
 



  بسم 
 الرحمن الرحيم

 
  مــقـــدمــــه

 
 !انــلمـــســـبرادران وخواھران م

 الس�م عليکم ورحمة 
 وبرکاتــه 
 

بدينوسيله باستحضار ميرسانم که اخيرا برادران انديشمند وفاضل مان جناب استاد دوکتور 
 »سعيد افغانی   -سعيدی« امين الدين الحاج واستاد  » سعيد افغانی  -سعيدی« ص�ح الدين 

نوشتۀ مختصر و خيلی وزينی را در ارتباط به مسئلۀ ازدواج در اس�م وشرايط صحت نکاح 
واحکام تابعۀ آن را با استفاده از منابع اصلی دينی ما ( قرآن وسنت واجماع ) برشتۀ تحرير 

زيور اند ،وطوريکه اط�ع دارند که از طريق وسايل اط�عات جمعی چند بار به  در آورده 
 چاپ  نيز رسيده است .

 
را مطالعه کردم ، <زم ديدم تا آنرا به ھمه برادران انبھا من وقتی اين نوشتــۀ گر

بخصوص در کشور ھای وخواھرانيکه به نحوی در مسايل نکاح ومحافل عروسی افغانھا 
سانيکه سر وکار دارند ويا اشتراک ميکنند ، نيز برسانم تا در قدم اول ک خارج از افغانستان 

بعنوان عقد کنند گان در محفل عقد نکاح درين مجالس شرکت ميکنند ، آنرا درست مطالعه 
 کرده ومطالب اساسی آنرا بذھن خويش بسپارند .

 
وھم چنان دختران وپسرانيکه در کشورھای خارج می خواھند باھم ازدواج کنند ، در قدم اول 

حقوق وامتيازتيکه در امر نکاح به  خود شان ، شرايط اصلی صحت نکاح را درک کرده واز
زنھا تعلق ميگيرد نيز با خبر شوند ودر مقابل مردان ويا دامادان نيز مکلفيتھای شرعی 
خويش را در برابر اين قرارداد و پيوند خانواده گی ايکه بر اساس شريعت اس�می استوار 

اق الھی کام�ً متعھــد می شود دقيقاً مد نظر داشته و طرفين ( زن وشوھر) دربرابر اين ميث
 .ووفادارباشند

 
برای اين استادان ارجمند که ھميشه جلو داری حرکت دعوت را وتوانا  از خداوند بزرگ 

  . بعھده دارند ، توفيق مزيد وعافيت تمام واجر وثواب فراوان مسئلت ميدارم
ارج افغانستان وبه اميد آنکه پيوند ھای ازدواج خواھران وبرادران افغان ما که درداخل و خ

   .صورت می گيرد بر اصول وضوابط شرعی بنا يابد
  
 

 آمين يا رب العالمين 
  برادرتان :  الحاج عزيز ( عزيزی )

  
 
 
 
 



 دوم بر کتاب : مقدمه
 
 : سيد ذاکرشاه سادات از

النکاح سنتی فمن أحب فطرتی ليستن  «محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم ميفرمايد:
مرا دوست دارد از سنت من پيروی کند  ۀت من است، کسی که شيونکاح سن »بسنتی.

  (الحديث). 
که رحمت برای عالميان  صلی هللا عليه وسلم دين مقدس اس;م و پيامبر اس;م محمد مصطفی 

است از  ھمان ظھور برای بشريت رھنمايی ھا و روش ھای زندګی را سفارش و رھنمايی 
 ف;ن و نجات انسان در دارين ميګردد. ميکند که پيروی از آن سبب ص;ح و 

بحق که مسأله نکاح، تنظيم خانواده و اجتماع به صورت بھتر ممکن در دين مقدس اس;م 
برای بشريت ارزانی، پيشکش و رھنمايی شده که با پيروی ازين وصول و ديګر اساسات و 

ظيم خانواده و ھدايات دين مقدس اس;م در رسيدن انسان به ھماھنګی و آرامش Pزم و تن
 فاميل به شکل بھتر به مدارج بلند انسانيت رسيده ميتواند. 

علمای کرام در رسانيدن اين سخن حق وراه نجات رسالت بس عظيم و غير قابل تعويض 
  دارند. 

در رابطه به مسايل اس;می الحمد ]  کتب و نشرات زيادی از مؤلفين مختلف وجود دارند  که 
  اين مؤلفين را اجر عظيم نصيب کند. ۀديده که هللا تعالی ھمبه شکل عام تحرير ګر

حاضر نکاح در اس;م که من آنرا سراپا مطالعه نمودم تتبع و نګارش جنابان الحاج  ۀنوشت
يک  » سعيد افغانی –سعيدی « و دوکتور ص;ح الدين  »  سعيد افغانی –سعيدی  « امين الدين

معزز افغانی نوشته شده و ت;ش شده تا رھنمود  ۀدنوشته و تتبع است که بيشتر برای خوانن
 برای افراد مسلکی و غير مسلکی باشد.

هللا تعالی برای اين جنابات اجرعظيم نصيب کند و ازدرګاه ايزد متعال تمنا داريم و استدعا 
ميکنيم تا ھر پيوند وصلت  زنا شوی دومسلمان وصلت خير و سعادت فاميل ھا و عالم اس;م و 

نک انت ٳګرديده و برای شان اوPد صالح و خدمتګار حق بدنيا آورد.  ربنا تقبل منا  انسانيت
  )  فارمسيست سيد ذاکرشاه سادات( برادر شما :     االسميع العليم.

  

  بررساله تقريظ 
   »اديب«  غ;م ربانياز 

  افغانستان  - کابل  

قرار دارد، به اثر زحمات اين كتاب پر محتوا و با عظمت كه در اختيار خوانندگان محترم 
ی) دکتور سعيد ( امين الدينالحاج عزيز متفكر عصر علم و تكنالوژي، آقاي استاد  ان  دانشمند

به ارتباط (نكاح در اس;م) در رشته تحرير درآمده است، واقعآ كتاب  ص;ح الدين  ( سعيدی)  
ستين زندگي اجتماعي تا با ارزش ، سود مندي مي باشد. كه تشنه گان علم و معرفت را از نخ

مراحل تكامل آن به شكل سليس و روان با استدPل از آيات قرآن كريم و احاديث رسول هللا 
صلي عليه وسلم ، نظريات فقھاي عزيز ، عرف عام و عنعنات پسنديده بيان گرديده، مي توان 

ث اثر گران گفت اين كتاب ع;وه از اينكه براي عام و خاص ارزش خاص دارد، مي تواند بحي
 بھا در مدارس ديني، دانش گاه ھاي خصوصي و رسمي توسط استادان تدريس گردد.



زيرا افغانستان در برابر تھاجم فرھنگي مبتذل قرار گرفته كه با دين اس;م، عنعنات پسنديده، 
رشد اقتصاد سالم، معتقدات و ارزشھاي ھمه اديان آسماني در تضاد است، براي ھمه 

وص كسانيكه قلم بدست اند جھت امحاي اين پديده ھاي شوم براي نجات مسلمانان به خص
مردم از اين مھلكه، مبارزه پي گير و جدي بايد نمود، البته بزرگترين انواع اين فرھنگ شوم 

 در مراسم نكاح عرض اندام مينمايد .

 اسراف :-1

ست ، ميتوان از جمله عنعنات جديد متضاد كه، فرھنگ كشور مان را به چالش كشانيده ا
مصارف از حد توان باP و گذاف در محافل عروسي از قبيل گرفتن زر و زيور و لباس ھاي 
گرانبھا، پرداخت مصرف گذاف در مقابل يكشب غذاي صرف شده و آنھم غذا ھاي متنوع كه 
اصw بطور كل صرف ھم نميشود و پسمانده گرديده و در زباله داني مي فتد كه خود از نظر 

قل سليم انساني، نا روا پنداشته ميشود، ھمچنان درآمد چند ساله مصرف كننده را شرع و ع
ضرب صفر كرده و درامد اينده را ھم به قرضه گروگان مي گردد،بر شمرد. چناچه معقوله 
است ( به حالي كسي بايد گريست كه عايدش نزده و خرچش بيست ) ، اين وضع كنوني خود 

كه ثبات سياسي و اقتصادي ندارد، مي بايد از مصارف كمر  ميرساند، ملت ھمچو افغانستان
  شكن جلوگيري جدي نمايد، در غير آن آتش اين معصيت ھمه جامعه را فراگير خواھد شد.

 پوشيدن لباس عريان :-2

البته پوشيدن لباس عريان از نظر اس;م حرام قطعي است، كه ميتوان گفت عده از تجارت 
كشور ھاي بيرون از افغانستان وارد مينمايند، كه قيمت في جوره پيشه ھا لباس عريان را از 
و باPتر از آن مي رسد، با يك عروس در شب عروسي  افغانی  آن از ده ھزار تا پنجاه ھزار

چندين لباس عروسي خريداري مي گردد، كه مي تواند قيمت يك پيراھن عروسي، براي يك 
 خانواده فقير اعاشه چند ماھه شود.

اين يك مثال جزيء است كه عده زيادي از مردم افغانستان بران فرھنگ مھلكه گرفتار البته 
ھستند، تھاجم فرھنگ مبتذل درافغانستان ايجاب كتاب مسقل را مينمايد، نميتوان از اين تقريظ 

 ھمه ابعاد آن را دريافت كرد.

ر ص;ح الدين سعيدی سعيد افغانی ) ودکتو –( سعيدی  امين الدينالحاج عزيزم  ان كتاب برادر
جنبه تطبيقي با خود گيرد، مي تواند در برابر تھاجم فرھنگي، سد آھنيني به  سعيد افغانی  )  –

 حساب آيد.

ودکتور ص;ح الدين سعيدی در آخر اثر گران بھاي دانشمند توانمند استاد امين الدين سعيدي 
اس;م علي الخصوص به را به ديده قدر نگرسته براي خودش و ھمه منسوبيي شان، ملت 

مردم افغانستان و براي برادر نھايت صميمي ام استاد معراج الدين شمس ريس امور مالي 
شاف دھات تبريك عرض مينمايم، كه او شان علم دوست و دلسوز کوحسابي وزارت احيا و ان

جامعه  اند، من و استاد امين الدين سعيدي را تشويق و وادار به نوشتن چنين كتاب ھا 
 مينمايند، خداوند(ج) ھمه جھان بشريت را در راه نيك ھدايت نمايد.

 خوانندگان نھايت گرامي و ارجمند، ھم اكنون كتاب بدست تان قرار دارد كه، من را وادار

 بر اين ساخت تا چند بيت به مناسبت نكاح بنويسم.



 شعر  سروده شده اين است:

  

  سعــــــادت در نكــــاح بينـي اميـد              واP گــــــــــــھر امين الــــــدين سعيد 
  مومنــــــان را تو بنمودي خطــــــاب              از قـــول خــــــــدا و رسول كــتاب
  چون خطابت ھمچو آب و زمزم است              دلــــــــربا و نازنين و ھمـــدم است

  گـــر رود بر جاني جان را دواست       آنچه آن فـــــكري نما،زان را رواست       
  مــــــــــرد، زن را ھمچــو نور آفتاب              ديده بــــــــگشايد به دور مـــاه تاب
  زن زمين و پر نھــــــال و پر ثــــــمر             ھمچــــو آبي پر زPل و بحــر بـــر

  قلب او را گـــــوھــــري تسكين بود      زن مـــــــرد را جـــوھري تمكين بود        
  زن نمـــــايي فخر جــــــــان آدم است              در خــــ;فت ميزبان بـــــــادم است
  زن درخت بـــــــار سبز است و ھمي              زندگي را ساز وبرگ است و ھـمي

  تــــــــو از نزد او پنھــــان شود زندگـــــي بر ذات او قـــــــربان شود              سر
  گـــــــربيني فشــــــارت بر تــن است              ھركجـــا باشي سكونت بر زن است
  زن نباشد مــــرترا ھــــــــرگــز اسير              گر تواني در نكـــاح خويش گـــــير

  چو  گـــــــــل با سنبلي زيـبا شودمھر تـــو با مھر زن يكـــــــــجا شود              ھم
 اي اديب و خاكـــــــــساري ھردمــي              رحمـت حق سا زگــــــا ري آدمـــي

 

  »اديب«  غ;م رباني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الرحيم بسم هللا الرحمن 

 نـكاح در اس;م
 رھنمـودمشورتى بـراى عقد نكاح                        

          

  پيشگفتار: 

  بنام آنکه ھستی را به کن کرد
  روح بستی را به زن کرد زواج

 
ستايش است اوذاتی را که از نيستی ھست آفريد ،آدم را به فرشته گان وجن به معيارعلم 

ريعه ذودانش برتری داد وخليفه زمين ساخت وراثت وگردش خ;فت را درميان فرزندان آدم به 
 واج تداوم بخشيد.داز

مظالم جاھليت درحق ايشان از درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم که 
اراديت ميان برداشت ، جای آن را به حريت و آزادی استف;ل فکری تعيين سرنوشت وخود 

  پرکرد.
گذشت زمان، دورشدن جامعه ازتعليمات ومعتقدات دينی وغلبه فرھنگ جوامع دور از تعاليم 

وبدعت ھای ايشان  اخ;قی عده ای از ملت ھا را متمايل بر آن ساخته تا از روش ، خرافات
تقليد کورکورانه نمايند، اين وضع اسف بار کشور ھای عقب مانده از تمدن به خصوص 

 افغانستان را به گودال بدبختی قرارداد.
بنام (نکاح دراس;م) در رشته تحرير رھنمودی ومشورتی  را رساله  بدين جھت خواستم ،

،سياسی ،اخ;قی ، دينی واقتصادی مرقوم سازم، زيرا نکاح نخستين روزنه حيات اجتماعی 
 بشريت را رقم ميزند، بلکه محوريت خ;فت زمين بر آن استوار است.

