از دخول  يا خلوت  صحیحه  واقع  گردد. براى  زوجه ، متعه اى  ۱۲۲ماده 

متعه ، توان  مالى  زوج  در  كه عبارت  از البسه  معمول وامثال  وى  مى باشد ، واجب  مى گردد. در تعین 

 ظر  گرفته  شده  وبهیچ صورت  قیمت  آن از نصف مهر مثل  تجاوز  نمى كند.ن 

هر گاه   طالق قبل  از دخول واقع گرديده  ومهر مسمى  باشد  ويا زوج  وفات  نمايد ،     (۱)  ۱۲۳ماده  

 . متعه  براى  زوجه  واجب نمى گردد

مهر  مسمى باشد يا   نه ،  اداى  متعه  براى  زوجه  در صورتیكه  طالق بعد از دخول  واقع  گردد،  خواه    (۷)

 جواز  دارد. 

:  هر گاه  شخصى در حین  مرض  موت خود  ازدواج  نموده  ومهر  زوجه اش  را بیشتر  از مهر   ۱۲۴ماده 

 مثل  تعیین  كرده  باشد ،  اين زيادت  تابع  احكام  وصیت  مى گردد. 

حسوب مى گردد . زوجه  مى تواند  در مهر  خود  هر نوع تصرف  مالكانه  :  مهر ، ملكیت  زوجه  م ۱۱۲ماده 

 بنمايد. 

:  هر گاه  زوجه  كل مهر  يا قسمتى  از آن را  قبل   يا بعد از قبض  بزوج  هبه  نموده  وقبل از   ۱۱۱ماده 

 دخول ، طالق  واقع  گردد، زوج نمى  تواند نصف  مهر  را مطالبه  نمايد. 

 :  هر گاه  مهر پول  نقده يا شى  مثلى  نبوده  وزوجه  نصف يا كل آنرا  به زوج  هبه  نمايد ، در  ۱۱۷ماده 

 . صورت  وقوع  طالق  قبل  از دخول ، زوج  نمى  تواند  هیچ چیزي را به  عنوان  مهر  مطالبه  نمايد



 .پدر نمیتواند مهر دختر  خود را كال يا  قسمٱ  هبه  نمايد : ۱۱۳ماده 

زوجه  مجبور گردانیده  نمیشود  تا كل  يا قسمتى  از مهر خود را  به زوج  يا شخص ديگرى واگذار   : ۱۱۹ه ماد

شود. در صورتیكه  زوجه  قبل  از قبض  كل مهر  وفات  نمايد ، ورثه  وى مى تواند  از زوج ود ر صورت  وفات  

 نده  را  مطالبه  نمايد.زوج از  ورثه  او پس  از وضع حق االرث  زوجه  مهر  با قیما 

 فــرع سوم: مسكن  

 :  زوج  مطابق  به توان  مالى  خود  براى  زوجه  اش  مسكن  مناسب  تهیه  مینمايد. ۱۱۲ماده  

را در  هر گاه  شخصى  بیش  از يك  زوجه  داشته  باشد ، نمى  تواند  بدون  رضائیت  آنها  :  ۱۱۸ ماده 

 گرداند.  مسكن  واحد  مجبور  به رهايش

  فـرع  چـارم :  نفقه

  با عقد نكاح صحیح  ونافذ بر  زوج  الزم  میگردد ، گرچه  زوجه  در مسكن  اقاربش رهايش   ( ۱ ):  ۱۱۲ماده 

داشته  باشد ، اگر چه  زوجه  از رفتن بمسكن  زوج  بدون  حق امتناع  ورزد ، نفقه  وى  بر زوج الزم  

 .نمیگردد

 ۱۱۲ )دارد از رفتن بمسكن  زوج  امتناع  ورزد ، كه مسكن  مناسب  مطابق به ماده   زوجه وقتى  حق ( ۷) 

 اين قـانون  از طرف   زوج  تهیه  نشده  ويـا مهر  معجل  وى  تـاديه  نگرديده  باشد.  ( ۱۱۸و  

 زوج. : نفقه  زوجه  مشتمل  است  بر طعام ، لباس ،  مسكن  وتداوى  متناسب به توان مالى  ۱۱۳ماده  

:هر گاه  زوج  ازا داى نفقه  امتناع  ورزد يا  تقصیر وى  در آن  ثابت  گردد، محكمه  با صالحیت    ۱۱۴اده م

 زوج  را به اداى نفقه  مكلف  میگرداند. 

:  نفقه  زوجه  باثر  حبس زوج گر  چه توان اداى  آن را نداشته  باشد ،  از ذمه  وى ساقط نمى   ۱۷۲ماده 

 گردد. 

: هر گاه  زوج  غايب  باشد ،  نفقه  زوجه  از اموال  زوج  كه شامل  نفقه  شده  بتواندوبدسترس   ۱۷۱ده ما

در غیر آن  از اموالیكه  نزد ديگرى طور وديعت  يا دين  دار د، نفقه  .وى  قرار   داشته  باشد ،  تامین  میگردد 

 .زوجه  تعیین میگردد  

 مستحق نفقه  نمى گردد.  در حاالت ذيل  زوجه : ۱۷۷ماده  

 .زوجه  بدون اجازه  زوج يا بغیر  مقاصد  جايز از مسكن  خارج گردد -۱

  زوجه با مور  زوجیبت اطاعت  نداشته  باشد. ۷- 

 مانع انتقال   زوجه  به مسكن  زوج  موجود باشد. -۳ 

حداقل  كفاف   ط  بر اينكه  نفقه  از :  نفقه  زوجه  مطابق  بتوان  مالى  زوج  تامین  میگردد . مشرو ۱۷۳ماده 

 زوجه  كمتر  نباشد. 



 : زيادت وتنقیص  نفقه  تابع  تحول وتوان  مالى زوج  وتغییر  قیمت  اشیا ء  در محل    ۱۷۷ماده : مى باشد . 

مى پذيرفته  ن ادعاى  زيادت  ويا تنقیص  نفقه  متعینه  قبل  از سپرى شدن  شش  ماه  از تاريخ  تعیین  آن 

 شود. 

: هر گاه  زوج  از اداى نفقه  واجبه  امتناع  ورزد ،  از تاريخ  امتناع  به اداى  نفقه  زوجه  مكلف    ۱۷۲ماده

 .میگردد 

 مطلقه  از تاريخ  طالق  تا ختم  عدت  مستحق نفقه  میگردد. : ۱۷۸ماده   

ز يك سال  از تاريخ  طالق  باشد ، قابل  ادعاى  مطلقه  در مورد  نفقه  ايام عدت  اگر بیشتر  ا  : ۱۷۲ماده 

 سمع  نیست. 

 :  نفقه  واجبه  جز به  اداء  يا ابرا ء  از آن  ساقط نمى گردد. ۱۷۳ماده 

 يا  :  ابرا ء  ازقبل از اينكه  تعیین  شده  باشد باطل  است ، خواه  تعیین  نفقه  رضائى باشد   ۱۷۴ماده 

ا ز تعیین  وقتى صحیح میگردد كه ابرا ـ  از نفقه  ايام  گذشته  باشد .  ابرا ء   قضائى . اما  ابرا ء  از نفقه  بعد

از نفقه  روز ، هفته ، ماه  ،  وسال   آينده  وقتى صحیح  مى گردد ، كه نفقه  بالترتیب  طور  روز مره  هفته  

 وار ،  ما هوار  وساالنه تعیین  شده باشد. 

ه  زوج  يا اينكه  بر  ذمه  زوجه  باشد باساس  مطالبه  هر يك  از زوجین :  دين نفقه  زوجه بر ذم ۱۳۲ماده 

   .مجرا ء  شده  مى تواند

 خــواستگارى 

میخواهد  با زن مورد  نظرش   خواستگارى كه قبل از ازدواج  صورت مى پذيرد عبارت از آن است   زمانیكه مرد

زن رفته  وخواهش  خويش را   مبنى بر  ازدواج  بیان ازدواج  كند  به  نزد اقارب وخويشاوندان  ونزديكان  

میدارد،  وبا  ايشان  به بحث وگفتگو  در مورد موافقت  با خواسته  اش  وشرايط آن  مى پردازد ، بهتر اين 

است  كه قبل از عقد  طرفین  همديگر  را ببیند  تا دل هاى شان  بسوى هم  جلب شود ومحبت  وعالقه  در 

 وجود آيد ، تا هنگامى كه  كار از كار مى گذرد  پیشمان نشوند. بین  آنان  به  

 »ازمغیره بن شعبه  روايت شده  كه زنى را خواستگارى كرد  وپیامبر صلى هللا علیه وسلم  به او گفت : 

تر  باعث  برو  به او نگاه  كن  و اورا  ببین  چون  اين  امر  به«) إذهب فأنظر إلیها، فإ نه أجدر أن  يودم بینكما

 ( .سازش  ودوام  محبت  در بین شما  میگردد 

 ( ۸/ ۸۴ :سنن نسائى (، )  ۳۸۳:صحیح سنن الترمذى) 

خواستگار   شده را كه  به   موافقت  زن  ..... (از قبیل  پدر ، جد  وبرادر و (الزم است كه ولى وسرپرست ، 

 دراين مورد پیامبر صلى هللا علیه وسلم سن بلوغ رسیده  براى ازدواج  با مرد خواستگار بدست آورد 

 بیوه زن مصلحت خود را  «)  الثیب آحق بنفسها من ولیها والبكر تستامر  وإذنها سكوتها »میفرمايد :  بهتر  از 

ولى وسرپرستش میداند ،  و دوشیزه  هم بايد براى ازدواج از او اجازه  گرفته شود.  وهمینكه  دو شیزه  

هر يك از طرفین مرد وزن  بعد از خواستگار ى  (نكرد سكوتش به معنى  اجازه  است واعراض  (سكوت نمود 

واعالن موافقت ، میتواند پیشمان شوند واگر  يكى از آنها پیشمان  شد  هدايايى  كه به يكديگر  داده اند  وبا 



بل  دوام  نیست ، مانند قیماندنى است ، مانند طال جات وزينت  آالت  بايد مسترد گردد ، اما  چیز هاى كه قا

 .چیزى  بابت آنها  پرداخت  نمیگردد شیر ينى وغذا وعطر هاى  صرف شده  

تنها  باشند ودريك   چنانچه گفته آمديم در  فاصله بین خواستگارى  وعقد ازدواج  جايز نیست مرد وزن  با هم

دو  با هم  بیگانه  هستند .  چون   مكان  خلوت  كنند ، چون  تا زمانى  كه عقد  ازدواج انجام نگیرد ، اين

 خواستگارى  وعده  به ازدواج است ، خود ازدواج  نیست.