بخصوص  ويژه گې ھای  دارایرموارد ــــافغانستان كشورى است اس;مى، ھمانطوريكه در ساي
افغانى وبخصوص ويژه  و روش ھای در امر عقد نكاح  نيز دارايى خصوصيات   خويش است،

  باشد.خود مي
در اين شك نيست كه مراسم عقد نكاح مطابق شرع اس;م وسنت پيامبر محمدصلى هللا  عليه     

الس;م  صورت مى پذيرد ، ولــى در جنب آن  يك  مقدار مراسم ورواج  ھاى خاص، قومى 
. ضرورت است در حين وقبيلوى، افغانى  نيزپيوست با مراسم شرعى  عقد نکاح  گرديد است

صورتيكه به اصول شرعى در مخالفت  نباشد  در نظر گرفته  در  خصوصيت، عقد نکاح اين
ميگويند نکاح باطل شده و موجب جنجال غير ضروری  آندرصورت  عدم مراعات  که  .شوند

              درست  انعقاد نيافته است.  ويا نکاح  بصورت

  خوانندۀ محترم !
اسم عقد نكاح را با مسايل  در اين جزوه كوشش  نموده أيم تا تمام جوانب  وجزئيات  مر

  تخنيكى  اين مراسم  خدمت خوانندگان محترم  تقديم بداريم.
ھدف اين جزوه  رھنمود براى  افراد مسلكى وغير  مسلكى  بوده، تاسھولت  ھاى  رھنمودى  
براى شان  در حين اشتراك  در مراسم عقد  نكاح  منحيث  ناكح ومنكوح  ، منحيث  شاھد 

     ومنحيث  حاضرين  مجلس  ومحفل  خوشى  تقديم بداريم.  ووكيل مھر  ونفس
 
 



  آغاز محـفل:
 

  معمو� محفل  مراسم عقد ازدواج را امام ، عالم، وياعاقد نكاح   چنين آغاز مى نمايد:
  اعوذ با] من الشيطان الرجيم.

 
  بسم هللا  الرحمن الرحيم

د وعلى  آله واصحابه اجمعين اما رب العالمين والص;ة  والس;م على خيرخلقه محم ] الحمد «    
  ». بعد

ومن آياته  أن خلق لكم من أنفسكم   «لقد قال هللا تعالى  فى  القرآن الحكيم  و الفرقان  المجيد 
صدق هللا   -  أزواجٱ لتسكنوا إليھا  وجعل بينكم  مودة ورحمة إن فى ذلك  Pيات لقوم  يتفكرون

  »العظيم
كه بيافريد براى شما  از جنس شما  زنان را تا آرام  گيريد واز نشانه  ھاى خداوند  آنست  

بسوى ايشان  وپيدا  كرد ميان شما  دوستى  ومھربانى،  بدرستى كه در اينكار  نشانه ھا است  
  »براى  گروھى كه تفكر مى كنند. 

ين  وهللا جعل لكم من انفسكم ازواجٱ وجعل لكم  من أزواجكم  بن «و يا يكى از اين  آيات :   
خداوند آفريد براى شما  از جنس شما  )( ٧٢سوره النحل آيت »(وحفدة  ورزقكم  من الطيبات

زنان  را وآفريده براى  شما  از زنان  شما  پسران  ونوادگان  را  و روزى  داد شما  را از 
 )ومن كل شى ء خلقنا  زوجين لعلكم تذكرون » ويا     ١    «پاكيزه ھا 

ويا   ».واز ھر چيزى آفريدم  دو جنس راتا شما  پند پذير شويد « )  ۴٩سوره الذاريات آيت (
  د:عاقدنكاح ميتوانيد محفل خوشى را به اين حديث شريف  آغاز نما ي

يا معشر الشباب من استطاع منكم  الباءة   فليتزوج فإ نه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم «
  .) بخارى ومسلم »( يستطع  فعليه بالصوم فانه له وجا ء

! ھريكى از شما   كه قدرت تأمين  مخارج ازدواج را دارد  وميتواند  ھزينه  اى گـروه جوانان (
وناموس را اج بھتر  است براى  كنترول چشم  آن را  تھيه  كند بايد ازدواج  كند ، چرا كه ازدو

روزه  بگيرد  بھتر  محفوظ ميدارد ، اما كسى كه  نتواند  نفقه  ازدواج  را تأ مين  كند  بايد 
  )چون روزه  باعث  ضعف  وكم شدن  شھوت  وغريزه  جنسى است . 

النكاح  من سنتى  «م ــصلی هللا عيه وسلبزرګوار اس;م محمد گفتار  پيامبرحديث  و ويا اين 
نكاح  سنت وشيوه  مورد پسند  من است  كسى كه از  »( فمن رغب  عن سنتى فقد رغب عنى

 »نت  وراه من  روى گردانيده است نكاح  روى گرداند  از س
 

نكاح سنت  من است ، كسى كه شيوه  »( النكاح سنتى  فمن  أحب فطرتى فليستن بسنتى «ويا 
جلد   ٢٣۵آداب نكاح كتاب دوم باب اول  صفحه () مرا دوست  دارد  از سنت مـن پيروى كند 

  .)اول كتاب احيا ء علوم الدين ، امام غزالى طوسى 
اگر  ازدواج كنيد  تعداد   (  » وا تكثروا فأ نى أباھى بكم يوم القيامة حتى بالسقطتناكح «ويا  

تان افزايش  مى يابد ، من در روز  قيامت  به شما  افتخار  مى كنم  حتى به جنينى كه سقط  
در صورت  مساعد بودن فضاى مجلس اگر در مورد حكمت وفلسفه  نكاح  وحكم     ) مى كنيد

      بھتر خواھد  بود. ومختصر بعمل آيد جزؤازدواج صحبت م
ميدانيد ازدواج يكى از مؤكدترين سنت ھاى  پيامبران بشمار رفته ، طوريكه  ھمانطوريکه 

 ٣٨رعد :  »( ولقد أرسلنا رسw من قبلك وجعلنا لھم أزواجٱ وذرية «خداوند متعال مى فر مايد :
  .)فرزنداني  بديشنان داده ايم وما پيش از تو پيامبراني  را فرستاده ايم  وزنان  و )(



 اراده  خداوند  سبحانه  وتعالى  چنان  نبود كه جھان  بحال خود  دوام كند  وھر وقتى  كه
بخواھد تعداد  افرادش را  زياد شود بلكه  غرايز  را منظم نموده  وبراى  آنھا  قواعد  وضع 

      در او پرورش  دھد .  فضيلت ، طھارت  وعفاف را كرده  تا آدميت  انسان ر ا حفظ  و
زيراازدواج   ازدواج  براى كسانيكه  توانايى داشته  باشند ،  واجب است ،در دين مقدس اس;م 

  ، باعث عفت  ونگھدارى  نفس ميشود.  
زيراازدواج ، باعث عفت    ازدواج  براى كسانيكه  توانايى داشته  باشند ،  واجب است ،

تى ميباشد كه خداوند  متعال  آنرا   غرض سير كشتى ونگھدارى  نفس ميشود.  ازدواج سن
      زندگى به طرف ص;ح وف;ح تشريع  كرده.

تا از انقرض نوع بشر  جلو گيرى شود. ازدواج بھترين راه    ازدواج يك واجب  اجتماعى است
  براى  ايجاد عشق  وع;قه  ومحبت  در بين  مردان  وزنان است.  

      ھا بلکه در مخلوقات، در عالم  حيوان و  انسان  وجود  دارد.ازدواج نه تنھا در بين انسان
ازدواج  در اس;م ، عقد ،  عھد وپيمانى است در بين زن وشوھر  طوريكه خداوند  متعال در 

باعقد  ازدواج كه با شما  ) زنان » (  وأخذن منكم ميثاقٱ غليظٱ :«قرآن عظيم الشان مى فرمايد 
  )  ٢١ :نسا  ء   )(بسيار  محكمى از شما  ميگيرند عھد  وپيمان    )مى بندند 

  از مفھوم اين آيه  متبركه   ميتوان چنين  استنباط كرد  كه :
ازدواج عھد وپيمانى است بسيار محكم كه زن آن   را از مرد  ميگيرد  وبا  ايجاد  چنين  عھد  

نسبت  بھم  به خوبى    وميثاقى  در بين آنان ، ھر يك  متعھد ميشوند  كـــه وظيفه  خود را
بخوبى  واضح واشكار  »  ميثاقٱ غليظٱ «انجام  دھند ،  طـوريكه ايــن مفھــوم   از جملـه 

ميگردد  كه پر ورد گار ما  با  چه زيبايى تعبير  با  ارزش   رابطه  زناشوٮى  را  بيان داشته  
  است.

مانند خريد  وفروش  واجاره  بنٱ ازدواج  در دين مقدس اس;م  معامله  تجارى  وتملكى  
نيست،  ويا معامله  اى نيست  كه زن  را  تقريبٱ  به صورت  برده  در آورد  واختيارات اورا  

  .سلب  كرده باشد
ازدواج در دين مقدس اس;م  قرار داد است  كه براى طرفين عقد زن وشوھر  حقوق ووجائب 

  .دارداميل  ، خانواده وجامعه  تعين  مى ورسالت ھر يك از زوج وزوجه  را در ف تعين مى كند
ۀ  در بين  زن وشوھر رابطه  اطمينان  وآرامش  است،  در امر ازدواج  قلبھا  ـــرابطه  وع;ق

       آرام  ميگيرند  ومھر ومحبت  به وجود مى آيد .
 ميگويد :  )ر ض(ابن عباس 

عباس اين است  كـه  . ھدف ابن  عبادت  انسان  تكميل  نمى شود  تا  ازدواج  نكند «
وى ازدواج را  جزء عبادت  ومكمل  آن قرار  داده است  واگر به مفھوم  حكمت وفلسفه 

ازدواج ھم دقت بعمل ايد، قلب انسان  به اثر ازدواج  از فشار  وغلبه  شھوت  آرام  ميشود  
      با قلب  فارغ وآرام  تكميل  نخواھد  شد.  ءوعبادت  ھم جز

ى گفت : اگر تنھا  ده روز  از عمرم  باقى  بماند  دوست دارم  ازدواج  م   )رض(ابن مسعود 
  .كنم تا به حالت مجردوعزب به حضور پروردگارم  نرسم 

 
 
 
 
 



 سن ازدواج:
 

دين مقدس اس;م  سن مشخصی را برای ازدواج تعيين نکرده ودرمورد قانون و ضابطه معينی 
لی بھتر اين است که   نموده است ورا برای تفاوت سن مرد و زن به ھنگام ازدواج  وضع ن

مده بتواند ، آانسان پس از رسيدن به سن بلوغ ـ چنانچه امکانات مادی کافی  که از نفقه بر 
اقدام به ازدواج  نمايد ، زيرا برای س;مت جسمی و روانی و رشد ايمان و اخ;ق و به دست 

مرحله جوانی و توانايی  آوردن انگيزه برای کار و احساس مسئوليت و تربيت فرزندان در
 .مفيد خواھد بود

ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھمانطوريکه گفتيم ،
است  در اولويت قرار دارد و رھبانيت و پرھيز از ازدواج تا رسيدن به سنين باPتر بدون دليل 

دواج  ازجمله عبادتی به شمار رفته ، با روش پيامبران خداوند در تضاد است. ازجانب ديگر از
  و ھر عبادتی در جای خود موجب نزديک شدن بيشتر به پروردگار با عظمت ميگردد .
ازدواج شيخ محمد علی الصابونی در کتاب خويش تحت عنوان ( الزواج البکر ) مينويسد که 

  در جوانی دارايی فوايد پنچگانه ميباشد :
ردن در مقابل نفس وشيطان، لذت بردن از عشق نيت پيدا کؤادامه نسل بشری، مص

وليت ھای زندگی ميان زن و مرد و مبارزه با ؤو محبت ھمسری و تقسيم کار و مس
  کشش ھای ناروای نفسانی. 

 
 

  :نش زنيفرآدو خصلت بخصوص در 
دو خصلت عمده  را قرار داده زن برع;وه ديگر فرينشآپروردگار با  عظمت ما در خلقت و

 .تن  اين دو خصلت ، زن  نسبت به مرد  داراى  امتياز بخصوص مى باشدداش است كه با
   

  نكه: ــــاول اي
زن در قرآن عظيم الشان  به منزله  كشتزارى براى  تكون  وپيدايش  نوع بشر  قرار داده، تا 
نوع  بشر  در داخل  اين صدف   آرام   يافته  ونمو كند ، تا به حد  وPدت  برسد،  پس  بقاى  

ع بشر  بستگى به وجود زن دارد  وبدين ترتيب  نسبت به مرد داراى  امتياز  خاص خود نو
        ميباشند.

 
  نكه:ــدوم اي
كه بايد اين موجود ، جنس مخالف  خود  يعنى  مرد  را مجذوب  خود كند ، ومرد ئياز آنجا 

ھاى خانه  براى اين كه نسل  بشر  باقى بماند به طرف او  و ازدواج با او  وتحمل  مشقت 
در آفرينش ، خلقت زن  را  لطيف  قرار داد ،  وبراى  عزوجل تعالی هللا وخانواده جذب شود ،  

اينكه  زن مشقت  حمل ووPدت  ورنج وزحمات  منزل  را تحمل كند ، شعور واحساس  او را  
لطيف ورقيق كرد ، وھمين خصوصيت ، كه يكى در جسم اوست  وديگرى  در روح او ،  

  ى  در  وظايف اجتماعى  محول به او دارد .تاثير

 
 



 
 م ازدواج:ـــکـــح

  :حکم ازدواج در اس;م از نظر فقھا  مشمول احکام پنجگانه ميگردد

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

 ازدواج واجب:
که اگر ازدواج ننمايد  حاصل نمايد ،زمانی  باPی انسان واجب ميگردد که  يقين ازدواج 

مرتکب زنا می شود و از طرف ديگر توانايی تأمين ھزينه ازدواج و مھريه و نفقه ھمسر را 
ن بنمايد. زيرا حفظ و عفت ؤروزه نتواند خود را از گناه مص گرفتن  داشته باشد و از طريق

نفس واجب است و ھر کاری که بدون آن واجبی انجام نمی شود، خود آن کار نيز واجب می 
   .گردد

  

 مستحب:ازدواج 
در شرايط طبيعی و عادی که انسان مسلمان نگران اين نيست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا می 
شود و اگر ازدواج ننمايد حقی از زنی ضايع نگردد. در اين صورت ازدواج بر او واجب نيست 

  .، بلکه ازدواج  مستحب است
 

 ازدواج حرام :
ن باشد که در صورت ازدواج نمی تواند مطمئ ازدواج زمانی باPی انسان حرام ميگردد که 

حقوق ھمسرش را مراعات نمايد و توانائی تأمين مخارج زندگيش را ندارد،  در اين صورت 
ازدواج  باPی او حرام است. زيرا ضرر و زيان رسانيدن به ديگران حرام است و ھر کاری ھم 

اس;م  قاعده ای که نبايد دردين مقدس  .که منجر به زيان ديگران بشود نيز حرام خواھد بود
P ضرر وP ضرار :« انسان  به انسان ديگری ضرر رساند  بوضاحت تام بيان گرديده است 

  »  في ا�س;م

 ازدواج مکروه :
احتمال  اين  را بدھد که توانائی ادای حقوق مادی و معنوی ھمسرش را ندارد  زمانيکه انسان 

 .رايش  مکروه استـ اما يقين نداشته ازدواج در اين حالت ب

 ازدواج مباح :
ھر زمانيکه  موانع و منافع آن يکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است يعنی انجام دادن و 

  ندادن آن از نظر شرعی با ھم فرق نمی کند. 
  

    :تعريف  نكاح
بر  قرار  كردن  رابطه  ھميشگى بين يك مرد مسلمان  با يك زن    : عبارت است  ازنکاح 

مان  يا اھل كتاب  براى بھره  گرفتن  از مسايل  جنسى به غرض توالد وتناسل بر  نحوه ء مسل
      وبطور  رضا .    مشروع وبصورت دائمى 

 ازدواج مباح :
ھر زمانيکه  موانع و منافع آن يکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است يعنی انجام دادن و 

  ندادن آن از نظر شرعی با ھم فرق نمی کند. 



  ارکان وشروط نکاح:
 

 ايجاب وقبول:2- 
البته ايجاب وقبول رکن اساسی عقد نکاح ميباشد که بين زوجين به لفظ صريح نکاح ويا زواج 
صورت بگيرد.تمام فقھای اس;م به رکن بودن آن توافق نظر دارند، يعنی بدون آن نکاح باطل 

  است.
  
 زوج وزوجه : - 2

از فقھا رکن ديگری از عقد نکاح به شمار ميرود قد نکاح نزد جمھور عوجود زوج وزوجه در
وبدون آن عقد نکاح صورت گرفته نمی تواند. اما امام ابو حنيفه آن را رکن مستقل 

  نميداند،بلکه از متلزمات و مقتضيات ايجاب وقبول می داند.
 
 صداق (مھر): -3

النساء صدقاتحصن از نظر امام مالک مھر از جمله رکن نکاح ميباشد. دليل اش آيه   (وآتوا 
نجله)  ترجمه :مھر زنان را به خوش دلی بدھيد. اما جمھور حنفی، شافعی، حنبلی، آنرا از 

  جمله شروط عقد نکاح ميدانند ونه از ارکان آن.
 
 ولی: -4

وصغيره رکن ميدانند وبعضی ديگر شرط ميدانند. اما ولی  صغير  بعضی فقھا ولی را برای
  نه شرط است ونه رکن.برای زن بيوه به اتفاق آراء 

  

  شــــرايط  ازدواج :
  ازدواج عبارت است: شرايط     

از ايجاب و قبول صيغه  ازدواج  وحضور دوشاھد ، اگر زن ومردى پس از خواستگارى 
وتوافق طرفين،  رضايت  وتوافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاھد عادل  ومعتبر  اع;م  

با حضور  اين دو شاھد  جارى نمايند ،  عقد ازدواج   كردند  وصيغه  ولفظ  ايجاب وقبول  را
خواه  اين   در بين  آنان  تأمين  ميگردد  واين دو  به صورت  زن وشوھر  ھم در مى ايند 

عا لم دينى  يا حاكم  وقاضى  انجام گيرد ،  يا ھيچ  يكى  از آنان  نباشد ، ازدواج  به حضور 
دو نفر  شاھد  انجام  گيرد  وبه ثبت  برسد ،  از لحاظ  با حضور  اگر  ازدواج  درد فتر  قضا 

            ب; اشكال  است. وشرعی  دينى

        

  حكم اس;مى  در تعيين شاھد ان  وولى در نكاح :
 «روايت شده است  كه پيامبر صلى هللا  عليه وسلم  فرمود :  )رض (از ابو موسى  در حديث     

مد  ، ابو  داود ،  ابن ماجه  وتر ــــاح » (د نكاح   بدون ولى  جواز ندار»  P نكاح إP بولى
  .)مذى 

  
  :ھمچنان  پيامبراس;م محمد   صلى  هللا عليه وسلم   فرموده است 

  .» P نكاح إP  بولى  وشاھدى عدل ،  وما كان  من  نكاح غير ذالك  فھو باطل «



نكاح  غير از اين   نكاح درست  نيست  مگر  با بودن  ولى  ودو شاھد  عدل  وآنچه  باشد از (
  )ابن حبان  )(پس   باطل است 

   :فرمود    روايت  شده  كه پيغمبر  صلى  هللا عليه وسلم  )رض  (از ام المؤمنين  عائشه     
ايما  امرأة نكحت   بغير إذن  وليھا  فنكاحھا باطل ، فنكاحھا باطل ، فإن دخل بھا  «

  » فالسلطان ولى من  P ولى  له افلھا  المھر بما  استحل من فرجھا ، فإن اشتجرو
ولى خود پس    ءھـر زنى  كه نكاح  كند بدون  اجازه  ( )احمد ، ابو داود ، ابن ماجه  وترمذى (

نكاحش باطل  است ،  پس  نكاحش باطل است  پس اگر دخـول كــرد بر اين  زن پس  اوراست  
اين صورت  سلطان ولى كسى مھر بـه  سبب استح;ل  فرجش ، پس  اگر مشاجره  كردند در

  .ميباشد كه ولى ندارد. ويا ھم  قاضى
ولى پدر است وبعد از او پدر ك;ن وسپس برادر خواه از يك  پدرومادر باشند يا مقدمترين      

  )1(     تنھا  از پدر ، وسپس  سائر عصبه.
  .بنٱ  نكاح   بدون ولى  كه بايد  مرد باشد  ودو شاھد  عدل  صحيح نيست

أ سلف وخلف  ھمه وھمه  ولـــــى را در نكاح معتبر  ميدانند  تا جايى كه ابن المنذر جمھور علم
  گويد كه از ھيچيك ازصحابه خ;ف آنرا نمى داند. 

  )سوره بقره   232در مورد  آيت   (تعدادى زيادى  از مفسرا ن  وفقھا    
نكاح كنند بـا شوھران  پس منع نكنيد ايشانرا  از اينكه  »( ف; تعضلوھن أن ينكحن أزواجھن «

  ) . خويش
نازل شده  كه سوگند    )رض  (ميگويند اگرچه  اين آيت در مورد  معقل  بن يسار  مفسران 

  خورده بود كه خواھر  خود را به شوھر قبلى اش  كه اورا ط;ق  داده  بود نكاح  نكند. 
ورند  كه اگر  زن يأمولى  مفھوم  اساسى  آيه  اشاره دارد به سوى  ولى زن واستدPل 

  .ميتوانست خود نكاح خود را  منعقد  نمائيد ، معقل بن يسار   ازمنع  كردن  او  نھى ميشد
  

  ل:ــاز محفــغآ
  :  امام وعاقد نكاح چنين شروع و  آغاز  مى كند  كه

افتخار داريم كه امروزدر اين محفل   :برادران، علما ، دانشمندان، دوستان  وجوانان  محترم
رعى وخوشى   در مراسم  عقد زواج  ونكاح اين دوجوان كه به رضا ورغبت حاضر مقدس ش

به عقد  ازدواج  گرديده اند ، اشتراك به  ھم رسانيد ه ايم  وبكار  شرعى  وامرخيرخويش 
            مطابق سنت محمدصلى هللا عليه وسلم  آغاز ميكنيم.

        

  ادت :ــھـش
رع اس;می  بايد  توسط  دونفر  دو مرد شھادت و يا گواھي  دادن در امر ازدواج  مطابق ش

  صورت گيرد .، مسلمان عاقل و بالغ که ھر دوی شان متصف به عدالت و امانت باشند
P نكاح إP بولي وشاھدي عدل، : (صلى هللا عليه و سلم مي فرمايداس;م محمد مصطفی پيامبر

ولي و دو شاھد عادل  ازدواج بدون حضور«يعني:  )وما كان من نكاح على غير ذلك فھو باطل
  .(ترمذی).» درست نيست و ھر نکاحي که بدون اين صورت گيرد ، باطل است 

  

 :ھدف از حضور دو شاھد عادل در عقد نکاح
  بشنوند   را  عقد  طرفين  سخن  و  باشند   بالغ  و  عاقل  بايد    شاھدانطوريکه که گفته شد ،

  كور اگر شاھدان   (  است  ازدواج  عقد  ، انسخن  آن   از  عقد  طرفين  مقصود  بدانند كه  و
اگر   . بشناسند)  و  بدھند  تشخيص  ھم  از  را  عقد  طرفين   صداي  بيقين  بايستي  باشند



  وجود  چون  ، نيست  صحيح  نكاح  عقد   باشند،  مست  يا كر يا  ديوانه  يا   نابالغ  گواھان
  . است  كساني   ، وجودشان  عدم  با  از نظر شرع  اينھا

 

 اما در مورد عدل شاھدان:
  گويند:مي  (رح) امام ابو حنفيه

  عقد  نيز   فاسق  گواھان   حضور  با  و  نيست  ازدواج  عقد  صحت  شرط  گواھان  عدالت
   شھادت  و   گواھي  شايستگي  باشد،   ازدواج  وPيت  شايسته  ھركس  . است   صحيح   نكاح

 . است   ازدواج  اع;ن  حضورگواھان  از  مقصود  چون  دارد.  نيز  را  ازدواج  بر
 :(رح ) می گويند امام  شافعی 

  شرط   را  عادل  حضورگواھان  » P نكاح إP بولي وشاھدي عدل «  حديث  بهبه استناد 
   وجود  راي  دو  گيرد صورت   الحال  مجھول  حضورگواھان  با   ازدواج  عقد  اگر  دانند. مي

 . است  صحيح   كه آنست   شافعي  مذھب  ارمخت  و  دارد
  حقيقت  گيردكه مي  صورت  مردم  عامه  ميان   و  بيابان  و  درروستاھا  ازدواج  چون

  اكتفا  حال  بظاھر  لذا  كند، مي  مشقت  ايجاد  عدالت  اعتبار  و  نيست  شناخته  آنان  عدالت
زيرا عادل  نباشد.   ظاھر  آنھا   فسق   و  باشد  مجھول  گواھان حال  كه است  وكافي   شود مي

 کسي است که در م;ء عام مرتکب کبائر نشود و داراي فسق آشکار نباشد.
   شرط  چون  ندارد  اشكالي  است  بوده  فاسق   گواه كه  شد،  معلوم  عقد  از  بعد  ھرگاه
  و  مستور  وا  فسق  عقد  ھنگام  و  نباشد  آشكار   و  ظاھر  او  فسق  كه آنست  عدالت

 . است  يافته  تحقق  عدالت  پس  است  بوده  پوشيده
اما اگر کسي تارک نماز باشد، در اينصورت شاھد گرفتن وي اعتبار ندارد و صحيح نيست 

  نان در امر شھادت  دعوت بعمل ايد.آبی نماز اند نبايد از شاھداني که 
 

 شاھدان:بودن   ن مسلما   شرط
  اخت;ف  بدون  فقھا  باشند  مسلمان  دو  ھر  و  باشد  مسلمان  زن   و  مرد  بين  ازدواج  اگر

   دانند. مي  شرط  را  گواھان بودن  مسلمان
   غيرمسلمان  گرفتنشاھدات در  كند، ازدواج  مسلمان  غير   زن   با  مسلمان  مرد  اگر   ولي 

   عقد  غيرمسلمان  حضورگواه  با  گويند الحسن  بن  محمد  و  شافعي  و   احمد  دارند.  اخت;ف
   برآن  غيرمسلمان  وگواھي  است  مسلمان  براي  ازدواج  چون  ، نيست   صحيح  ازدواج

    . نيست  قبول
  دو شھادت   باشد،  كتاب اھل  زن اگر   ميگويد که  ابويوسف امام و  ابوحنيفهامام 

  .است  زـــجاي  كتاب نفراھل
  

  اھــــدان:ـــش
که مسؤليت انعقاد عقد نکاح را دارد در محفل ته شد : امام ،  قاضى  يا عالم وريکه  گفطھمان

، عقد نکاح وبه حضور حاضرين  از اعضای فاميل  ودوستان  فاميل ھای ( داماد وعروس) 
بايد  دونفر  مردعاقل،  بالغ ومسلمان ويا يك نفر مرد ودو زن  را كه از محارم  عروس  باشند 

وكيل مھر  «بپرسند كه كى را  بحيث    )خطيبه  (فرستند تا از عروس ،  به نزد  عروس  مي
   .خويش  تعيين مينمايد »ونفس 

  
نزد عروس  رفته   واز وى مى پرسند  كه كى را ه شاھدان بعد از اخذ ھدايت  از نزد قاضى،  ب

 کحنا – دامادنام (...... بحيث وكيل مھر ونفس خويش  در قسمت عقد نكاح با جوان به نام 
  ؟مى كندتعيين  .......