 ائت ـفـك 

يكى از شرايط ازدواج اين است  كه بايد مرد  كفأ  وهمسان  با زنى باشد كه میخواهد با او ازدواج نمايد.  

ومال   باشد ، وشرف  علـم    كفائت در لغت بـه معنى مساوات  وهمسانى است ، كفائت  بايد در نسب

باالتر  از نسب  است .  كفائت  در مال  اين است ، كه  مرد  قدرت  تأمین  مهر  ونفقه  زن را   داشته  باشد 

 ،  ثروتمندى شرط كفائت نیست  بلكه  تنها  قدرت  تأمین  نفقه  ومهريه  شرط معتبر  مى باشد.

را ناديده  بگیرد ، ولى حق دارد كه  تقاضاى فسخ نكاح  او را  وقتى  زن  بدون  اجازه  ولى  شرط  كفائت 

 .بنمايد

  سرور وشادمانى  درمراسم نكاح

 .مراسم عقد   نكاح  بايد با سرور و  با خواندن ها ى  مباح  وزدن دف   در بین مردم اعالن گردد

هللا علیه وسلم روايت از حضرت محمد صلى  (رضى هللا عنها  )درحديث متبركه از حضرت بى بى  عائشه 

رواه احمد والترمذى  «)  اعلنوا هذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو علیه الدف »فرموده است آمده  :  

). 

 همچنان  در حديث متبركه ديگرى  پیامبر صلى هللا علیه وسلم فرموده است :  

 ۳۱۳/  ۱۷۳۲صحیح ابن حبان : )، ( ۱۲۳۲ه  : صحیح سنن ابن ماج()ازدواج را اعالن كنید  ) «  أعلنوا النكاح »

)   

 ودر حديث ديگرى از خالد بن ذكوان  روايت است : ربیع بنت معوذ بن عفراء گفت :

صلى هللا علیه وسلم يدخل حین بني علي ، فجلس على  فراش كمجلسك مني ، فجعلت  جا ء النبى  » 

 . وفینا نبي يعلم ما فى غد :بد ر، إذ قالت إحداهن  جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم

وقتى كه به خانه  داماد برده شدم پیامبر صلى هللا علیه  « ) دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین : فقال

  ( دايره ) دختر نیمه جوان  ما دف  .وسلم نزد من آمد ، وروى فراشي نشست همچون  نشستن تو از من

آور مى شدند ، در اين حال يكى از آنها   دكشته شده بودند يارانشان را كه در روز  بدرپد  مى زدند وخوبیهاي

گفت : در میان  ما پیامبرى است كه از آينده  خبر دارد ،  پیامبر صلى هللا علیه وسلم فرمود كه اين سخن را 

صحیح امام بخارى : ( فتح ) ، ( ۱۲۳.(حديث صحیح : اداب الزفاف: » ترك  كن وآنچه را كه قبٱل مى گفتى بگو

/  ۱۲۴۹سنن الترمذى :  )، ( ۱۳/  ۷۸۹/  ۹۴۲۱سنن ابو داود(   عون المعبود) : () ۴/  ۷۲۷/  ۲۱۹۲البارى ) 

۷۲۸  /۷).    

تفاوت  «)فصل  ما بین  الحالل  والحرام الدف والصوت في النكاح  »همچنان درحديث ديگرى مى فرمايد:  

 ) ۸ / ۱۷۲ :سنن نسا ئى  (، ) ۱۲۳۳:صحیح سنن ابن ماجه ()دف  وآواز  است   میان حالل وحرام  در ازدواج



 ، ) ۱ / ۸۱۱ / ۱۳۴۸ :سنن ابن ماجه  (، 

 ) ۱۲۴۹ / ۷۲۲ / ۷ (. 

 سیرت نویسان مینویسند که :

را در مراسم عروسي  -رضي هللا عنها-فارعة دختر اسعد  -رضي هللا عنها-در يک عروسي حضرت عايشه 

يا عائشة، شوهر وي نبیط بن جابر انصاري برد. رسول خدا صلى هللا علیه و سلم به او فرمود:)اش به منزل 

اي عايشه! آيا همراه شما سرگرمي )دف و غیره( »( يعني: ما كان معكم لهو؟! فإن اْلنصار يعجبهم اللهو

 بخاری (« ) نبود؟ زيرا انصار، سرگرمي را دوست دارند.

فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف، ضرت صلي هللا علیه و سلم فرمود: )در روايتي آمده است که آن ح

حضرت عايشه رضي هللا عنها « آيا کنیزي را با او روانه ساختید تا دف بزند و آواز بخواند؟»( يعني: وتغني؟

  گفت: او چه بايد مي خواند يا رسول هللا؟

 ـم فحیونـــا نحییكــــم) أتیناكـم أتیناكــ       :فرمود: بايد چنین مي خواند

 ولوال الحنطة السمــراء ما سمنت عذاريكـــــم(X  ولوال الذهب اْلحمــر ما حلَّْت بواديكــــــم

 معني شعر:

 ما آمديم، ما آمديم، سالم و درودمان گويید تا سالم و درودتان گويیم» 

 اگر طالي سرخ نبود آراسته نمي گشت بیابان هايتان

 «.الئي نبود دوشیزگانتان فربه نمي گشتندو اگر گندم هاي ط

 یادداشت :

 خواننده محترم !

سف باید گفت که : برخي از أدر شرع اسالم استفاده از دف در مراسم عروسي جايز مي باشد. ولی با ت

فامیل ها در محافل عروسی ، اقدام  به چنان  اعمال مي کنندو به برپاکردن عروسی مختالط  مرد وزن در 

ای عروسی می پردازند ، وبا ، آوردن نوازندگان و رقاصه ها، نوشیدن مشروبات الکلي، می پردازند صالون ه

که ، از لحاظ شرع اسالم جایز پذيرفتني  نبوده وحتی در زیاتر ازموارد حرام هم مي باشد و حتي در احادیث 

 نبوی  به اجتناب از آن ها امر شده است .

 اجازدو امرانعت ازمصارف گزاف درمم

هما نظوریکه مالحظه فرمودید که ازدواج امر مقدس وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم است ولی در جنب  

 آن از مصارف گزاف  در عروسی  ممانعت بعمل امده است .

در کشور عزیز ما افغانستان هستند ، بعضى خانواده ها که  مخارج زيادى را از پسر براى ازدواج دخترانشان 

فراموش میكنند و يا نمیفهمند كه خیر و بركت در مخارج كمتر و مهريه كمتر در ازدواج میباشد، و میطلبند، و 

 همچنین پیامبر صلى هللا علیه و سلم فرمودند: 

)متفق علیه(، يعنى: )  كسى كه به مردم رحم نمیكند خداوند نیز به او «  من ال يرحم الناس ال يرحمه هللا» 

 .( رحم نمیكند

ى كه رحم دلى براى اين پسرى كه تازه میخواهد زندگیش شروع كند ندارند چگونه امید دارند پس اينهاي

 !تحت مرحمت خداوند قرار گیرند؟

بنابراين اين اشخاصى كه در مسائل ازدواج هنگام خواستگار دخترشان بر پسر فشار میآورند و سختگیرى 

 رفتار شود . ن نیز بهمانگونه با آنهامیكنند چه بسا كه روزى برسد كه هنگام خواستگارى پسرشا



 نكاح  دربین  دوعید 

بین مردم افغانستان شایع است که نکاح در بین دو عید جواز ندارد ، وعقد نکاح در بین دو عید را به فال در

 نیک نمیگیرند .

مبر  پیابلکه نداشته   ممانعت شرعينكاح بین دو عید  هیچگونه   ولی در دین مقدس اسالم ،نه تنها 

بزرگوار اسالم محمد صلى هللا علیه وسلم  بعد از ماه رمضان  در ماه  شوال با بى بى  عايشه ) رض (  نكاح 

 كرد  ودر همان ماه  زفاف   نمود.  وحتى علمأ  بدين باور أند  كه نكاح در ماه شوال  مستحب   هم میباشد. 