 : پوښتنه  د ناوی نه
نوم او دپ;ر نوم ) سره د  زوملطفاوواياست چې تاسی (د ناوی نوم  او دپ;ر نوم ) د محترم (د 

  صحيح او شرعی نکاح په ھکله خپل د مھر او نفس وکيل څوک ټاکلی دی اويا ټاکی؟
ول   شخصٱ  حضور  به ھم برساند  عروس  ميتواند  مانند  داماد   در مراسم  ايجاب وقب( 

 .)وخود ش  مراسم  ايجاب وقبول  را بجا ء آورد ،   البته  با معيت   ولى دختر و دونفر شاھد
معمو£ طورى   مروج است  كه عروس به دفعه اول ودوم  جواب  شاھدا ن را نمى دھد  

ند ،  كه كي را بحيث وسكوت مى كند . شاھدان بايد  براى بار دوم و سوم از عروس سؤال كن
 وكيل مھر ونفس خويش  تعين مى نمايد .

ضرور است كه نام  وكيل مھر ونفس توسط دختر به صورت مشخص   در برابر سوال  ھر دو 
  شاھدان  تذكر  داده  شود. 

            عروس درحين تعيين وكيل مھر ونفس خويش  بايد  چنين بگويد : 

        

  :متن دری
كاح  ــد نـقـع تعيين مھر ودر قسمت  )......  (  ت  ـنـب  )   ......نام عروس    ....  (مـن 
محترم   .....  ) .........  (ولد      . )... دامادنام   ( ....با محترم   ح وشرعـــــى  خويشـيـصح

مھر ونفس     را  بحيث  وكيل  )  ............ نام وکيل  (  .... ... ) (کاکا، ماما ، برادر ک;ن
) .......(ولد    ) ....... نام داماد  با محترم ( ..... و تعيين مھر سمت عقد نكاح خويش  در ق

            تعين  مى نمايم . 

        

  :پښتو متن
د (......)زوی  نوم .....)زوم (...د  لور د محترم   (........ )  د ) ...   دناوی نوم   زه (....

کې محترم خپل (کاکا، ماما، سره د صحيح ، شرعی نکاح د عقداو د مھر د  تعيين په برخه 
  محترم (...دوکيل نوم...)د شرعی وکيل به توګه انتخاب او ټاکم. مشرورور...)

 
وبعدٱ ھر  دو   شاھد مكلف   »  مھر ونفس  توسط دختر به شاھدان گفته شده   «نام وكيل  

رعی و بطور شاند،   نام  وكيل  مھر ونفس دختر را براى  قاضى  يا امام وحاضرين   نيز 
            اع;ن  بدارند.قانونی 

  

  حكم شرعي درمورد:
ھمانطوريكه   ازدواج بدون  ولى جايز نيست، بر ولى     اجازه خواستن از زن قبل  از ازدواج     

اجازه بخواھد ، واگر زن  راضى      نيز واجب است كه زنان  تحت  تكفل  خود قبل  از ازدواج  
( ولى )      مجبور كند ، پس  اگر بدون  رضايت  او، ولى  نمى تواند او را  به  ازدواج  نباشد 

         او را  به عقد نكاح كسى در اورد ، مى تواند آن را فسخ كند:
  

  :درحديثی از ابو ھريرة روايت است كه پيامبرصلى اله عليه وسلم فرمود
 :؟ قاليا رسول هللا  وكيف إذنھا  :P تنكح ا£ حتى تستأ مر،  وP تنكح  البكر تسأذن ، قالوا  «

بيوه  تا  از او  دستور  نگرفته  ازدواج  داده نشود ،  ودوشيزه  ھم  تا  از او   »( أن تسكت
رضايت (گفتند: اي  رسول خدا ،  اجازه      اجازه  گرفته نشود ،  به ازدواج  كسى  داده نشود . 

      . )بماند   ساكت) باكره (  چگونه  است ؟  فرمود : اين است  كه  بكر(  



-  ٨۶٩( ، صحيح مسلم  امام مسلم) P۶١٨روا ء (،  ) ٢١٠٠ (سنن ابن ماجه   صحيح(
۵٩۴ ٢ (.  

  
أن أباھا    «ھمچنان در حديثی ديگری که از خنسا ء بنت  خدام  انصارى  روايت  است : 

او  » ( زوجھا وھي ثيب ، فكرھت ذلك ، فأتت رسول هللا  صلى هللا  عليه  وسلم  فرد نكا حھا
پيامبر صلی هللا رش  بدون  رضايت  او ، او را به عقد  كسى  در آورد ، نزد بيوه بود  وپد

، صحيح مسلم    )۴١٨ (صحيح سنن الترمذى  (     . )رفت  ونكاحش را با طل  كرد عليه وسلم 
  .) ۵٠۵-٩-٢ (سنن الترمذى (، ) ٨٨۶-۵٩١-٢ (
  

  )ص(تت  النبى أن  جارية  بكرٱ  أ «روايت  است :   )رض  (ودر حديثی از ابن عباس 
   .» فذكرت له أ ن أباھا  زوجھا  وھى  كارھة ، فخير ھا  النبى صلى هللا  عليه وسلم

   :گفت  كهآنحضرت  نزد پيامبرصلى هللا عليه وسلم آمد وبه )باکره -بكر(دخترى (
صلى هللا  اس;م محمد پدرش  بدون  رضايش، اورا  به عقد  كسى  در آورده است پيامبر 

  .)اختيار  داد   )فسخ عقد  (     اورا ،عليه وسلم
 ٨۵۵- ۵٩١-٢ (، صحيح امام مسلم   ) ۶١١ (، اPروا ء   ) ۴٧١١ (صحيح جامع الصغير (
  .)  ۵٠۵-٩-٢ ( ، سنن الترمذى )
  

  مراسم  شھادت  شاھدين:
به محل   »مھر ونفس «دونفر شاھد بعد از اخذ موافقه  ونظر عروس در مورد تعيين  وكيل 

ومنتظر  اداى شھادت در برابر امام  هان  مراسم  عقد نكاح مراجعه نموداجتماع حاضر
  وحاضران  منتظر شھادت، ھستند.

از شاھد  )  ومطابق عرف افغانی( قاضى يا  امام  در ابتد به شاھد ان   خوش آمديد گفته     
  د؟ـــاز كجا ء آمده اي    اول  ميپرسد:  

  
  :شاھد اول

  بعد از بسم هللا الرحمن  الرحيم 
ميگويد از شھر وكا درجواب سوال امام که ازکجا آمده است ؟ و ادای شھادت مينمايد: آغازبه

            لت  
  :ويدوميپرسدگادامه داده ميقاضى يا امام 

  د:ـــشاھد اولى ميگوي            چه آورده ايد؟ 
        حكم وكاPت 

  قاضى  يا امام ميگويد: لطفٱ  آنر ا بيا ن كنيد.
  شاھد ميگويد:      

  الرحيمبسم هللا الرحمن 
  : متن دری

أشھد  شاھدى ميدھم  بخاطر خدا  نه از روى   ريا  ء  كه : ) ..... نام شاھد... (    اينجانب 
) كه به اين نام ...محترم .......(بنت   )منکوحه...... -.......نام عروس (  المسمات بى بى 

نام وکيل مھر     ......محترم (    راونسب  ديگر دخترى ندارد ، وكيل مھر ونفس خويش 
اګر ازجانب شاھد به وکيل مھر ونفس که در نشست حاضر است بدست - ....ونفس .....

  .ن نموده استيرا تعي) نيزاشاره شود بھتراست
  



  پښتومتن: - متن پشتو
أشھد و شاھدی  -په صداقت سره  بعد له بسم هللا نه داسې وايي: زه (... دشاھد نوم .....)

د ناوی نوم .....) د (........) لور چې په   د  ريا   لپاره چې پيغلې (..... ورکوم دهللا لپاره، نه
دی نوم او نسب بل لور نه لری ، خپل(کاکا، ماما ، مشر ورور....)  ښاغلي (...... دوکيل 
نوم....)د محترم  (....د شاه نوم ...) د (.......) زوی سره د صحيح، شرعی او قانونی نکاح 

و د مھر د تعيين په برخه کې خپل شرعی وکيل د مھر او نفس انتخاب او دتړلو په ھکله ا
  ټاکلی دی.   

وكيل مھر «قاضى  يا  امام روى بطرف  شخصى كه نام اش  از جانب  شاھد اول  بحيث 
 :نزديك  امام يا قاضى جا بجا ء گرديده است  ميپرسد  ذكر  گرديده است وقبw در  » ونفس

            ؟ل داريدما اين وكالت را قبوش    

        

  : وكيل مھر ونفس ميگويد
  .  ت را قبول كرد ه امالبلى  من اين وك

قاضى  يا امام  به  اخذ شھادت  شاھد  دوم  آغاز ميكند وميگويد   لطفٱ شاھد دوم شھادت 
  دھد ! 

ادت  نيز تكميل مى ھوبه مانندشاھد اولى  اين ش شاھد دومى حاضر وآغاز به شھادت  ميكند    
  شود. 

از جانب  شاھد دومى   (وکيل مھر ونفس  )يا  امام روى بطرف  شخصى كه نامش قــاضى     
   ؟ذكر  گرديده  ميپرسد:  شما اين وكالت  را قبول داريد»  وكيل مھر ونفس « ھم   بحيث 

  وكيل مھر ونفس ميگويد : بلى قبول كرد ه ام .
  
شوھر  (طرف  ناكح  دختر  روى  به » مھر ونفس «    ھمچنان  امام بعد از تعين  وكيل    

شما كه   به خاطر عقد  نكاح   )  .....نام داماد(   ...محترم       نموده ومى پرسد كه :   )آينده 
كه به اين  نام ونسب    ( ..........) بنت )  ..عروس  .  –نام منکوحه ... ...( با پيغله بى بى 

محترم  دارد ک;ن ...خويش)(کاکا، ماما، برديگر دخترى  ندارد ووكيل مھر ونفس خويش را 
ميخواھيد  خـودتان در اين  محفل به   ،ن نموده استيتعي  .....)نام وکيل مھر ونفس(  .......

بپردازيد ويا  مانند  منكوحه  ميخواھيد  براى  ، بحث و توافق بر  مھرجواب ايجاب وقبول
  ؟خود  وكيلى را   تعيين كنيد 

  
  برای تعيين وکيل:متن اقرار دری و پشتو ناکح(داماد) 

  : متن دری
ح وشرعـــــى  ـيـكاح  صحــد نـقـدر قسمت  ع )......  (    ولد   )......   نام ناکح    ...  (مـن  

که به اين نام و نسب ديګر  .....  ) .........  بنت ( . )نام عروس ...( ....  پيغلهخويش   با 
 را  بحيث  وكيل  )  ............نام وکيل(  ..... .. )(کاکا، ماما ، برادر ک;ن.محترم  دختر ندارد 

  تعين  مى نمايم .  و تعيين مھر عقد نكاح در قسمت  
            

  پښتو متن:-متن پښتو
)د   .....  دناوی نوم  ...  ........ )زوی د پيغلې (  ( د نوم...)زوم د   زه (.... 

ی نکاح د عقداو د لورچې په دې نوم بله لورنه لري  د صحيح ، شرع  (......)



مھر د  تعيين په برخه کې خپل (کاکا، ماما، مشرورور....)محترم (...دوکيل 
  نوم...)د شرعی وکيل به توګه انتخاب او ټاکم.

در صورتيكه  شخصى از طرف  ناكح  براى وكالت  تعيين گردد. امام  بايد  از وكيل  ناكح   
   را قبول دارند يا خير؟ ھم اقرار را در مورد  اخذ نمايد كه  اين وكالت

ناكح   ، در صورتيكه  (   و) منكوحه ( وكيل مھر نفس بعد از تعيين امام و عاقد نکاح 
       بحث خويش روى  تعيين  مقدار مھر شرعى   آغاز مى  نمايد.   )خواسته باشد

  

 يادداشت :
دختر يتواند كيل مھر ونفس ) در صورت مپدر وکيل ويا  باصط;ح افغانی، يعنی وکيل پدر. (و

پدر وکيل  برای خود بگيرد که پدر اش  غائب باشد يعنی پدر در مسافرت باشد، پدر مفقود 
باشد ، پدر بی نھايت مريض و يا مختل العقل باشد يا نتواند در مجلس عقد حضور به ھم 

پدر گرفتن رساند و يا پدر فوت کرده باشد. در صورتيکه پدر در مجلس عقد حاضر باشد ، 
ضرورت نيست چنانچه پيامبر اس;م محمد صلی هللا عليه وسلم وکيل دختر خود بی بی وکيل 

  فاطمه  بود.
 