  شب زفــــاف 

اف مالطفت كند مثآل به او شربت وشیرني  ومانند آن مستحب است  كه داماد با همسرش در شب  زف

إنى قینت عائشة لرسول  هللا صلى هللا علیه  »ه از اسما ء بنت يزيد  امده است : در حديث  متبركـ بدهد؛

وسلم ثم جئته فدعوته لجلو تها ، فجا ء فجلس إلى جنبها ، فأتي بعس لبن ، فشرب  ثم ناولها  النبى صلى 

فانتهر تها  وقلت  لها ، خذي من يد النبى    :فخفضت رأسها  واستحیت ، قالت  أسما ءهللا علیه وسلم 

عايشه را براى پیامبر صلى هللا علیه وسلم  مزين   « ) فأخذت فشربت شیئٱ   :صلى هللا علیه وسلم قالت

عوت كردم ، آمد  كردم ، سپس نزد پیامبر  صلى هللا علیه وسلم  رفتم ، و او را  براى دخول  بر  عائشه  د

 وكنار  نشست ، سپس  ظرفى بزرگ  از شیر  آورده  شد، پیامبر صلى هللا   علیه وسلم  از آن خورد وبه 

عائشه  داد ،  عائشه سرش  پايین  انداخت  وشرم كرد أسما ء  گويد : بر سر او داد زدم وگفتم ظرف شیر را  

 .از دست پیامبر صلى هللا علیه وسلم  بگیر 

از كتاب  آداب الزفاف  عالمه البانى   ) «ء گويد : عاىشه  شیر  را گرفت  وكمي از آن را نوشید أسما  

 . ( ۹۲۷و   ۹۲۳و   ۹۲۳/  ۹۳۳/ ۸، احمد فتح البارى  ( ۱/  ۱۲۴/  ۳۸۲ )الحمید:  

وبسم يكى ديگر از سنت هاى زفاف اين است   كه داما د دستش را  روى  پیشاني  همسرش  قرار دهد  

اللهم إني أسأ  «  كندمده است قرائت آبگويد  واز خد ا طلب بركت  كند. ود عايى زير  را كه در حديث   هللا

 « من شر ها  وشر ما جلبتها علیهلك من خیر ها  وخیر  ما جلبتها   علیه ، وأعوذبك  

اهم  وبه تو  ازشر  او و شر آنچه  خیر  او  و خیر  آنچه در او آفريده اي  را  از تو  مى خو پروردگارا  !  : يعنى  )

 . ( در او  آفريده اي  پناه مى برم 

همچنان سنت است  كـه در هنگام آمیزش  همچنان سنت است دو ركعت  نماز نفل   به هم  بخوانند .

را  از  ! شیطان پروردگارا ،  هللا به نام  «) بسم هللا اللهم  جنبا الشیطان  وجنب الشیطان ما رزقتنا »بگويـــد :

 (ما  وازآنچه  به ما  عطا  مى كني دور بگردان 

 :پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرموده است 

اگر طفل  از آن دو متولد شود ، شیطان  هر گز  به او ضرر  « فإن قضى  بینهما  ولد لن يضره الشیطان  ابدا »

 ) ، ( ۷/  ۱۲۲۳/  ۱۹۳۹مسلم :  صحیح امام)،  ( ۸۴/  ۷۷۳/  ۲۱۸۲صحیح امام بخارى : .( )نمى رساند 

 :، سنن ابن ماجه ) ۷ / ۷۲۲/ ۱۲۴۳سنن الترمذى   (، ) ۸ / ۱۴۲ /  ۷۱۹۲ :) عون  المعبود (سنن ابود ادو

۱۴۱۴ / ۸۱۳ / ۱ ( . 

 ولیمـــــــــه  



علیه بعد از بردن همسر به  خانه ، دادن ولیمه الزم است ، در حديث متبركه امده  است كه پیامبر صلى هللا 

 وسلم عبد الرحمن  بـن عوف را بــه آن امـــر فرموده است . 

لما خطب علي  فاطمة رضى هللا عنها قال :  قال   »مده است : آهمچنان در حديث   بريده  بن حصیب   

وقتى  كه على از فاطمه رضى هللا  عنها   «) رسول هللا صلى هللا علیه وسلم :  إنه  ال بد للعرس    من ولیمة

صحیح جامع  )خواستگارى كرد ، پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرمود : براى عروس  ولیمه  الزم است . 

 .( ۱۸/  ۷۲۲/  ۱۲۲أحمد فتح البارى :  )، (۷۹۱۴الصغیر : 

  ولیمه سه روز بعد از بردن همسر به خانه  بايد  داده شود : چون اين كار  از پیامبر  صلى هللا علیه وسلم  

تزوج النبي صلى هللا علیه وسلم صفیة ،  وجعل  عتقها  صداقها  «است ، از انس  روايت  است : نقل شده 

پیامبر صلى هللا علیه وسلم  صفیه  را  به ازدواج  خود  در آورد  ومهريه  او را  «) ،  وجعل  الو لیمة ثالثة أيام

 )صحیح بخارى  ) (۲۹داب الزفاف  فتح البارى آ ) .«آزادي اش ،  تعین  نمود ، و ولیمه  را بعد از سه  روز داد

۱۲۲۴  /۷۷۹  /۴ ).     

 اسال م سدین مقدوموِضع تعدد زوجات 

تعدد زوجات از جانب دين  اساسآ م که :یدر بدو کالم میخواهم  خدمت خوانند گان  با تمام  قوت تذکر ده

وانین  قبل ازآمدن دين مقدس  مقدس اسالم وضع نگرديده است ، بلكه تعدد زوجات در اكثر  شرايع  وق

در کشور های  اسالمی بخصوص در کشور ما افغانستان اسالم  وجود داشته وبه نوع  از انواع هنوز هم 

 وجود دارد.  

عرب قبل از اسالم بیش  از هر ملت  ديگرى زنهاى متعددی  را در نكاح  خود داشتند ،  دين مقدس اسالم   

د انتخاب  كرد  وبراى تعدد زوجات  حد ومرز  مشخص را تعیین كرد  واجازه  نداد آمد  وحد وسط  را در اين  مور

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

  .شرايط زيانهاى  ناشى  از تعدد زوجات  از بین  خواهند رفت

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

   اعتدالهر كس  امكان وشرايط الزم را  داشته  باشد  اگر مايل  باشد با رعايت  (، بلکه فرموده است :

وعیت  ازدواج با بیش ممن  (میتواند تا چهار  زن بگیرد ، اما واجب نیست  كه حتمٱ چهار  زن را  داشته  باشد 

فانكحو مأ طا ب لكم  من النسا ء مثنى وثالث  » از چهار زن بر اساس  اين  فرموده خداوند متعال میباشد.

زنهائى را  كه براى شما حالل  ودلتان  آنها  را  () 3نسا ء :  سوره «)   ورباع فان خفتم أال تعدلوا فواحدة

به نكاح  و  ازدواج  خود در آوريد ونبايد بیش  از چهار  زن  در  نكاح  میخواهد وپسند میكند از يك  تا  چهار  

داشته  باشید، واين امر وقتى است  كه بتواند در بین  آنان  عدالت  ومساوت   در حقوق  شرعى  رعايت  

ه يك زن  كنید ،  وقتى بیم آن داشتید  كه قادر  به رعايت  عدالت  در بین  چند  همسر  نمى  باشید، بايد   ب

 .(  اكتفا  كنید

   »پیامبر صلى هللا علیه وسلم  به غیالن  بن سلمه  كه در  زمان  اسالم آوردنش ده زن  داشت  فرمود : 

الصغیر  :  صحیح جامع()چهار  زن را براى خود نگه  دار وبقیه  را  رها كن   « أمسك أربعا  وفارق سا ئرهن

 .( ۱/۸۷۳/۱۴۲۳ )، سنن ابن ماجه ( ۷/۷۴۲/۱۱۳۳سنن الترمذى  :  )،  (  ۱۲۳۴



ازقیس بن حارث  روايت است : وقتى كه اسالم آ وردم هشت زن داشتم : نزد پیامبر  صلى اله  علیه وسلم  

چهار زن را از بین  آنها  براى خود اختیار  «)إختر  منهن أربعا  »رفتم  جريان را  برايش  تعريف  كردم ، فرمود : 

سنن ابو دود ( عود المعبود :   )،  ( ۱/۸۷۳/۱۴۲۷سنن ابن ماجه   )، ( ۱۲۳۳ماجه :  صحیح سنن ابن ()كن 

۸/۳۷۲/۷۷۹ ) 

 برخى  از داليل علمى مباح بودن تعدد زوجات :

  اين  امر   در مورد داليل علمى براى  جايز بودن  تعدد زوجات   میتوان  فقط وفقط  به اين  نقطه اكتفا كرد  كه 

و اين مساله از فطرت  بشرى  انسان سر  چشمه   عت  وسرشت  انسان  بر میگردد،به خصوصیات  وطبی

 خصوصیات  سر شتى  وطبیعت انسانى  تعدد زوجات را اقتضا  مینمايد. :گرفته ومیتوان  گفت كه  

همچنان اگر  آمار  وسر شماريهاى ملت هاى  مختلف  جهان  را حتى در شرايط صلح  مورد نظر قرار دهیم  

واگر اين  مساله از لحاظ بیشتر از  تعداد  مردان است .  ضاحات  تام  در خواهیم  يافت  كه تعداد   زنان بو 

 علمى  ومنطقى حل   نمى گرديد ، شراره  فساد  به اوج خود میرسید. 

 ست . ا   (عقیم  و نازا  )همچنان عامل ديگر  تعدد زوجات  مبتال  شدن  زن  به امراض  شديد  وصعب العالج 

مرد داراى غريزه   و همچنان برخى از اوقات   غريزه  جنسى  در زن   به خاموشى  میگرايد  ويا به عكس   

جنسى شديد  وحاد ترى است  ونمیتواند با يك زن عفت  خود را  محفو ظ  نگاه  دارد،  ويا گاهى  عادت  

اجتماعى  به مرد    چنین  شرايط  واوضاع ماهانه زن  طوالنى  است  وبه ده روز در هر ماه  میرسد اگر  در

اجازه  تعدد زوجات  داده  نشود ،  آن مرد ناچار  است   يا دچار  كار هاى  نامشروع شود  يا زنش را طالق 

دهد  وترديد نیست  كه طالق  در چنین اوضاع واحوالى  به مراتب  براى زن  مضر تر  وزيا ن آورتر  از اين است 

 شريك  زندگیش  شود .،  كه زن ديگرى  

  زن وشوهر  لباس همد يگر ند :  

 « هن لباس لكم  وأنتم لباس لهن »

 (آنها  يعنى زنان  لباس  شما  هستند ،  وشما لباس  آنها  ) 

(   (  187سوره   البقره :   

قرآن با چه    اگر  به مفهوم و حكمت  بزرگ اين  آيه متبركه  با دقت تام توجه  نمايم   در خواهیم  يافت كه

 .اعجاز وچه زيباى زن ومرد  به لباس  مشابهت داده ومفاهیم آتى را براى ما  مى آموزاند

بايد  با اندازه  وبر اندازه  انسان باشد ،  اين بدين  معنى است كه لباس  انسان   لباس علما میگویند که -1

اس  اش كوتاه   ويا به تناسب  اندم اش  دراز اگر  تنگ باشد  ، يا از اندازه جان انسان كالن باشد ،  يا لب

باشد  در همه اين  موارد  در ظاهر دارائى لباس  خواهد بود ، ولى اين لباس در هیچ صورت  راحت  الزم را 

براى آن  لباس  به تن كرده نخواهد يافت.مفهوم  قرآن عظیم الشان در فهم  كلمه زن وشوهر كه به    كه 

زن وشوهر هم بايد اندازه وبر اندازه  يگد يگر   شبیهه گرديده است ،   همین است :  لباس در آيه متبركه ت

 باشند ،  اگر زن وشوهر  با هم هما هنگي  عقیدوي ،   هماهنگى  فكرى ، هماهنگى  فر هنگى ،  

د  اجتماعى ،  وحتى هماهنگى  مادى نداشته باشند ،  با هم نمیتوانند  آنطوريكه  كه بايد وشايد باش

 زندگىآرام  وخوشبخت  داشته باشد . 



 انسان با داشتن لباس  ارام  ومطابق ذوق اش   هم از لحاظ جسمى وهم از لحاظ  روحى  احساس   -2

آرامش میكند ، به همین اساس انسان باداشتن شوهر  مناسب ، ويا زن مناسب  موجب  آرامش  جسم 

 .وجان  يكديگر  میگردا نند

بدن انسان را  مى پوشاند ، وعیب هاى  ظاهري انسان را  پنهان  مى كند ، داشتن    همانطوريكه لباس -3

زن  خوب ويا شوهر خوب،  مانند  لباس  عیب هاى  همد يگر را  مى پوشانند ، ومحرم راز  همديگر مبدل 

 .میگردنند

 ر  مايه  زيباي  لباس براى انسان  مايه  زينت   وآراستگى  است ،  زن وشوهر  هم براى  همديگ  -2

 .وآراستگى  اند

 لباس  با بدن  انسان ارتباط نزديك  وتنگ تنگ دارد ،  زن وشـوهر  نیز بايد  ارتباطشان  با يك ديگر  بايد  -5

 چنین باشد.

همانطوريكه لباس   بدن انسان را  از گرما  وسردى وخنك  حفظ میكند ،  زن وشوهر  نیز بايد  همديگر    -6

 .گرم  وسردى زندگى   حفظ نمايدرادر مقابل  

 لباس اگر چرك  شد، شسته میشود ،واگر پاره شد ، دوخته میشود ،  وبال فاصله  دور انداخته  نمى شود  -7

، زن وشوهر  هم اگر  در حق  همديگر   مرتكب خطا  میگردند ، بالفاصله نبايد از هم ديگر فصل وباب جداى را 

پند واندارز ،  با تفكر وتعمق با عفه وبخشش از خطا يك ديگر بگذرند واخطا يك بنأ  نهند  ، بلكه  با  رشته  

 .ديگر را  ،با آب  بخشش ،شوستشو نمايند

   (گرچه ممكن است  )نیست  تمام عمرخود را  بدون لباس سپرى كند ، وساده  آسان براى انسان -8

 .سپرى كند همینطور  آسان  نیست  انسان  تمام عمر  را  بدون  زن وشوهر 

 لباس عورت  است واماكن  ناشايست انسان را از ديد  ديگران  حفظ مى كند ، زن  ومرد  نیز با اقدام  به  -9

 ازدواج ، خود ر ا از  ارتكاب  فحشاء  وكار هاى  ناشايست  حفظ كند. 

 هدايات اسالم  در باره  ازدواج

 چه زنانى  براى ازدوج  بهتر هستند : الف : 

   دايات اسالمى میفرمايد  كسانیكه  میخواهند  ازدواج كند ، تالش بخرچ دهند  زنى را  دين وه انتخاب نمايند  

 .كه  داراي صفات  ذيل باشد 

 :شرط اول ديندارى  -1 

 :در حديث  مبارك  ابوهريرة از پیامبر اسالم  روايت میفرمايد 

 « ، ولدينها ،   فاظفر بذات الدين تربت يداك  لمالها ،  لحسبها  ،   ولجمالها الربع: تنكح المرأ ة »

 :زن بخاطر چهار چیز  براي  ازدواج  انتخاب  مى شود

 ،بخاطر نسب  وطايفه اش كه همان  اصل ونسب  است  -2   بخاطر مال  ودارائىش  ،  -1

 كه به مقصود   زن با دين  وعفت  انتخاب  كن  بخاطر دين  وعفتش ،  -2 بخاطر جمال  زيبايى وظرافتش ، -3

 ( حديث متفق  علیه : خود  وبه سعادت  دنیا وآخرت  خواهى رسید. 



، سنن  ( ۷۲۳۷-۹۷-۸ )، سنن ابود اود  ( ۱۹۸۸-۱۲۳۸-۷ ) ، صحیح مسلم  (   ۲۲۴۲-۱۳۷-۴ ) فتح البارى  ) 

   ( ۸۳-۸ ) مصنف ابن ابي شیبه :  ( ۱۳۲۳-۲۴۲-۱ )ابن ماجه 

   :(كر ــب )شرط دوم دوشیزه   -2  

بودن  زن است : مگر  (بكر  )دوشیزه بودن  شرط دوم  ازدواج  را كه دين اسالم  به آن هدايت  فرموده است :

در حديث   متبركه  جابر بن عبد هللا  از پیامبر صلى هللا علیه  :اينكه  در انتخاب  بیوه مصلحتى  را  دارا  باشد 

 :وسلم  روايت  میفرمايد 

فقال  يا جابر ، تزوجت ؟ قلت  (ص (رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ، فلقیت النبى  تزوجت امرإۀ فى عهد «

: نعم ، قال : بكر إم ثیب ؟ قلت : ثیب ، قال  : فهال بكر ا تالعبها ؟ قلت يا رسول هللا إن لى إخوات ، فخشیت 

وجمالها ، فعلیك بذات الدين  أن تدخل بیني  وبینهن ، قال فذاك إذن ، إن  المرإة  تنكح على دينها ، ومالها  

صلی هللا علیه درزمان پیامبر صلى هللا علیه وسلم با زنى ازدواج كردم ، پس  از آن با پیامبر «) تربت يداك

مالقات كردم ، فرمود اى جابر ، آيا ازدواج  كرده اي ، گفتم : بله ، فرمود : دوشیزه است  يا بیوه  ؟  وسلم 

دختر ى  ازدواج  نكردى  تا  با او  بازى  كني ،  گفتم  اي رسول  خدا !  من چند  گفتم بیوه  ، فرمود  چرا با

بین  من  وآنان  جداى  بیاندازد ، پیامبر   )اگر دوشیزه باشد باسن كم خود )خواهر  دارم  وبیم  داشتم  كه 

براى  ازدواج  انتخاب    زن به خاطر دين  ، مال  وزيبايى  اش   . !پس  اينطور :فرمود  صلی هللا علیه وسلم 

-۷ )متفق علیه ( صحیح مسلم   (و »آلود شود  هایت خاک  مي شود ، پس  ديندار را  انتخاب  كن ،  دست

-۷  )سنن  الترمذي   ( ۷۲۳۳-۹۳-۸ )، سنن ابو داوود  ( ۲۲۲۴-۱۷۱-۴ )، در صحیح مسلم  (   ۱۲۳۲-۲۱۲

۷۳۲-۱۱۲۸ ) 

  شرط سوم محبت گرا و بچه زا باشد : -3

  با زنان  محبت  گرا  «  تزوجوا الودود  الولود فإنى مكماثر بكم اآلم »پیامبر صلى هللا علیه وسلم میفرمايد : 

  یر  غصحیح جامع ص ).(ه زا  ازدواج  كنید  چون من  در میان  امت  ها  به كثرت  شما  افتخار  مي كنمچوب

    .( ۸۲-۸سنن نسايي ( )،  ( ۷۲۳۲-۹۲-۸ ))  ، سنن ابو داود    ۱۲۳۹، االروا  ء  ( ۷۴۹۲ 

 ب : چه مرداني براى  ازواج  بهتر است :   

همانطوريكه مرد حق  دارد زنى  را انتخاب  كند  كه داراى  صفات  مذكور  باشد ، برولى  زن نیز واجب است  

  : براى  ازدواج  او انتخاب  نمايد  به دلیل حد يث   ابو حاتم  مزنى را  كه مردى  صالح 

هر گاه   «  )  إذا جاءكم من ترضون  دينه  وخلقه  فأ نحكو ،  إال  تفعلو ا  تكن  فتنة فى االرض وفساد كبیر» 

به ازدواج    ( دختر تان را )  نزد شما  آمد  كه از دين  واخالقش  راضى  بوديد   ( براى خواستگارى  ) كسى 

 « .زمین  فتنه  وفساد  بزرگى  روي  خواهد  داد  او  در آوريد ؛  چون اگر  اين كار را نكنید ، در

 ( ۱۲۴۱-۷۲۹-۷ (سنن ترمذى  ) ۳۸۸ (صحیح سنن الترمذى   ) 

 .فرق نمیكند ازدواج  با دختر  يا خواهرش  را به  اهل  خیر  پیشنهاد  كند ؛  به دلیل حديث  ابن  عمر 

  سیرت نویسان مینویسند :

صلی هللا علیه ر  حفصه  بنت  عمر   ، يكى از اصحاب پیامروقتى  كه خنیس بن حذافه  سهمي همس» 

نزد عثما ن  بن  عفان  رفتم  در مدنیه  فوت كرد  وحفصه  بیوه  ماند  عمر بن  خطاب گفت :   وسلم 