شخصی است که مستقيمأ از طرف ھمانطوريکه گفته شد ،  به اصط;ح  افغانی ( پدر وکيل ) 
دختر يا زن بحضور حد اقل دو شاھد تعين می گردد و دختر يا زن ص;حيت تعيين مھر و عقد 

  را به او تفويض می نمايد. نکاح خود
 

، حضور نداشته باشد، برادر ، کاکا  ، در صورتيکه پدر ھمچنان در دين مقدس اس;م 
تا با تقوی ترين و داناترين شخص را از مجلس انتخاب کند و اگر چنين  عروس ميتواند 

رئيس جمھور يک کشور و يا پادشاه مملکت با اينکه حضور ، قاضی ،  شخصی ھم نبود 
  ارند قانونأ از حقوق دختر حمايه و پشتيانی می کنند. ند

بتواند   و يا دختر باکره که خودش از حقوق خود  برای يک زن بيوه و يا يک زن ط;ق شده
در مجلس حضور به ھم رساند ، پدر وکيل ضرورت نيست و قانون  بخواھند دفاع کند و

قابل تذکر است که در شرايط   حامی حقوق وی است. ی اس;م کشور ھای اس;می کشور در 
امروزی  در صورتيکه در محفل عقد نکاح  محارم  زن باشد  ، عروس ميتواند خودش در 

  کند.ايجاب و قبول شخصأ اشتراک  مراسم 
  

  مـــراسم تعيين مــھـــر
  له تعيين مھر درنکاحأاھميت مس

محترم  ا نگقبل از اينکه در مورد مراسم تعيين مھر مطالبی را خدمت خوانند
مھر  روشنی به  ــۀم دربدو کمی در مورد تاريخچيم  بھتر ميدانيبعرض برسان

  م .يانداز
  

 در تاريخ بشريت: حكمت وفلسه مھر
در بين خانواده ھا از چندان  قوتی برخوردار  بشری   زمانيکه  روابطدر رخان مينويسند، ؤم

بنابر ھمين روحيه بود که . تميرفنوعی تعامل اقوام به شمار بين انسانھا ازدواج  نبود ،
با ھم خون و ھم قبيله ممنوع بوده و ھر کس برای ازدواج با دختری از قبيله ی ديگر  ازدواج 

رد، وبرای جلب توجه فاميل دختر به تناسب، زيبای دختر ومشھور کاری ميگخواستاقدام 



ميشود در بدل . وحتی داماد حاضر دبودن  فاميل  مبلغ را بنام ھديه ومھر پرداخت ميگرد
 .کی نمايديزيازدواج با دختر مدتی را برای خسر کار خود کار ف

عظيم   ن داستان حضرت موسی عليه الس;م  می باشد که در قرآ بھترين مثال  در اين مورد ، 
   الشان با زيبای خاصی  بيان گرديده است. در داستان موسی عليه الس;م آمده است:

را مدت ده سال ين آمد دربدل ازدواج خويش ،اس;م  از مصر به مدبعد از اينکه موسی عليه ال
 ورد .آبرای خسر خويش شعيب  وظيفه چوپانی بجا 

  
زيکی در بدل يبه ھمه حال در زمانه ھای قديم اگر پول  بنام مھر پرداخت ميشود ويا داماد کار ف

ويا  بنام  مھرشده اين مبلغ ويا جنس تاديه که به اين ترتيب مھر عروسی خود بعمل مياورد 
  .يس  فاميل  تعلق ميگرفت وبرای دختر يا  عروس چيزی نميرسيدئبه ر  رفته گکار صورت 

 

 : در اعرابمھر 
نيز رسم ورواج مشابھی در باره  مھر زنھا جريان   اعرابدر اس;م  دين مقدس  قبل از ظھور

واده  بپردازد. حتی آنعده داشت. داما د مکلف بود،  پول معينی را به پدر دختر ويا رئيس خان
از فاميل ھای اعراب که دختر ھای  خويش را زنده بگور نمی کردند ودر خانه ھای شان دختر 

 سايرين  در تبريکی نوزاد دخترشان   ميگفتند : متولد ميشود،
  
تولد طفلی که برايت پول مياورد  تبريک ميگويم. اين بدين معنا  يعنی »  ھنيئا لک النافجه« 

سف بايد بگويم که ــأکه پدران شان از ازدواج دختران شان  پول بدست مياوردند ، به تبود 
ھمين خرفات دوران جاھليت تا ھنوز دربرخی از مناطق کشور ما  افغانستان نيز در جريان 

  د .نميگذاری نيز اس;م مراسم  سف نام آنراــأاست وبه ت
 

 مھر: ــۀلأاس;م ومس
) دختر اختراع دين مقدس اس;م  نبود،   2( در نکاح  که مھر  م;حظه نموديمھمانظوريکه 

بلکه دين مقدس اس;م برای خانواده وازدواج وبخصوص مھر   قانو ن انسانی  را  وضع کرد 
: داشت  با صراحت اع;معظيم الشان عروس اع;م  داشت ، وقرآن قانونی ، ومھر را حق زن 

 » بن لكم عن شي منه فكلوه ھنيٱ مرئيٱواتوا النسا ء  صد قاتھن نحلة فإن ط «
ومھريه  ھاي زنان را  به عنوان  ھديه اي  خالصانه  وفريضه اي  )(  ۴ :نسا ء آيه  (   

پس اگر  با رضايت خاطر چيزي از مھريه خود را  به شما  بخشيدند ، آن   .خدايانه  بپردازيد
  ).ح;ل وگوارا  مصرف كنيد )دريافت  داريد و  (را 
 

 دۀ محترم!خوانن
طوريکه م;حظه فرموديد ،دين مقدس اس;م وشرعيت غرای محمدی ، مھر را حق زن دانست 
وآنرا  به زن متعلق ساخت ، وگفت که پدر ويا ولی دختر وحتی شوھر حق تصرف در مھر را 

حقی  است كه زن  بر مرد  دارد ،  و زن مالك  آن است  وبراى  ھيچ  كسي  ح;ل    ندارد ومھر
پدر باشد يا غير پدر  چيزى  از آنرا  براى خود  بردارد  مگر اينكه  زن  بر  خواه،  نيست

            اينكار  راضي باشد.
 

مھريه، يكي از حقوق مالي زن در نظام خانواده است. دين مقدس اس;م  اين حق را بطور 
 دقيق وعملی  تنطيم  نمود .

وصاحب  آن ميشود  پس ميتواند  آن مھر زن بر عھده مرد است وزن بر اثر ازدواج  ، مــالك 
را  از شوھر خويش  مطالبه كند .وبه اختيار خود  در آن  مال تصرفات را بعمل آرد ،   



به وقوع  نزديكى است ، به عباره ديگر      استقرار اين مالكيت  نسبت به تمام  مھر  منوط 
   شرط  مــا لكيت  زن نسبت  به مھر است.   )مجامعت  (نزديكى 

فقھا وحقوق دانان بـر اين عقيده اند  كه مھر  عبارت  از مالى است  كـــه      خى از بـر
برموجب  عقد نكاح،  مرد ملزم  به پرداخت  آن  به زوجه ميگردد.  اگرچه  مـرد وزن  با رضا  
ورغبت خود  عقد را منعقد مى  سازند ، اما قانون  مترتب برآن  مھر  را معين ميكند. پرداخت  

اين درست است كه عقد  به رضا      بل از ھمه   يك  مكلفيت  دينى و قــانونى  است. مھر ق
ورغبت خود  صورت ميگرد؛ اما  الزامات  وتكاليف دينى و  قانونى آنطوريكه  قانون  معين 

را  با   نموده است ، صورت مى پذيرد.  وقانون گذار  نيز  ضمانت  اجرا  وتطبيق  اين تكليف
واجب نيست     ــوع عقدوخصوصيت آن  واھميت عوضين  در آن معين  كرده است. توجه  بـه نــ

كه تمام مھريه  به ھنگام  عقد ازدواج فورٱ  پرداخت شود ،  بلكه  جايز  است  كه تمام مھر يه  
يا قسمتى از آن  به صورت  قرض ودين  باشد ،  ويا به  شيوه  اقساطى پرداخت  گردد وزن  

،  شوھرش  را  از  تمام  ى  رشد فكرى  ميتواند  بعد  از عقد  ازدواج بالغ  وعاقل  ودارا
  .مھريه  ويا مقدرى از آن  تبرئه  وح;ل كند

 

 انواع مھر :
در شريعت  حداقل  وحد اكثر ي  براى مھر  در نظر  گرفته نشده  ولى  كم بودن  وزياده روى  

ج  به آسانى  امكان  پذير باشد نكردن در آن  مورد  تشويق  قرار گرفته  است  تا ازدوا
مھر را  مى توان     وجوانان  به خاطر مھر  ومخارج  زياد  آن  از ازدواج  روى  نگردانند. 

بطور نقد يا نقد وقسط يا تمام  قسط  عند  المطالبه  پرداخت كرد ، براى  مرد  جايز است  قبل 
گر مقدر  مھريه  معين نشده ، مھر از آنكه  مھر  را پرداخت كند  با ھمسرش آميزش  نمايد ،  ا

المثل  واگر  معين   شده باشد  پرداخت  مقدار  تعين  شده  بر مرد واجب  است،  واز عدم  وفا 
 :به شروط عقد جدٱ  خود  داري  نمايد، پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است

 سزاور ترين  (  » ـفروجأحق ما أوفيتم  من  الشروط ، آن توفوا به  ما استحــللتم به الـ «
 (،  ) ۵١۵١-٢١٧-٩امام بخارى  ).( شروطى  كه بايد  به آن وفا كنيد  شروط  نكاح است 

  .) ٢١٢۵-١٧۶-۶ابو داود  سنن  (، )  ١۴١٨-١٠٣۵-٢مسلم 
 

            
 ر:ـــــــھــم

مھر عبارت از مالى است  كه به مجرد عقد نكاح براى زن فقھا در تعريف مھر ميگويند که:
      شود. مھر  در مقابل  تمتع  شوھر  حق خالص  زن بشمار  ميرود.Pزم مي

  
  تقسيم ميگردد. وبر دو قسم

  
 : مھر مسمى-1
  )كه در وقت عقد نكاح تعين شود (  خواه نقد باشد وياجنس. یمھر (
  
 : مھر مثل -2
     باشد.عبارت از آن  اندازه  مالى است كه به زن مماثل  اين زن از قوم پدرى او پرداخته شده ( 
(  



      مماثلت دو زن در چيز ھاى  ذيل  معتبر است :
سن ، جمال ، عقـــــل ، مال ، عفت ، ديانت ، علم ، بكارت ،  ويا بيوه گى ھمچنين مماثل  بودن  

است. پس اگر شوھر  يك زن  دارنده اوصاف  خوبى باشد كه شوھر زن     او صاف  زوج معتبر 
  .نصورت مماثلت بين دو زن  وجود نداردديگر آن اوصاف  را نداشته  باشد در آ

مھر مثل در آنصورت Pزم ميگردد كه  اندازه مھر در حين عقد نكاح تعين  واز آن  نام نه برده 
چيز         باشند ويا ھم مھر را قصدٱ نفى كرده  باشند،  در ھر دوصورت  مھر مثل  Pزم ميگردد.

، Pجواھر،  حيوانات  وغـيره كـه ص;حيت   ھائيكه  داراى قيمت  باشند مثل زمين ، باغ ، كا
        مھر را دارند بشر طيكه قيمت آن كمتر از ده درھم  شرعى  كه حداقل مھر  است  نباشد.

تعين مقدار مھر  به اختيار زوجين  ويا وكيل  شرعى شان  ، است به ھر انداز ه اى كه  اتفاق  
  جانبين حاصل گردد. 

  
. در صورت  كمتر نكاح  صحت  وجواز كمتر  نباشدده  درھم شرعى  ولى مھر بايد  از 

  دارد. 
  