وپیشنهاد  ازدواج  حفصه  را   به  او دادم ، عثمان  گفت  در باره  آن فكر  مى كنم ، چند شب  منتظر  ماندم  



ابوبكر صديق را ديدم  به   :به اين  نتیجه رسیدم  كه فعٱل  ازدواج  نكنم ، عمر گفت  :ا ديد  وگفت سپس  مر

ابوبكر ساكت  شد  وهیچ  جوابى  به  .او گفتم  اگر بخواهى  حفصه بنت عمر را به ازدواج  تو در مى آورم 

منتظر  ماندم  تا اينكه  پیامبر صلى  من نداد ، از ابو بكر  بیشتر  عصبانى  شدم  تا از عثمان ، چند  شبى 

در آوردم .  بعد   صلی هللا علیه وسلم هللا علیه وسلم  ازاو خواستگارى  كرد ،  پس حفصه  را به ازدواج  پیامر

از آن ابو بكر  مرا  ديد وگفت : شايد بخاطر  رد پیشنهاد  ازدواج  با حفصه  از من  عصبانى شده اي ؟ عمر 

صلی كر  گفت : به اين دلیل  پیشنهاد  ازدواج  شما را رد  كردم  چون  مى دانستم  پیامبرگفت : بله ، ابو ب

صلی هللا علیه وسلم )  در باره  او ( حفصه   سخن  گفته  است   ومن  نخواستم  راز  پیامبرهللا علیه وسلم 

 » .قبول  مى كردم را فاش  كنم  اگر پیامبر صلى اله علیه وسلم  از او  صرف  نظر كرد ، من  آنرا

  ( ۲۲-۸ )سنن نسائى   ( ۲۱۷۷-۱۲۲-۴ ()فتح البارى  )، صحیح امام بخار  (  ۳۲۹۲ )صحیح سنن نسائى  )

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پایان

 

 وصیت امام احمد ابن حنبل برای

 !  خود در روزی عروسی اش پسر 

                                                                                              

 محترم ! خوانندگان

    :بنيیا

  :إن ك لن تنال السعادة في بیتك إال بعشر خصال تمنحها لزوجك فاحفظها عني واحرص علیها

 ای پسر کم:

در خانه ات به سعادت وپیروزی نایل نمی شوی مگر به رعایت ده خصلت که به زوجه )زن(  البته توهیچ وقت 

 به آن . این خصلت ها را حفظ کن حرص وتالش بورز .ات می بخشی

  :أما اْلولى والثانیة

فإن  الن ساء يحببن الدالل ويحببن التصريح بالحب، فال تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت جعلت بینك وبینها 

 .حجابًا من الجفوة ونقًصا في المودة

 اول ودوم :

البته زن پیام آوران نکاح واظهار محبت شوهر را دوست دارد، بر بخشش این دو بخل مکن، اگر بخل کردی  

 درمیان خودت ووی حجاب ازبی وفائ ونقصان از دوستی را ایجاد کرده ای.

 : وأما الثالثة

م ويستخدمن الرجل الضعیف اللین فاجعل لكل صفة مكانها فإنه أدعى فإن النساء يكرهَن الرجل الشديد الحاز

 .للحب وأجلب للطمأنینة

 سوم: 

البته زنان مرد سخت گیر وخشن را بد می پندارند به مردان ضعیف ونرم خوی خدمت مینمایند، برای هرکدام  

 برای اطمینان قلب می باشد.از آن صفات، جایگاهی اورابساز، البته این عمل زیاد جذب کننده محبت و جالب 

  :وأما الرابعة



فإن  النساء ُيحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن  من طیب الكالم وحسن المنظر ونظافة الثیاب وطیب الرائحة 

 .فكن في كل أحوالك كذلك

 چهارم:

د ودوست البته زنان از شوهران خود چیزی را دوست دارند ومیخواهند که، شوهران از زنان نیز میخواهن 

دارند. مثال زیبای ، حسن سخن، نظافت وپاکی لباس، خوش بویی، ودر همه احوال مواصفات فوق را رعایت 

 کن. 

 :أما الخامسة

فإن  البیت مملكة اْلنثى وفیه تشعر أن ها متربعة على عرشها وأنها سیدة فیه، فإي اك أن تهدم هذه المملكة  

عن عرشها هذا، فإن ك إن فعلت نازعتها ملكها، ولیس لملٍك أشد   التي تعیشها، وإياك أن تحاول أن تزيحها

 .عداوًة ممن ينازعه ملكه وإن أظهر لُـہ غیر ذلك

 پنجم:

البته خانه ملک زنان است، چنین می پندارند که در تخت مملکت خود چهارزانو نشسته اند، البته ایشان  

ه منهدم بسازی جایگاهی را که ایشان در آن زندگی رئیس مملکت اند، می ترسانم و منع میکنم تورا از اینک

مینمایند، از زایل کردن عرش وی خود داری بکن. اگر اقدام به زوال ملک آن کردی البته به آن منازعت و جنگ 

 و جدل کرده ای، هیچ منازعتی از دید دشمنی سخت تر از منازعت ملک نیست. 

 :أما السادسة

وال تخسر أهلها، فإي اك أن تجعل نفسك مع أهلها في میزان واحد، فإم ا أنت  فإن  المرأة تحب أن تكسب زوجها 

 .وإم ا أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها فإن ها ستبقى في كمٍد تُنقل َعْدواه إلى حیاتك الیومیة

 ششم :

را از زن دوست دارد که شوهر کسب و کار کند تا اهلش به فقر و ذلت مواجه نگردد. من می ترسانم تو  

اینکه خود را با سایر اعضای فامیل در یک پله ترازو مساویانه تول کنی ، یعنی جایگاه شوهر در کسب و کار 

درامد اقتصادی و سایر امور زندگی نسبت به دیگران بیشتر بوده باشد، در صورتیکه تو با همه اهلت در 

مه اهل خانواده خود ترجیح داده و حیات خود تاثیرات امور زندگی مساوی بوده باشی با وجود زن تو را باالی ه

را با تو سپری نمود. در این صورت زن را به مشقت و تکلیف افگنده ای ، تا روزیکه زنده است به تو عداوت 

 خواهد کرد. 

 : والسابعة

الحاجب زي نه ف»إن  المرأة ُخلِقت ِمن ِضلعٍ أعوج وهذا سر  الجمال فیها، وسرُّ الجذب إلیها ولیس هذا عیبًا فیها 

، فال تحمل علیها إن هي أخطأت حملًة ال هوادة فیهاتحاول تقییم المعوج فتكسرها وكسرها طالقها، «الِعَوجُ 

وال تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد اعوجاجها وتتقوقع على نفسها فال تلین لك بعد ذلك وال تسمع إلیك، 

 .ولكن كن دائما معها بین بین

 هفتم :

برغه کج آفریده شده است ، این اسرار زیبای و کشش که در او نهفته است ، این کجی براو البته زن از ق 

است ، اگر زن درکارمحوله اش خطا کرد ،  زیبای ابرو در کج بودن آن نهفتهعیب محسوب نمیگردد، چنانچه 

وی  وی را بخاطر راست کردن بر مشقت و فشار مجبور نساز، اگر چنین کردی وی را شکستی ، شکست

 طالق است.



زن را بخاطر اشتباه اش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنین کردی در کجی هایش افزودی ، وی بر نفس  

 خود اتکا میکند، با تو نرمی نمیکند، سخنانت را گوش نمینماید، راه اعتدال را در حق آن اختیار کن. 

 : أما الثامنة

حدان المعروف، فإن أحسنت إلحداهن  دهًرا ثم أسأت إلیها مرة قالت: فإن  الن ساء ُجبلن على ُكفر العشیر وجُ  

ما وجدت منك خیًرا قط، فال يحملن ك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإن ك إن كرهت منها هذا الخلق 

 .رضیت منها غیره

 هشتم: 

شکار است، اگر با البته در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوهر خمیر مایه شده است، این صفت آ

یکی اینها زمان متمادی نیکی نمای ، با اندک خطا و کمبودی که از تو دید میگوید، من هرگز از تو نیکی ندیده 

ام. این صفت زن تو را وادار بر این نسازد که وی را به چشم اهانت و نفرت بنگری، زیرا این خصلت تو را خفه 

 سازد، صفت دیگرش تورا خوش خواهد ساخت.

 :ما التاسعةأ

فإن  المرأة تمر بحاالت من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إن  هللا سبحانه وتعالى أسقط عنها  

مجموعًة من الفرائض التي افترضها في هذه الحاالت فقد أسقط عنها الصالة نهائیًا في هذه الحاالت وأنسأ 

ها في هذه اْلحوال ربانیا كماخفف هللا سبحانه لها الصیام خاللهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاجها، فكن مع

 .وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها طلباتك وأوامرك

 نهم :

البته زن روزگار حیات خود را به ضعف جسمی و تکالیف نفسی سپری مینماید، چناچه پروردگار عالم ، در  

ی الزم گردانده است ، ساقط حین مواجه شدن زن بر چنین تکالیف، مجموعه از فرایض و واجبات که برو

میسازد ، مثآل نماز و روزه را از وی ساقط مینماید تا وقتیکه بر صحت خود برگردد. تو نیز زن را در چنین حاالت 

 معذور بدار قسمکه پروردگارش معذور داشته است.

  :أما العاشرة

 تاع وخیر شريكفاعلم أن المرأة أسیرة عندك، فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكن لك خیر م

 دهم :

بدان زن نزد تو شباهت اسیر را دارد، بر اسیر خود رحم کن از ناتوانی هایش در گذر اگر چنین کردی زن  

 بزرگترین سرمایه و بهترین شریک زندگی ات خواهد بود.

 وصیت يك زن به دخترش هنگام عروسى:

بود  دخترش راهى خانه بخت وزمانیکه  زنى دخترش را به نكاح پادشاه حارث بن عمرو كندى در آورده بود

 چنین وصیت كرد:

 دخترم! 

و سفارش  كردم، اما پندیشد من تو را به چیزى سفارش نمىیاگر پند و اندرز به خاطر ادب يا نسب ترك داده مى

 براى انسان عاقل تذكرى و براى نادان بیدارى است.

 دخترم!

نیازتر بودم،  ىبود، من از همه بىیار نمودن شوهر بى نیاز ماگر دخترى به خاطر ثروت پدرش از ازدواج و اختی 

 اند. ايم همچنانكه مردان براى ما آفريده شده اما ما زنها براى مردان آفريده شده



 دخترم! 

خانه  ىزيستهاى بیرون رفته ووارد یو از خانه و كاشانهاى كه در آن ممیشوی تو از وطن و سرزمین خود جدا 

ای )  آشنايى ندارى و با همنشینى زندگى خواهى كرد كه به آن انس نگرفته هاى مىشوى كه با آن

وقتى همسر تو شده گويا پادشاه توست، و تو كنیز او هستى، اگر چنین كنى آنگاه او برده شوهرت ( 

 وغلمت خواهد شد و همواره اين ده خصلت را بیاد داشته باش كه ذخیره بزرگى برايت خواهند بود.

 ته باش كه راحتى قلب و آرامش خیال در قناعت است.قناعت داش -1

 حرفهاى شوهرت را به خوبى گوش كن و از او اطاعت كن، زيرا خشنودى پروردگار در همین است. -2

مشام  همواره مواظب باش او تو را در زشتى نبیند بلكه تو را همواره زيبا ببیند و مبادا بوى بدى از تو به -3

 شوهرت برسد.

 ترين خوشبويى است. آب از يادت نرود كه سرمه بهترين چیز و آب بهترين و پاكیزه سرمه و -2

 كشد.یغذاى شوهرت را سر وقت بده چون آتش گرسنگى زود شعله م -5

  در هنگامى كه شوهرت خواب است سعى كن كه در خانه آرامش باشد، زيرا مزاحمت در خواب كسى -6

 انگیزد.یخشم او را بر م

 ال شوهرت را حفاظت كن، زيرا حفظ مال نوعى خوش بختى است.خانه و امو -7

 به دامها و فرزندان شوهرت رسیدگى كن، زيرا رسیدگى به اينها نوعى هوشیارى و زرنگى است. -8

 .راز شوهرت را فاش مكن زيرا اگر رازش را فاش كنى از خیانتش در امان نخواهى بود -9

ىشود. و هر چه تو یز دستورش سرپیچى كنى از تو متنفر منافرمانى شوهرت را مكن، زيرا اگر ا -10

شود. و هر چه كه تو بیشتر توافق داشته باشى او یبیشتراحترام كنى او نیز بیشتر به تو احترام قايل مى

 ىشود.ینسبت به تومهربانتر م

را  ىشوى تا خواسته شوهرت را بر خواسته خود ترجیح ندهى و خشنودى اویبدان كه هیچگاه موفق نم

 برخشنودى خود ترجیح ندهى.

 اورقی ها :ــــپ 

 :با استناد به برخى از احاديث  صحیح میگويد  ) رح  )امام  ابو حنیفه( 1) 

 د.هر گاه زن ،مرد  كفئ  را براى ازدواج انتخاب  نمود ، ولى  وسر پرست  او ، حق ممانعت  از آن  را ندار  

 مهر : تعريف(   2) 

به معناي قیمت وبهاي زن است اين كلمه از زبان عبري به « موهار»شتق از كلمه اصل اين لغت،سامي وم

پیمان كلماتي مانند َصداق،َصُدقه،نافجه،كابین،دست تغییر يافته است،« مهر»عربي منتقل شده وبه كلمه 

 .آمده است« مهر»نیز به معناي 

 .ست زوج به زوجه خويش بپردازدحقوقي، مالي است كه به موجب نكاح واجب ا –ر در اصطالح فقهي ـمه

 عظیم الشان  واحادیث پیامبر صلی هللا علیه وسلم بصورت دقیق توضیح شده است .مهريه در قرآن 

َوَءاتُوْا الِن َسآَء َصُدَقاتِِهنَّ »:در برخي از آيات وروايات به وجوب مهر ونیز ويژگیهاي آن تصريح شده است از جمله و

 «نان،مهرهايشان را به صورت رايگانبپردازيد به ز)  «نِْحلَةً 

اي در حد  عرف ونیكو تعیین براي زنان طالق داده بايد عطی ه   «وللمطلقات متاع بالمعروف حق اً علي المتقین»

   .كرد اين حقي است كه بر پرهیزگاران مقرر شده است



رض )ر  مهر  بى بى  عايشه درهم  ود  200مبلغ   (رض )محمد صلى هللا علیه وسلم  در  مهر  سوده   ( 3) 

 درهم    تاديه فرموده بودند . ( 200 )مبلغ    ( رض ) درهم  ودر مهر  ام حبیبه  ( 500 )میلغ    (

 نشان داد ، محمد صلى   (رض )همچنان زمانیكه  حضرت على  كرم هللا وجه اظهار تمايل  به ازدواج  فاطمه  

حضرت على كرم هللا  ى  براى پرداخت مهريه  فاطمه  چه دارى ؟ هللا علیه وسلم  به ايشان فرمودند : اى عل

  : پیامبر صلى هللا علیه وسلم به ايشان  فرمودند  !يك اسپ ويك زره   :وجهه  در جواب شان فرمودند 

زره خويش را    )رض(على همان بود  كه حضرت  .اسپ براى جنگ ضرورى است  بنٱ  زره ات  را  بفر وش   

  ( رض )  به حضرت عثمان رضى عنه  بفروش رسانید  وآنرا  در بدل   مهر  فاطمه    (درهم   28  (به مبلغ 

 تاديه فرمودند. 

 انواع نکاح ها وازدواج ها 

 قبل  از اسالم

هاى مختلفى رواج داشته است . که مشهورترین این ازدواج در دوران قبل  از اسالم در اقوام دیگری ، ازدواج

 د   :ها  عبارت بودن

 نكاح مقت )نکاح ضیزان ویازناشويى وارث با زن میت (:

نکاح مقت در بین عر ب ها قبل از مشرف شدن  بدین اسالم مروج بود .  نکاح مقت  به  آن ازدواج ونکاح گفته 

میشود ،زمانیکه انسان میمیرد ، فرزند بزرگ اش ، زن پدرش را که   )در صورتیکه مادر خودش نباشد (  

 آنرا مانند سایر اموال مورثی که از پدر باقی مانده است  به ارث  ببرد .میتواند 

اگر اين زن  زيبا  ومقبول باشد ، با او ازدواج میکند ، واگر مقبول وزیبا  نباشد میتواند آنرا باالی کسی دیگری 

ود ، بنام ) مهر بفروشد ، ودر بدل  آن پول مهرش را تصاحب کند ویا هم میتواند در خانه  نگاه  داری میش

 ( در خانه  باقی میماند  ، وبعد از مرگش اموال  اورا  به میراث ببرد . منع« ) عضل»

هم چنین ممكن بود كه پسر یا یكی از اقربا كه وارث نكاح این زن به شمار می آمدند، با اخذ مالی، زن را آزاد 

ن احتمال نیز وجود داشت كه وارث، عفو و گذشت بگذارند تا به اختیار خود با مردی دیگر ازدواج نماید. نیز ای

  .كند و بدون گرفتن مالی، زن را به تزویج دیگری در آورد

در این نكاح، زن بازمانده، دقیقاً همچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود; با این تفصیل كه اگر در 

ن زن به شمار می آمد. بر این اساس، با طبقه اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح ای

اعراض آن پسر از این ارث، نوبت به پسر بعدی می رسید و در نهایت، این ارث برای اقربای دیگر بود. هم 

  چنین در میان اقربا، برادر میت مقدم بود و سپس نوبت به دیگران می رسید.

قرآن كریم، از نكاح با زنان پدران خود منع شدند تا با ظهور اسالم، این نكاح تحریم شد و مسلمانان بنا به نص 

وقرآن عظیم الشان با صراحت  معرفی شد.« شیوه ای ناپسند»و « مقت»، «فاحشه»آن جا كه این نكاح به 

 بیان میدارد : 

سوره نساء  « ) ا وساَء َسبیالً  الن ِساِء ااِل  ما َقد َسلََف اِنَّه كاَن فـِحَشًة و َمقتً ال تَنكِحوا ما نََكَح َءاباُؤُكم ِمنَ و»  

 (   2آیه : 

يَِحلُّ لَكم اَن تَِرُثوا الن ِسآَء ال... »: رسیددین مقدس اسالم  نه تنها ازدواج )  مقت ( ممنوع نموده ، بلکه مى

گرفته شده  2نساء/ 22از آيه« مقت»( تعبیر 19، 2نساء/) .«...تَعُضلوُهنَّ لَِتذَهبوا بِبعِض ما ءاتَیُتموُهن  الَكرًها و

 كه در آن، از نكاح با زن* پدر، نهى شده است .

 



 یادداشت :

اطالق می گردید; به این معنا كه در آن « َضْیَزن»شد،  خود می« زن پدر»در زبان عرب به پسری كه وارث 

یز تطبیق شده در زن نیز معنا و بر سایر وارثان ن« شریك»می یافت، البته ضیزن به « مزاحمت»زن، با پدر خود 

مایه »نام داده اند; به معنای این كه « مقت»است. هم چنین گفته می شود كه مردم عرب، به این ازدواج، 

     .گفته اند« ممقوت»و « مقتی»بوده است، به مولود چنین نكاحی نیز « نفرت

 كاح جمع:ـــن

با افراد مختلف وادار مى كردند و بدين  در عصر جاهلیت برخى از اعراب كنیزان را مى خريدند و آنها را به زنا

  ترتیب از ثروت هنگفتى برخوردار مى شدند.