ولى طوريكه گفته شد ،  مھر زن   مھر حق زن است زيرا به قوامت مرد بر خود راضى ميشود.
خيرالنسا ء  احسنھن وجوھٱ  «يد: نبايد  سنگين باشد  پيامبر صلى هللا عليه وسلم مى فرما

       ).زھمه  خوب روتر وكم مھريه  تر باشدبھترين ھمسر، زنى است كه ا( »وأرخصھن مھورٱ
  

   :انس بن مالك  روايت است ازف در حديث  شري
 آمد  در حاليكه آثار زردى  پيامبر صلی هللا عليه وسلم كه عبد الرحمن بن عوف نزد

 بر او ديده  مى شد ،  پيامر صلى هللا عليه وسلم  از حال او  پرسيد ، ) زعفران يا حنا (
  در  جواب گفت كه با زنى  از انصار  ازدواج  كرده است.  )عوف عبدالرحمن بن  (

پيامبر صلى هللا  فرمود : چقدر مھريه  برايش  قرار  داده اي ؟ گفت به اندازه  وزن  يك  
 .فرمود: وليمه  بده  اگرچه گوسفندي باشد صلی هللا عليه وسلم خسته خرما ط; ، پيامبر 

  .  ) ١۴٢٧-١٠۴٢-٢مسلم  (،  ) ۵١۵٣-٢٢١-٩بخارى ( 
  

به ھمراھى جماعتى در خدمت   «:  ھمچنان در حديث از سھل بن سعد  روايت است
پيامبر صلى هللا عليه وسلم بودم  كه ناگھان  زنى بلند  شده  وگفت : اي  رسول خدا  ! خودم 

وابى  ج پيامبر صلی هللا عليه وسلم،را به شما  بخشيدم ،  نظرت را  در اين  باره بگو ، پيامبر 
خود م را  به شما  بخشيدم ،  !اي رسول خدا  :به او نداد ، بار ديگر  آن زن  بلند  شد  وگفت 

  .نظرشما چيست؟ پيامبر صلى هللا عليه وسلم جوابى به او نداد
  

سپس  آن  زن  براى بار سوم  بلند شد  وگفت : اي رسول  خدا ! خودم را به  شما  بخشيدم ، 
اره  بگو ، در اين ھنگام  مـردي بلند شد  وگفت : اي رسول خدا  او را نظر  خود  را در اين ب

  به آن مرد فرمود: پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به ازدواج  من در آورد ،
پيامبر صلی هللا عليه ؟  گفت : نه ،  )كه به عنوان  مھريه  به او بدھي  (آيا چيزى  داري 

چه  انگشتري  از آھن باشد ، آن مرد  رفت وبه  فرمود : برو وچيزى پيدا كن  اگر وس;م 
جستجو پرداخت  سپس  برگشت وگفت :  ھيچ چيزي نيافتم  حتى  آنگشتري  آھنى ،  پيامبر 

صلى هللا عليه  وسلم فرمود : آيا  از قرآن  چيزي حفظ داري ؟ آن مرد  گفت :  سوره ف;ن  
قرآنى كه ازحفظ  داري اورابه  )ريه مھ (بر وبـا :فرمود )ص(وف;ن  را حفظ دارم ، پيامبر

  .)١۴٢۵-١٠۴٠-٢مسلم (  )  ۵١۴٩-٢٠۵-٩بخاري  )(ازدواج  تو در آوردم



  :يــزــجــھ
عادت چنان است كه خود عروس يا خانواده اش  ضروريات منزل  اورا  فراھم مى كنند واين 

د وثابت گرديده  روش بدان جھت معمول گـــرديده است  تا به مناسبت زفا ف  خود خرسند باش
بستره يى جھيز داده است. اما بايد دانست  كه مسؤول  )رض(كه پيامبر اس;م  به فاطمه 

  حقيقى تھيه تمام ضروريات  منزل، شوھر ميباشد. 
  

واز   هديقسمت  تقسيم  گردومھر به سه حصه  معمو� چنين است كه بعد ازتعيين مقدار مھر،
مھر كه قبل  از شب زفاف  پرداخته    (رمعجل ـمھجمله يك حصه آن  جھت سھولت  بحيث  

ناكح   ۀو به عھدۀ ديگرآن بحيث  مھرمؤجل مسمى گردد كه در دين ـــودو حص )مى شود 
بوده وبايد بعدٱ  پرداخته  شود . اگر عدد تاق باشد به فال نيك حساب ميشود. حكم شرعى 

  ست.ني
  

  :وظيفۀ وكيل مھر ونفس دختر
بعد از شھادت  شاھد  دوم  به  يا پدر وکيل به اصط;ح افغانی ) ( وكيل مھر ونفس دختر 

ر آغاز به صحبت نموده، ـدختر  در مورد مھ )وكيل مھر ونفس  (نمايندگى قانونى وشرعى 
           ؟گذاريد نموده  وميگويد : چه چيزى  در مھر دختر  مى )ويا وكيل وى  (روى بطرف  داماد 

ش آمدغير مترقبه  امام  يا قاضى  بايد مداخله كند  وبه در صورت  بروز  اخت;ف  ويا ھم پي
مده را حل وفصل كند  وبگويد حد اقل  مھر شرعى ده  درھم  آمھارت خاصى  مشكل   بوجود 

از  شعبى به نقل  از امام على (شرعى است واستدPل خويش را به اين حديث مستدل سازد :  
Pيـكون مھر اقل من  عشرة  «فرموده است روايت  مينمايد  كه رسول هللا صلى    )رض (

كه ھدف  از آن مھر  » Pصدقه دون  عشرة الدراھم «ويا ھم به روايت  جابر   » الدراھم
ولى حاP شرايط فرق  كرده )  ١٢٩صفحه  ۵تفسير  قرطبى  جلد  (شرعى  ده  درھم  است  

 وأرخصھن مھورٱ    وجـوھٱخير النسا ء احسنھن  « :ومطابق به فرموده  پيامبر اس;م  .است
وانشا هللا   به   )بھترين  ھمسر ، زنى است كه از ھمه  خوب  روتر  وكم  مھريه  تر باشد.  »(

      يك   نتيجه خواھيم رسيد.
  

له  را به شكلى از اشكال  به  حاضرين  مجلس ھم  محول أدر صورت بروز  اخت;ف امام  مس
شمندان وريش سفيدان حاضر در مجلس ،   را ووساطت  حاضران  بخصوص اھل  خبره، ودان

   نيز جلب  نمايد.
  

به تأسف بايد گفت كه بعضى اوقات  در تعين  مقدار مھر در افغانستان  حوداث پيش آمده است  
، آنان مقام انسانی وروابط عالی كه محافل  عقد نكاح به محافل   دشمنى ھا مبدل گرديده است 

ومستقبل زندگی عروس وداماد را فراموش نموده وھمه اين  انسانی ومفھوم تشکيل خانواده
  .روابط در مقدار مھر وامور مادی جستجو مينمايند 

توجه ، ابتكار  در برورز ھمچو حاPت ،اگر امام ياقاضى   تجارب نشان داده است ،که 
به  وھوشيارى  Pزم بعمل  را بخرچ ندھد ،   در زيادتر از اين حوادث امور عقد نكاح ھم  

  خطر مواجه ميگردد.
  

ر  مھر بسيار مھارت را بخرچ دھد   ودر ضمن در مورد مقام  اامام ياقاضى  بايد  در تعيين مقد
وبا صراحت تام حکم  ومنزلت زن  كه آنرا نميتوان به مقدار پول  مقايسه كرد  صحبت

   پروردگار وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را در مورد بيان دارد .



ا صراحت بگويد مقام زن  وخوشى  ھردو جـوان آنـقدر با ارزش است كه به ھيچ بايد  ب
صورت  ماديات  جاى آنرا گرفته نميتواند . تعيين مھر به معنى   مساله خريد وفروش  زن  ،  

تعين مقدار مھر  يكى از سنت ھاى پيامبر  نبوده ، بلكه حكمت عظيمى در آن نھفته است .
  ن  داراى  فوايد متعددى  مى باشد.اس;م است  كه عمل برآ

  

  مسايــل :
زن ميتواند از شوھر  تا ھنگام  پرداخت  مھر خود را  باز دارد ،  شوھر  تا مھر معجل  را 

  نپردازد   نميتواند زن خويش را از سفر  واز بيرون  شدن  از خانه  باز دارد .
  

       مھر بر دوقسم است :
  بايد  پرداخته شود،   آن را  مھر معجل  مى نامند. )اف قبل شب زف (مھرى كه در حال   -1
  
  مھرى  كه در آينده پرداخته ميشود   مھر  مؤ جل  ميباشد. - - - - 2222
  

دختر ، روى بطرف   بچه  ويا  »مھر ونفس «قاضى يا  امام  بعد از تعيين مھر  توسط وكيل 
  .ھم   وكيل  پسر  يا داماد  نموده موافقه ايشان رانيز اخذ ميدارد

  

        محارم در امر ازدواج:
) بطور  24تا  22( نساء  آيات   سوره  امور مربوط به محارم را پروردگار با عظمت ما  در

از زنانى ذكرى  بعمل   يات متبرکات آنموده است .در اين  وبيان  دقيق  وعلمی فورمولبندی 
  امده است كه  ازدواج با آنھا  حرام است .

  
  است : تحريم  بدونوع تقسيم گرديدهكه در مى يابيم  كه  در روشنی  اين آيات متبر

  
  تحريم ابدي ، كه در آن  ازدواج  مرد  با زن  براى ھميشه  ممنوع است .  -1111
  
  كه در آن  تا زماني  كه زن در وضعيت خاصى قرار دارد ، ازدواج  با اوقت، ؤتحريم م -2
  

حريم از بين  مى رود  وازواج با او  ممنوع است  ولى بمحض اينكه  اين وضعيت  تغيير كرد ، ت
  ح;ل  مى شود.

  

  اسباب  تحريم ابدى عبارتند از:  
  ،  شير  خوارگي . )مصاھره  (نسب ، خويشاوندى ناشى از ازدواج 

  الف: زنانى كه به سبب نسب  حرام شده  اند  عبارتند از : 
ز آن عمه ، عمه ك;ن  وباP تر خواھر ، خواھر اندر وباPتر ا    مادر ، مادر ك;ن ، وباPتراز آن 

خواھر  وپاينتر    دختر    دختر  وپاينتراز آن دختر برادر وپا ينتر  از آن وباPتر از آن خاله از آن
  از آن

  ب : زنانى كه به سبب  مصاھره  حرام شده اند  عبارتند از :
عقد   مادر ھمسر ،  ودر   تحريم  او آميزش  با دخترش  شرط نيست بلكه  به محض  -1

  دخترش  حرام مى شود.



دختر زنى كه با او آميزش كرده است  پس اگر  مردي مادر  را عقد  كرد بدون  اينكه  با   -2
  آميزش كند ، دخترش  براي او ح;ل  است  به دليل  فرموده خداوند متال:    او 
نشده باشيد    ولى اگر  با مادرانش  ھمبستر (   » فإن لم تكونوا دخلتم بھن ف; جناح عليكم «

  ).گناھى  ) در ازدواج با چنين  دختراني ( بر شما  نيست
 
  .ھمسر  پسر كه به محض عقد حرام  مى شود  - 3
  ھمسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كه با ھمسر  پدرش ازدواج كند واين تحريم به محض   - - - - 4444
  

  .پدرش او را عقد كرد حاصل  مى شود        اينكه 
  
  :گىتحريم به سبب شير خوار   -ج

ومادرانى »( وأمھاتكم ال;تى إرضضعنكم وأخوانكم  من الرضا عة «خداوند متعال  مى فرمايد
   )رضاعى تان ه به شما  شير  داده اند وخواھرانك

شير  ( »الرضاعة تحرم ما تحرم الوPدة  «ھمچنان پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است : 
 )/   ١٣٩/  ۵٠٩٩صحيح  امام بخارى  :  )(ميكندخوارگى حرام  مى كند آنچه را نسب حرام 

  ) ٢/  ٣٠٧/  ١١۵٧سنن  الترمذى  :  (،  ) ٢/  ١٠۶٨/  ١۴۴۴۴امام مسلم  (
  
از  (     .) تمام كساني كه از طريق نسب نكاح شان حرام است از طريق رضاع نيز حرام است (

  ).   جانب شيرده  ھمه  خويش  شوند از جانب  شير خواره زوجان  وفروع
  

   : شير خور نميتواند  با افراد زير ازدواج كند
  )مادر  رضاعى  (زن شير دھنده ،  - - - - 1
  مادر زن  شير دھنده  -2
  مادر  شوھر شير دھنده-3
  خواھر زن   شير  دھنده -4
  خواھر شوھر شير دھنده   -5
  دختران پسر ودختر شير دھنده   -6
عايشه  بی بی ز شود: ا م ثابت مىمقدار  شير كه  با خوردن  آن  تحري :خواھرشيرى-7
   »P تحرم المصة والمصتان «روايت كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است : )رضى (
 ) ٢/   ١٠٧٣/  ١۴۵٠صحيح امام مسلم  )(بار  مكيدن  تحريم ثابت نمى شودبا يك  يا دو( 
پيامبر صلى هللا عليه از ام فضل  روايت است  كه       ) ٩ ٢/  ٣٠٨/  ١١۶٠سنن الترمذى    (

بايك  يا دو   »( P تحرم الر ضعة أو الر  ضعتان  ، أوالمصة او المصتان «وسلم فرموده است : 
/ ١۴۵١صحيح امام مسلم (     بار شير خوردن  ويا يك يا دو بار  مكيدن تحريم ثابت نميشود.

١٠٧/ ٢٠۴ /٢ (.    

  
    مسايـــل :

خواھر است   2است از پستان مادر  نوريه  كه داراى  برادر   3پسرى بنام  محمود  كه داراى 
شير  خورده  ، نوريه  وخواھر اش  براى محمود  ح;ل نيستند. اما  نوريه  وخواھرانش   مى 

  توانند به قيد نكاح   برادران  محمود در آيند . 



وششماه  وقتى  شير خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كه سن كودك  شير خوار از دوسال  
زياد نشده باشد ، خـواه  شير   را مستقيمٱ ء از پستان  بچوشد يا  از طريق  چوشك ويا امثال 

      .آن
والوالدات ير ضعن أوPدھن حولين كاملين لمن أراد أ ن يتم  «   :قرآن عظيم الشان ميفرمايد 

مام  فرزندان  مـا دران ) اعم  از مطلقه وغير مطلقه ( دوسال  ت )( 233بقره   »( الرضاعة
مى دھند ھرگاه  يكى از  والدين  يا ھردوى  ايشان   خواستار  تكميل دوران      خود را  شير  

  . شير خوارگي شوند
P يحرم من الرضاع  «از ام سلمه  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است : 

 Pما فتق ا£ معا ء  فى الثدى وكان قبل  الفطام    إ «  
شير خوارگى موجب تحريم ازدواج نمى شود  مگر  )(  ٢/  ٣١/  ١١۶٢سنن الترمذى :  (

وقبل  از  )بطوريكه روده كودك  تنھا  ازآن تغذيه  كند  (زمانى كه شير  به روده كودك  برسد 
  . دو سالگى باشد

  
  :قت حرام شده اندؤزنانى كه بطور م

، خداوند  )مان  به ازدواج  خود در آوردن دو خواھر  را در يك  ز  (جمع  بين دو خواھر   - ١
واينكه دو  .) ٢٣ :نسا ء  » ( وأن تجمعوا بين ا£ختين إP ما قد سلف :« متعال مى فرمايد

  .آوريد ، مگر آنچه گذشته است     خواھر را با  ھم جمع 
سلم  جمع بين زن  وعمه وخاله او :  به دليل  حديث ابو ھريرة از پيامبر صلى هللا عليه و ٢-    

صحيح امام بخارى   »( P يجمع بين المرأة  وعمتھا  وP بين المرأة  وخالتھا «فرمود : 
  ). ٢/  ١٠٢٨/  ١۴٠٨صحيح امام مسلم :  (،   ) ٩/  ١۶٠/  ۵١٠٩:
زنى كه ھمسر  مردى ديگرى است  ودر  عده  او به سر  مى برد : به دليل  فرموده  ٣-     

بر شما   (زنانى شوھردار  »(  لنسا ء  إP ما ملكت أيمانكموالمحصنات من ا «خداوند  متعال :
اسير  كرده  )آنان  را در جنگ  دينى مسلمانان  با كافران  (مگر زنانى كه )حرام شده  اند 

باشيد ، كه بعد پاك شدن رحم  ايشان ، براى اسير  كنند گان  ح;ل  مى گردند اگر چه  در 
  .ازدواج كسان ديگرى باشند

با شوھر  اولش  جايز  نيست ، مگر اينكه   كه سه  بار ط;ق  داده شده ،  ازدواج اوزنى  - ۴
مرد ديگرى بطور صحيح  اورا به  ازدواج خـود در آورد سپس او را ط;ق  دھد ، به دليل  

فإ ن طلقھا ف; تحل  له من بعد  حتى تنكح زوجٱ غيره ، فإ ن طلقھا  :« خداوند متعال    فرموده 
بعد  از ط;ق  ورجوع بار  (پس اگر  »  عليھما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللاف; جناح  
او را ط;ق  داد ازآن به بعد زن براى او ح;ل  نخواھد بود ، مگر اينكه  با   )ديگر ھم 

ايد و ازدواج  واقعى وجدى  صورت شوھرى ديگر  ازدواج كند ،  وبا  او آميزش جنسى نم
اينصورت  اگر ) شوھر دوم (  او را ط;ق  داد ، گناھى     وفريبكارانه (  در  قتى ؤگيرد  نه م

وزن با  (بر گردند   )به كانون  زندگى زناشويى  (نخواھد بود  كـه   )زن وشوھر  (برآن دو 
محترم   در صورتيكه  اميدوار باشند كه مى توانند حدود الھى را )شوھر اول  ازدواج  نمايد 

   .) ر جا  دارندپا ب بشمارند و 

  
  :داما د كيلوظايف و

نماينده ويا وكيل  داماد  اكثرٱ  پدر ، برادر  ، كاكا  ويا ھم شخص  ريش  سفيد  خانواده  
يا مال  )...........    (نماينده  داما د   ويا ھم خود  داما د ميگويد :  من مبلغ  كذا     دامادميباشد.  



ود   واربعه  خانه  ، زمين  ويا ھم اگر مھر اموال غير منقول را ذكر  حد  )........  ...(      كذا   
      قبول  نمودم .  )............(باشد  در مھر بى بى  

بعد از موافقه  وقبولى  داماد ويا وكيل او در اندزۀ مھر،  امام روى خويش را بطرف  وكيل 
  دد. مھر ونفس دختر نموده  ومراسم  ايجاب  وقبول  بترتيب ذيل آغاز ميگر

  
  :مراسم ايجاب وقبول

            توجه !  توجه !   توجه ! 
  . مراسم ايجاب و قبول يكى از مھمترين نقاطى است  كه در آن بايد دقت Pزم بعمل آيد

تعبير ميكند ويابه تعبير يك لفظ   )ماضى  (ۀ ايجاب وقبول به لفظى كه از گذشته  ـنكاح بوسيل
  .دمنعقد ميشو )حال (از ماضى ولفظى  ديگر از 

مرا بزن  وشوھرى بگير ، آن ديگرى بگويد :  ترا  «    مثw اينكه يكى از دو ھمسر  بگويد :
  » رفتم.پذيه بودم و بحيث ھمسر  خود پذيرفت

عقد نكاح  با الفاظى  از قبيل نكاح ، ازدواج بخشش وتملك  نيز  بعمل  مى آيد ، يعنى  اگر زن      
      بتو  بخشيدم  نكاح صحيح ميشود. عوض قبول  نكاح بطور مثال بگويد : خود را 

  دختر نموده ميگويد:  »وكيل مھر ونفس   «قاضى يا امام  روى بطرف 
وكيل  دختر ميگو يد در ھمين اثنا ء  « (سابق الوکاله )سابق وكا لتشما  كه بحيث  وكيل  «

كه  )....... . (بنت  )..... عروس -نام منکوحه ..... (بى بى  عفيفه المسمات        ھستيد :  »بلى 
به اين نام  ونسب ديگر  دخترى ندارد ، نفس  مسمات مذكوره را  به نكاح  صحيح  وشرعى 

كه از جمله  ( .......     )مبلغ  كذا يا مقدار كذا كه ذكر مشخصات آن حتمى است  (به پرداخت  
ام بدست بھتر است  ام (مقدار مھر مؤجل  به اين جوان حاضر (.........)مھر معجل  و    )

غرض عقد نكاح زنى  فرزند (.........) ......)نام داماد(..... محترم )اشاره به ناكح  كند 
  ؟داده ايد   ؟وشوھرى بحيث داماد خويش  قبول  نموده ايد

            

    ترميگويد:ـوكيل مھر نفس دخ
       د .بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام  اين جمله بايد سه بار  باPى وكيل دختر تكرار  شو

  بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام     
  بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام        
            بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام     

  
  يادداشت:

اگر خود  دخترميخواھد در مراسم ايجاب  وقبول حاضر گردد و ميخواھد مراسم ايجاب  را      
كاح صحيح و شرعى در بدل مھركذا  به  شخصٱ ادا كند بايد  بگويـد : من نفس خويش را  به ن

      ...مقدار  (ومھر مؤجل  )مقدار ......... (    در مقابل مھر معجل    ) ... نام ناکح.....( محترم
بعدٱ   بدون وقفه امام  وياقاضى روى بطرف  داماد نموده    )البته  سه بار  (داده  بودم ودادم)

  :وميگويد 
نفس بى  : كه در اين مجلس حاضر به عقد نكاح مسمى  ھستيد  اكنون شما  جوان عاقل  وبالغ

را به نكاح  صحيح وشرعى    )       ...... (     بنت  )    ...... عروس -..... نام منکوحه (  بى  



)باذكر  مھر ومقدار مھر    (    ...... به زنى  وزناء شوھرى  به نفس خود  در بدل مھر كذا 
      ري؟ معجل ومؤجل   قبول  دا

       جوان  يا داماد ب; درنك  سه بار  ميگويد :
  .قبول  كرده  بودم وقبول دارم ،بلى من آنرا  خواستم
  .قبول  كرده  بودم وقبول دارم ،بلى من آنرا  خواستم

  .قبول  كرده  بودم وقبول دارم، بلى من آنرا  خواستم    
  :بپرسد كه ولى اگر قرار باشد كه وكيل داماد  جواب ميدھد امام بايد     

را به نكاح  صحيح وشرعى   به   )  ......  (    بنت   )..... نام عروس ...   ( نفس بى بى  
نام جوان ذكر  شودوبھتر است امام به دست ھم اشاره  ( زنى  وزناء شوھرى  به اين جوان 

ل داريد ؟ قبو  )باذكر  مھر ومقدار  مھر  معجل ومؤجل (در بدل مھر كذا    )حتمى است (كند   
      

...  عروس -نام منکوحه ( ....  نفس بى بى من   :در جواب  بايد توسط وكيل داماد  گفته شود
نام ...( را به نكاح  صحيح وشرعى   به زنى  وزناء شوھرى  به محترم   بنت (........   )) 

       ) ود ! نام پسر يا  داماد حتمٱ  ذكر ش(  توجه !  توجه !  توجه !   )... ناکح -داماد 
  .    قبول  كرده  بودم وقبول دارم  ،خواستم ) ...ناکح.... -.......نام داماد بلى من آنرا  براى محترم
  .قبول  كرده  بودم وقبول دارم ،خواستم ) نام داماد.... ....(بلى من آنرا  براى محترم 

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

            
  ۀ نكــــــاحـخطب

 مده است که:آقبل از ھمه بايد گفت خواندن خطبه در نکاح امر مستحب است. در روايت 
ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ بزګوار اس;م محمد پيامبر  چنين خطبه خوانده است:  َصلَّى هللاَّ

با] من شروِر أنفسنا  إن الحمد ]، نحمُده ونستغفره ونستعينه ونستھديه ونعوذُ « 
وأشھد أْن P   .ومن سيئاِت أعمالنا، من يْھِد هللاُ ف; مِضلَّ له ومن يضلل ف; ھادي له

  .»إله إP هللاُ وحده P شريك له وأشھد أنَّ محمداً عبُده ورسولُه
  

  سه آيه زير را بخواند: ميتواند يکی  ويا سپس 
َ َحقَّ تُقَاتِِه َوPَ تَُموتُنَّ إPَِّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُ «  )] (آل 102( »وا هللاَّ

  عمران) 
َ َوقُولُوا قَْوPً َسِديًدا «   ) (احزاب)70» (يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا يَا أَيَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَ  «

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْ·َْرَحاَم ۚ إِنَّ  َوبَثَّ ِمْنُھَما ِرَجاPً َكثِيًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا   )1:( سوره نسأ هللاَّ

اَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوإِْن ِخْفتُْم أَْن Pَ تُْقِسطُوا فِي اْليَتَ  «
َوثُ;ََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَْن Pَ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى 

 » أَْن Pَ تَُعولُوا

  ھكذا قال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم:    



  .غب عن سنتى فليس منىالنكاح من سنتى فمن  ر
صلى هللا  عليه وسلم : ا لناكح  راغب والمنكوحة  مرغوبة  رسول هللا قال  وايضٱ    

تناكحوا توالدو   :وايضٱ قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    والمھر على ما تراضيا
صدق هللا العظيم وصدق رسوله    .ا فانى أباھى بكم  اPمم  يوم  القيامةواو تكثر

والشاكرين  والحمد ]  رب     الكريم  ونحن  عــلى  ذلك  من الشاھدين  النبى
      العالمين  برحمتك يا ارحم الراحمين.

  
  دعا اختتام  : 

  .بارك هللا لك وبارك  هللا  عليك و جمع بينكما  فى  خير    
  .الھم الف بينھما كما الفت بين آدم  و حـوا

  .وسارهالھم الف  بينھما  كما الفت  بين ابراھيم      
  .الھم الف بينھما كما  الفت بين مـوسى  و صفوره    
الھم  الف  بينھما  كما الفت  بين سيدنا محمد صلى هللا وسلم  وعايشة     

   .كبرى
            

    پروردگارا  !
نكاح ھذا را كه بدون ممانعت  وبه طريقه اس;مى ، به رضا ء ورغبت جانبين  ومطابق به 

صورت  پذيرفت  صلی هللا عليه وسلم شرعيت  غراى محمد سنت  پيامبر صلى هللا عليه وسلم و
  .بگردانى به در بار خويش  مبروك ومقبول تو 
   پرردگارا  !    

ه  اين وصلت  وزندگى نوين  را براى قرايت شد ۀـه  وآيات متبركــبه بركت  خطبۀ مقدس
  ....    ر ثمر سازى پكت وپر برزوجين 

    ! پرورگارا
  .ب نمايى ي، با ابرو  وبا عزت  نصبراى زوجين   زندگى سعادتنمد 

   !پروردگار ا 
اوPد  صالح  نصيب  شان  داشته  وبراى ھردو خانواده  توانمندى  آنرا  عطا فرمايى تا بر 

            دوستى  ھاى خويش بيفزايند .

   پروردگار ا !
دوستان وعزيزانى كه  قدم رنجه فرموده ودر اين محفل خوشى  ودر شب مقدس  در نكاح  

  رعى سھم گرفتنند تو بر  شادى ھاى شان بيفزا .مقدس ش
   پروردگار ا !     

  شان بيفزا .ی دوستانى كه نه توانستند در اين محفل  اشتراك نما يند   تو در خوشى ھا
   پروردگار ا ! 
مارا از غم  نجات ده  وبه   صلی هللا عليه وسلم  تو به نورحبيبت ،  تو به نور پيامبرت  محمد    

  .بيفزا  شادى ھاى ما 
  امين يا رب العالمين        



وآ خير  دعوانا أن  الحمد     ربنا عليك تو كلنا وإليك  أ نبنا  واليك  المصير 
  ]  رب العالمين  برحمتك يا أرحم  الراحمين.