  نكاح بدل ) زنا شویی به صورت تعویض همسر(:

هرگاه مردى از زن فرد ديگرى خوشش مى آمد  زن خویش  را با  زن جانب مقابل  معاوضه مى كرد و زنان نیز 

تك, أنزل در مقابل هواهاى نفسانى مردان چاره اى جز   ّ  ّ تسلیم نداشتند. اين مبادله با الفاظ )انزل عن داب 

ّ  عن امرأتك, أنزل لك عن امرأتى(; يعنى تو از مركب خود )كنايه از زن او   ّ تى( يا )انزل الي   ّ  ّ لك عن داب 

 بود( به نفع من پیاده شو, من نیز از مركب خود )يعنى همسرم( به نفع تو پیاده مى شوم.

من نیز برای  شخصی به شخصی دیگری  می گفت: تو برای من دست از همسرت بردار! وویا در نكاح بدل، 

تو دست از همسرم بر می دارم. پس اگر آن مرِد مخاطب این تقاضا را اجابت می كرد،  این مبدله ازدواجی  

 صورت می پذیرفت.

عرب )قبایل افریقایی و  مطابق تحقیقات که توسط علما ء بعمل آمده است ، این نكاح در میان اقوام غیر

ساكنان جزایر هاوایی و در برخی از مناطق تبت و هیمالیا و...( معروف و رایج است كه ابتدا به شكل موقت 

است و اگر دو مرد، زندگی با همسر جدید را پسندیدند، آن گاه مجدداً درباره تمدید زمان مبادله یا دائمی 

 بودن آن، با یكدیگر گفتوگو می كنند.

مقدس اسالم این نوع از نکاح ها بصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظیم اشان  در سوره ) احزاب  دین

َل بِِهنَّ ِمن اَزوجالو» ( میفرماید :  33آیه :    «   ...اَن تَبَدَّ

 كاح ِخدن )دوست(:ـن

رف در دوستی زن عبارت از نکاح بود که بطور غیر رسمی مگر مخفی وپنهانی  صورت میگرفت این رابطه ص

ومرد باقی نمی ماند ، بلکه در نهایت امر موجب زنا میگردید. در این ازداوج مهر ونفقه بخاطر اینکه در خفا 

 صورت میگرفت  شرط نبود . 

دین مقدس  اسالم  این ازدواج  ونکاح منع  بعمل امد ، وقرآن عظیم الشان دوبار برحرام بودن آن حکم صادر 

 نموده است .

و ال ُمتَِّخذتِ ..» :فرمايدكند، مىجا كه شرايط ازدواج با كنیزان را بیان مىآن در  22در سوره نسا ء آیه یکبار 

شوند، منع صورت گرفتن دوست پنهانى مرتكب فحشا مىازدواج با كنیزانى كه بهدر اين آيه، از .«...اَخدان

 عبیر در باره  مردان هم آمده است  .سوره مائده( مشابه همین ت 5كرده است. وهچنان  در ) آیه 

 فاح :ـکاح ســن

در میان اعراب روشهاى مرسوم ازدواج, قانونى و غیر از آن موارد سفاح )زنا( شمرده مى شد. كلمه سفاح در 

خذات أخدان( ازدواج با اهل سفاح و خدن مت  لغت به معنى زنا و بى عفتى مى باشد و آيه )غیر مسافحات و 

  حرام شمرده شد.



در سر  و جهر أخدان( را عموم و خصوص گفته اند; چه مسافحات  خذات برخى فرق میان )مسافحات و مت  

  است. اما اتخاذ اخدان فقط در سر  صورت مى گیرد.

 ار:ــغــکاح شــــن

یا در این نكاح، مرد دختر یا خواهرش را به ازدواج با مردی دیگر درمی آورد و در برابر، آن دیگری نیز دختر 

خواهرش را به تزویج او درمی آورد. بر این اساس، مهریه ای در بین نبود و هر زن، مهریه زن دیگر محسوب 

به معنای دور ماندن است و چون در این نكاح، زن از مهریه « َشْغر»از ریشه « شغار»می شد. گفتنی است 

رورت داشته كه هر مردی، زنی را كه دور نگاه داشته می شد، به آن شغار می گفتند. البته در این نكاح، ض

 زیر والیت اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد. رسول اكرم)صلی هللا علیه وآله( این نكاح را منع كرد .

اما هم چنان در برخی از جماعات بدوی، بدون آن كه بد شمرده شود،رایج است، چنان كه این ازدواج در 

به معنای معاوضه یك شخص با شخص « مقایضه»نیز آن را  ، گاهینامیده می شود« جبین به جبین»عراق 

دیگر نام می نهند كه در چنین نكاحی، رسم بر این است كه هر طرف با زوجه خویش، از نظر اكرام یا اهانت، 

 همچون طرف مقابل رفتار كند. 

رالیا، گینه نو، سوماترا و قابل تذکر است که این نكاح دربرخی از مناطق افغانستان وکشور های ،  مانند  است

نیز نواحی بسیاری از هند، سیبری، تركستان و افریقا  هنوز هم وجود دارد . تحلیل گران علت انجام چنین 

  نكاحی را، فقر و ناتوانی مالی در پرداختن مهریه به شمار می آورند.

  :ازدواج  اجباری

بعد از خواستگاری شرایط ازدواج توسط اولیای شخص به نزد قوم دختر میرفت واز آن  خواستگاری میگرد ، 

دختر تعیین میشو د وبعد از  تعیین شرایط ازدواج صورت میگرفت . بعد از مراسم دختر مطیع مطلق مرد بود 

 وباید همه شرایط مرد را می پذیرفت .

 :کاح ضماءــن

بود ، در  اقوام پیشین  طوری مروج در زمانیکه تعداد از زنانه در جامعه  تقلیل  یافت وبه اصطالح کمبود زنان 

  شد که : چند مرد با يك زن ازدواج كند و نام اين گونه ازدواج را نكاح )ضماء( گذاشته بودند.

 ازدواج صداق ویا متعه وموقت:

 عبارت از نوع ازدواج که زمان ونه مهر آن  معین باشد . 

 : یا صیغه كاح متعهـــن

بین اعراب  دوران جاهلیت مشهور  بود. در این نكاح، از ابتدا مدت ازدواج  در یا صیغه متعه یا ازدواج موقت،

می « متعه»معلوم می شد و با اتمام آن مدت، زن و شوی از هم جدا می شدند. به چنین ازدواج موقتی 

گفتند، زیرا به قصد استمتاع از زن )در مدتی مشخص( تحقق می یافت، چنان كه تاجران و نیز جنگ جویان در 

سفر، و در مناطقی دور از خانه و وطن، به نكاح متعه  رو میاوردند ،  وقتی مدت آن پایان می یافت، عقد، 

خودبه خود فسخ می شد و تاجر نیز به مسافرت خویش ادامه میداد . این نوع ازدواج در دین اسالم در بدو 

 حرام گردید . برای یک بار حالل  وبعدآ توسط پیامبر صلی هللا علیه وسلم  برای ابد

  صیغه :مضرات 

است و سنت آن را هم پیامبرش چون پیام آوران گذشته پیاده كرده  پروردگار  ـ قانون گذاِر ازدواج ديني 1

 .است

 .صیغه مذهبي امروزسنت جاهلیِت قبل از اسالم بود و علماي مذ هبي بعد از اسالم آن را رسمیت دادند



مراعات کردن ي شودكه ابتدابه يك زن اكتفاکند ، وسپس در شرايطي ازدواج ديني مرد مكل ف م ـ درقانون2

( در متعه )صیغه مذهبي( براي زن محدوديتي وجود 12تا چهار ازدواج داشته باشي . ) نساء/ عدل میتواند 

 .  ندارد

  . ـ در قانون ازدواج الهي،نفقه چون غذا،مسكن، لباس برعهده مردست 3

  .صیغه مذهبي ، چنین مسؤلیتي به مرد سپرده نشده استدر قانون  که(درحالی5بقره /)

 . ـ در ازدواج ديني قوانین ارث مطرح است ، در صیغه مذهبي ارث بي معناست 4

ـ در ازدواج ديني مسئله نسل و مسئولیت فرزند شرط است ، در صیغه مذهبي چنین قوانیني حاكم  5

 . نیست

در صیغه مذهبي چون با هم زندگي نمي كنند عدالت بي  ـ عدالت در ازدواج ديني میدان وسیعي دارد 6

 . معناست

 . ( در صیغه مذهبي چنین قانوني نیست1ـ در قوانین ازدواج ديني طالق هست)طالق/ 7

( در صیغه و 221ـ در قوانین ازدواج ديني مرد مسلمان نمي تواند با مشرك ، كافر ، زاني ازدواج كند)بقره/ 8

 . ردزنا اين حرفها معنا ندا

ـ در ازدواج ديني اگر طالق پیش آمد و زن بار دار بود نفقِه زن تا پايان حمل و بچه پس از حمل بر عهده  9

 .مردست ، در صیغه مذهب پس از رفتن زن همه چیز تمام است

ي ـ در ازدواج ديني مرد مكل ف است قبل از مباشرت نصف مهريه زن را بپردازد و پس از آن تمام مهر را ، ول 10

 . در صیغه مذهب همان مبلغ او لیه كافي است

ـ ازدواج دردين به معني پیوند،گره،وضمانت است ودو طرف به قصدزوجیت دائم حاضر مي شوند،در  11

 .يا زناي مذهب قیدزماني براي زن نیست اومي تواند بي نهايت به صیغه برود« صیغه»

 . غه چنین قانوني نیستـ در قانون ازدواج زن متوفي نفقه مي بردولي درصی 12

سوره در دوران كهولت يارو ياور يكديگرند):ـ در ازدواج ديني ، محبت و ترحم پیش مي آيد كه مي فرمايد 13

 .(183بقره/

 . در حالي كه زن صیغه اي در دوران پیري و بي سرپرستي منفور اجتماع مي شود

  :نکاح مضامده 

اجنبی )غیر از شوهر ( است. در جاهلیت، مضامده در ایام  ازدواج مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد

قحطی و فقر رواج زیادی داشت . در آن زمان، مرد فقیر همسر خود را به بازاری مخصوص می آورد تا یك مرد 

 غنی او را برگزیند. 

می یافت  جاتآن گاه زن در اختیار آن مرد قرار می گرفت و از این طریق، هم خود زن از شر  گرسنگی و فقر  ن

 و هم آن كه پس از مدتی با مال و طعام به خانه شوهر اصلی اش برمی گشت.

قابل توجه است  كه در مدت مضامده یك زن، او فقط در اختیار همان مرد مضامده كننده قرار داشت، به طوری 

می پرداخت. كه از شوهر اصلی دور می جست  و نیز در یك زمان، به مضامده های متعدد )با چند مرد( ن

 ولی در نکاح متعه چنین  نیست .

 ازدواج اماء :

ازدواج اماء مخصوص به ازدواج با  کنیزان  بود ، زمانیکه مردم کنیزان را  از جاهای مختلف خریادی میگردند ،  

 بدون  تادیه مهر با ایشان همبستر میشدند . 



 

 

 ازدواج رهط : 

 .مي کردند واج، عده اي از مردان در تصاحب يک زن شرکتنکاح مشارکت يا دسته جمعي. در اين نوع ازد

 ازدواج اختین:

 .ازدواج با دو خواهر  در یک زمان 

عرب در جاهلیت، به طور همزمان با دو خواهر واحیانآ با بیشتر از دو خواهر در یک زمان  ازدواج می كرد كه در 

 تعبیر می شود.« جمع بین االُْخَتْین»زبان عربی از آن به 

برای )  .س از ظهور دین مقدس اسالم، این نكاح به نص قرآن كریم، و نیز نهی رسول اكرم ممنوع شدپ

سوره نساء وحدیثی که پیامبر صلی هللا علیه وسلم برای یکی از صحابی  23معلومات مزید مراجعه شود آیه 

ه به دین اسالم مشرف شد ، فیروز دیلمی ( که دو خواهر را در عقد ازدواج خویش داشت ، اما پس از این ك )

  یكی را برگزین و دیگری را طالق بده(»پیامبر)صلی هللا علیه وآله( برایش فرمود: 

 ازدواج مخادنه )دوستانه( :

 .زني را به دوستي مي گرفت« مردي » مردي را يا «  زني »   وقتي  

ای خود، مردی را، و مرد است; یعنی زنی بر« دوستی داشتن»و « مصاحبه»در لغت به معنای « مخادنه»

  برای خود، زنی را به دوستی برمی گزید و آن دو دوست با

هم رفت و آمد و نزدیكی می كردند.  وهر زمانیکه از آن  اوالدی بدنیا می آمد ،  زن اعال ن میکرد که اوالد 

  در می آورد. متعلق به کی است ، سپس مرد، همان زن را به ازدواج خود

 مینویسد :« مخادنه»و « زنا»ود، در تفاوت میان طبری در تفسیر خ

زن زناكار به طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، خویشتن را برای دوست )خلیل، ِخدن( خود نگاه می 

  داشت تا با او مخفیانه ـ نه آشكارا ـ همبستری کند .

(   ممنوع  25)نساء آیه ...«  خذات أخدانو المت  ) ... دردین مقدس  اسالم، این نكاح بنا به نص قرآن كریم 

شد. در قرآن از زنانی كه به مخادنه می پرداختند به لفظ جمع )متخذات اخدان( تعبیر شده است، از این رو 

بوده است. در این میان، با توجه به این « رهط»برخی به اشتباه گمان كرده اند كه مخادنه دقیقاً همان ازدواج 

یك دوست دارد( تفسیر شده است، می توان  )زنی كه« ذات الخلیل الواحد»عنای به م« ذات ِخدن»كه 

هم به معنای این است كه یك زن چندین دوست داشته باشد، اما این دلیلی بر آن « ذات اْلخدان»دریافت 

  .نیست كه در مخادنه، همواره همانند ازدواج رهط چندین دوست در كار بوده است

  :كاح رهطــن

اج رهط، گروهی از مردان )رهط( كه كمتر از ده نفر بودند، همگی با یك زن آمیزش می كردند كه این در ازدو

می شد و وضع حمل می  حامله عمل، براساس رضایت آن زن و توافق این گروه از مردان بود. پس هرگاه زن 

به آن جمع می گفت:  كرد، زن همه آن مردان را فرامی خواند كه همگی باید حاضر می شدند. سپس زن، رو

و در آن زمان، یكی از مردان را معین می « همگی به آن چه از كار شما بوده آگاهید; من فرزندی زاییده ام»

ای فالن كس! این پسر توست، هر اسمی كه دوست »كرد و با اشاره به مولود، خطاب به او می گفت: 

از افراِد رهط )گروه( منتسب می كرد كه شخص  ، زن مولودش را به یكیترتیب بدین «. داری روی او بگذار



نداشت. البته این در صورتی بود كه مولود پسر باشد، ام ا اگر دختر بود، زن چنین  آنرا  مخاطب نیز حق انكار

 و حتی احتمال قتل آن مولود درمیان بود. ندنمی كرد، زیرا عرب از مولود دختر كراهت داشت

 

 

 ازدواج استبضاع:

د را در اختیار مردي که شجاعت يا صفات شجاعت ویا کرامتی  داشت برای همخوابی شخص همسر خو 

 .داد تا از او صاحب فرزند شود قرار  مي

زمانیکه زنش نزد شخصی دیگری قرار میگرفت ، زوج اصلی از مجامعت با آن زن دوری می كرد تا زن از آن مرد 

 شوهر  اصلی  خویش مراجعه میگرد . حمل بگیرد  و سپس وقتی بچه به دنیا می آمد به همان

و « استبضاع»برخی از اوقات  طوری واقع  هم میگردید که  زنی بی شوهر از مرد بیگانه ای تقاضای 

 مجامعت می كرد.

هم چنین رسِم برده داران بر این بود كه كنیزان خود را به استبضاع با جوانان زیبارو یا زورمند تسلیم میگرد  تا  

 همان شكل برایشان بزایند و در نهایت، سود بیش تری به ایشان برسانندفرزندانی به 

 ازدواج تعويضي:

 .دو مرد زنانشان را با هم عوض مي کردند 

  :زنان صاحب رایه

و بیرق  مخصوص « رایت»رخین مینویسند در دوران قبل از اسالم  در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار، ؤم

ب می كردند كه این، خود نشانه آن بود كه هر مردی می توانست با آن زن بر خانه  های خویش  نس

 همبستر شود .

با این زن همبستر شده باشد « طهر»اگر دو نفر در یك »در مورد اوالد که از او بدنیا میامد معمول طوری بود : 

مه»،  زن ، آن مولود را به یكی از آن دو ملحق می كرد، و چنین زنی   «.شتنام دا« مقس 

را میاورد تا بنابر علم قیافه « قیافه شناسی»شخص »... برخی دیگر ی از محقیقن مینویسند که زن :  

شناسی  معین كند این مولود، ملحق به كدام یك از آن مردانی است كه با آن زن معاشرت کرده است . بر 

د، خود زن تكلیف مولود را معین این اساس، می توان گفت كه اگر مردان كم شماری با زن نزدیكی كرده بودن

هم چنین گاهی در بین  میبردند.به نظر قیافه شناس زیاد میبود ، مساله را مردان تعداد می كرد، اما اگر آن 

مردها بر سر آن مولود منازعه می شد، زیرا برخورداری از یك پسر یا یك پسر بیش تر برای عرب بسیار ارزش 

 داشت. 

 : ازدواج با امه )كنیز(

در عصر جاهلی، نكاح با كنیزان و زنان اسیر شده در جنگ ها ـ چه كنیز خود و چه كنیز دیگران ـ نكاحی جایز و 

رایج بود. در اسالم نیز این گونه نكاح اجماال با مقررات و شرایط خاصی تجویز شد كه در منابع فقه اسالمی، 

كه در تحقیقی مستقل، درباره وضعیت كنیزان تفصیال آمده است. شایسته است « كتاب النكاح»احكام آن در 

و نیز وضعیت بردگان در طول تاریخ اسالم، هم چنین ازدواج آنان و جایگاه موالید ایشان تحقیق مستقلی 

انجام شود. اجماال در این جا، ضمن یادآورِی این گونه از نكاح در عصر جاهلی، به بیان این رسم در جاهلیت 

ی پس از نزدیكی كردن با امه شخص دیگر، فرزند آن امه را می خرید، سپس گاهی مرد»می پردازیم كه 



( قرار می داد. در آن هنگام، امه را نیز خریداری می كرد و « فرزند خوانده»رغبت می یافت و او را  )دعی 

  «.خویش قرار می داد« همسر»

    .را بصورت مطلق حرام دانست اسالم با اکثر اين ازدواجها به شدت مقابله کرد و چنین روشهاي زناشويي

 منـــابــــع عمده : 

  احیا علوم الدين  امام محمد غزالى، کتاب  یر كابلىــــــــســــفـــــت

  قـانون مدنى افغانستان بخش امور متعلق به ازدواج 

 حوت سال  متوفى هفت «سعید افغانى  »اركان ، شرايط واحكام نكاح   تأ لیف :مولوى داكتر  محمد  سعید 

۱۳۸۳ 

   صحیح مسلم  ،  صحیح بخارى   و رياض الصالحین                         

                                     مشخصات كتاب : 

 رهنمود مشورتى براى عقد  نكاح  ونكاح دراسالم  

   : تتبع ونگارش 

 «سعید افغانی-سعیدی » دین ودکتور صالح ال «   سعید افغانی -سعیدی  »  امین الدینالحاج 

 بريښنا لیک : یاادرس  ارتباطي :

saidafghani@hotmail.com 
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