            
  براى فاميل ھاى عروس و داماد تبريک گفتن ازدواج 

  .تبريك  گفتن ازدواج  براى  فاميل ھاى عروس و داماد مستحب است
روايت  است كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم وقتي تبريك  مى گفت   )رض (از ابو ھريرة   

خداوند  خود  »( بارك هللا لك وبارك  هللا  عليك و جمع بينكما  فى  خير :«مى فرمود 
صحيح  سنن ابن ماجه :  .»(تان  وازدوجتان  را پر  بركت   واجتماعتان  را  پر خير  كند  

   ) ١/۶١۴/١٩٠۵سنن ابن ماجه : (،  ) ١۵۴۶
از حضرت محمد صلى هللا عليه وسلم روايت  )رضى هللا عنھا  (ھمچنان بى بى عائشه 

  »   اعلنوا ھذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو عليه الدف «فرموده است  : 
  )رواه احمد والترمذى  (

  
  قـانون مدنى افغانستان  وامور متعلق به ازدواج

            
      ازدواج : - ممبحث شش

ازدواج  عقديست كه معاشرت  زن ومرد را  به مقصد  تشكيل  فاميل  مشروع   :  ۶٠ماده 
  .گردانيده  حقوق و  واجبات  طرفين  را  بوجود مى آورد

      .نامزدى با زنى جواز دارد كه درقيد نكاح وعدت غير نباشد  :   ۶٢ماده 
خواستگارى  زن  در عدت  ط;ق  رجعى يا بائن  بعبارت صريح و كنايه ودر   :  ۶٣ماده  

      .عدت  وفات  بعبارت  صريح جواز ندارد
نامزدى عبارت  از وعده به ازدواج  است.  ھر يك از طرفين مى تواند  از آن  :  ۶۴ماده 

  منصرف  شود.
ھديه  دھنده  مى تواند  در  :  ھر گاه  نامزد به نامزد خود ھديه  داده   باشد .  ۶۵ماده     

صورت انصراف  جانب  مقابل  وموجوديت ھديه ،  عين  يا قيمت  روز خريد آن را مطالبه  
نمايد و اگر  انصرف از طرف  ھديه دھنده  صورت  بگيرد  يا ھديه  ھ;ك  ويا استھ;ك 

      گرديده باشد ،  رد آن  را به ھيچ صورت  مطالبه  كرده نميتواند.
: عقد ازدواج با ايجاب وقبول  صريح  كه فوريت  واستمرار  را افاده  كند  ، بدون   ۶۶ماده 

      قيد وقت  در مجلس واحد  صورت  مى گيرد.
: ازدواج در صورت  تعليق  آن به شرط غير محقق يا مضاف  ساختن  آن به زمان    ۶٧ماده 

  . آينده  عقد شده  نميتواند
واج  شرطى گذاشته  شود  كه مخالف  قانون  واھداف  ھر گاه  در عقد ازد   :  ۶٨ماده 

  .ازدواج  باشد عقد صحيح  وشرط  باطل  پنداشته  ميشود
زن  ، بدل  زن ديگر  قرار  نگرفته  وبراى ھريك از   -در عقد ازدواج  بدل   : ۶٩ماده 

       گردد.    زوجه  ھا مھر مثل  Pزم مى 
واناث شانزده   )  ١٨(مى گردد. كه  ذكور سن  :   اھليت  ازدواج  وقتى  كامل  ٧٠ماده       

  ساله گى را  تكميل  كرده  باشد.



اين قانون را تكميل  نكرده  باشد   ) ٧٠ (ھر گاه  دختر سن  مندرج  ماده  ) ١ (:    ٧١ماده     
، عقد  ازدواج  وى تنھا  توسط پدر صحيح   التصرف يا محكمه  با ص;حيت صورت  گرفته  

      مى تواند.
      سال  بھيچ وجه  جواز ندارد.  ) ١۵ (عقد  نكاح صغير  كمتر  از   ) ٢ (

      گرفتن  وكيل براى  عقد ازدواج  جواز دارد. ) ١ (:     ٧٢ماده 
وكيل  نمى تواند موكله  خود را   به عقد   نكاح خود  در آورد، مگر  اينكه  در عقد  ) ٢ (

      .وكالت  به آن تصريح شده  باشد
يا   ل نمى تواند  در عقد  ازدواج  بدون  تفويض ص;حيت  يا اجازه موكل وكي :  ٧٣ماده 

  .موكله  خود ،  شخص ديگرى  را به صفت  وكيل انتخاب  نمايد
:  وكيل نميتواند  عملى را  كه خارج  از حدود  وكالت  او باشد ، انجام  دھد .   ٧۴ماده 

ده  ومو قوف باا جازه  مؤكل  يا تصرف  خارج  از حدود وكالت  بمثابه  عمل  فضولى بو
      مؤكله  او مى باشد.

: وكيل  به تسليم  زوجه  بـه زوج  وپــرداخت  مھر مكلف  نمى باشد ، مگر اينكه    ٧۵ماده 
از پرداخت  مھر  ضمانت  كرده  باشد. در ين صورت وكيل  نمى تواند  كه مھر  تاديه  شده 

ى  كه ضمانت  وكيل  با جازه  زوج  صورت  گرفته  را از زوج  مطالبه  نمايد . جز  در حالت
      باشد.
:در صورتيكه  طرفين  عقد اصالتٱ شر عٱ  يا  توكيw تحت وPيت  شخصى  واحد    ٧۶ماده 

قرار  داشته   باشند ، شخص  مى تواند  به تنھا ئى  از جانب  طرفين عقد ايجاب وقبول نمايد 
      .رعايت شده باشد ،  مشروط  بر اينكه  شرايط قانونى عقد

  :آن  شرايط  آتى Pزم است  براى  صحت  عقد  نكاح ونفاذ  : ٧٧ماده 
  نجام ايجاب  وقبول صحيح توسط  عاقدين يا  اوليا ء  يا وك;ى  شان .ا- ١
  . حضور  دونفر  شاھد با  اھليت ٢-    

  . عدم  موجوديت  حرمت  دائمى  ويا  موقت بين  ناكح  ومنكوحه ٣-
  : قاضى  ولى  اشخاصى  است كه ولى  نداشته باشند.  ٧٨ماد  ه :     
اين قانون  تحت  وPيت  قاضى قرار  مى گيرند  ) ٧٨ (:  اشخا صيكه  طبق  ماده    ٧٩ماده     

      نميتواند آنھا  را به  عقد  ازدواج  خود  يا  اصول  وفروع خويش دراورد.    ، قاضى 
ولى  ازدواج  نمايد . عقد  نكاح  نافذ وPزم   : ھرگاه عاقله رشيده  بدون  موافقه   ٨٠ماده 

      ميباشد. 
: ازدواج  شخص  با اصول  وفروع خود وفروع پدر  ومادر  وطبقه  او ل فروع   ٨١ماده 

      اجداد  بطور ابدى حرام است.
  : ازدواج شخص  با زوجه  اصول  وزوجه  فروع خودش  بطور  دايم  حرام است  ٨٢ماده 

ص  با اصول  زوجه اش مطلقٱ وبا فروع  زوجه  در صورت  دخول  ھمچنان  ازدواج  شخ
  .بطور  دايم  حرام  ميباشد

ازدواج  زنى بااصل  وفرع مزنيه   ھمچنان  ازدواج  مزنيه  با اصول  وفروع    : ٨٣ماده      
ازدواج  اصول  وفروع  مزنيه  با  اصول  وفروع  زانى از ين امر      زانى  حرام  مى باشد.

      است.مستثنى 
  : حرمت  رضاعى با ستثناى حاPت  ذيل  مانند حرمت  نسبى است ٨۴ماده 

  . خواھر  پسر رضاعى - ١
  .مادر خواھر  يا برادر رضاعى - ٢
  . مادر ك;ن  پسر  يا دختر  رضاعى ٣-
      خواھر  برادر  رضاعى. - ۴



  قت موجود ميگردد.ؤ:  در حاPت  ذيل حرمت م  ٨۵ماده 
دو زنيكه ھر گاه  يكى آنھا  مرد فرض  شود ، حرمت  ازدواج  بين   جمع در نكاح  بين  ١-    

  شان بوجود آيد
  . مطلقه ث;ثه  تا زمانيكه  با شخص  ديگرى  ازدواج  نمايد -٢ 
  . منكوحه  ومعتده غير ٣-    
      زنيكه لعان شده باشد تا وقتيكه ، شوھر خودرا  تكذيب  نمايد. ۴-    

  .زنيكه  اھل كتاب  نباشد - ۵
  .ازدواج  به بيش  از يك زن  بعد از  تحقق  حاPت  آتى  صورت گرفته ميتواند  : ٨۶ماده 

  .در حالتيكه خوف عدم عدالت  بين زوجات  موجود  نباشد- ١
در حالتيكه  شخص  كفايت  مالى  براى  تامين  نفقه زوجات  از قبيل  غذا ،  لباس  ، - ٢

  .مسكن  وتداوى  مناسب  را دارا باشد
لتيكه  مصلحت  مشروع ، مانند  عقيم  بودن  زوجه  اولى  ويا مصاب  بودن  وى  در حا ٣-    

      صعب الع;ج ، موجود  باشد.    به امراض  
اين قانون  ازدواج  نموده  باشد   ) ٨۶ (:  زنيكه  شوھر وى  بر خ;ف  حكم ماده   ٨٧ماده 

، براساس  تفريق  به سبب  اين قانون  ) ١٨٣ (،  مى تواند  مطابق  به احكام  مندرج  ماده 
      ضرر از محكمه  مطالبه  ط;ق  نمايد.

: زن ميتواند  ھنگام  عقد ازدواج  شرط گذارد  كه اگر ازدواج وى مخالف  احكام   ٨٨ماده 
اين قانون  به زن ديگر  ازدواج  كند  ، ص;حيت ط;ق  به او انتقال    ) ٨۶ (مندرج  مانند 

  . عتبار دارد  كه در وثيقه  نكاح  درج  شده باشداين شرط وقتى ا    د.داده ميشو
اين   ) ٨۶ (ازدواج  به بيش  از يك زن  مطابق  حكم  مندرج  ماده  شخصيكه  در : ٨٩ماده 

قانون  متاھل بودن  خود را كتمان  نمايد  ورضائيت  وموافقه  صريح  زنى را كه جديدٱ  به 
بــاشد . درينصورت  زوجه  جديد  مى تواند در  نكاح  گرفته  است  در  مورد بدست  نياورده  

  ) ١٨٣ (صورت عدم  رضائيت  به  دوام  معاشرت به زوج  مطابق  به احكام  مندرج ماده 
               بر اساس  تفريق به سبب ضرر از محكمه  مطالبه  ط;ق  نمايد.

            

  مبحث ھفتم آثـار ازدواج
          :فـرع اول  احكام  عمومى    

حيح  ونافذ تمام آثار  آن از  قبيل  ، نفقه  زوجه ،  حقوق  ميراث ،  : در نكاح  ص ٩٠ماده 
  ثبوت نسب  وحرمت  مصاھره  مرتب  ميگردد.

:  در مورد لزوم  كل مھر ، خلوت  صحيحه ، حكم  دخول  را در نكاح  صحيح    ٩١ماده     
نكاح   ھمچنان  در مورد  اثبات  نسب ، نفقه ، حرمت . دارد ، گرچه  زوج  عنين  باشد

      .در نكاح  صحيح را دار  مى باشد خواھر  زوجه ، حكم  خلوت صحيحه ،  عينٱ  حكم دخول 
ازدواج  زن مسلمان  با مرد  غير مسلمان باطل است  مرد مسلمان ميتواند  با   :  ٩٢ماده 

  زن  اھل كتاب  ازدواج  نمايد.
ر  شاھد  اھل كتاب  صورت  ازدواج  اھل كتاب  توسط ولى  كتابى  وى  بحصور دونف ) ٢ (    

      گرفته  مى تواند ، در مورد  مندرج اين ماده  اوPد تابع دين پدر  شناخته  مى شود.
      : نكاح زن اھل كتاب  باPى  زن مسلمان  وعكس آن جواز دارد. ٩٣ماده  
: ھر گاه  در نكاح  غير صحيح  بين  زوج  وزوجه  قبل از دخول  ومقدمات  آن   ٩۴ماده 
      ق صورت  بگيرد ، موجب  حرمت  مصاھره  نمى گردد.تفري



:  ھيچ يك  از آثار  ازدواج  صحيح بر  ازدواج  بـــاطل  گرچه  دخول  در آن  ٩۵ماده 
      گرفته  باشد ،  مرتب نميگردد.    صورت  

ازدواج  كه  با ايجاب  وقبول صورت  گرفته  وبعضى  شرايط  آن تكميل  نگرديده  :٩۶ماده 
      .د  واحكام  ازدواج  بر آن  مر تب نمى گرددباشد ، فاس

ھر گاه  بعد از  .ازدواج  فاسد قبل  از دخول  در حكم  نكاح  باطل  است ) ١ :( ٩٧ماده 
ازدواج  فاسد  دخول  صورت  بگيرد ، مھر  نسب ،  حرمت ، مصاھره ،  عدت ،  تفريق  

            ونفقه  ثابت ميگردد.

  
      مھر  - فـرع دوم 

با وطى ، خلوت  صحيحه  يا وفات يكى از زوجين گرچه  قبل  از دخول    : كل مھر ٩٨ماده 
      يا  خلوت صحيحه  صورت  گرفته  باشد، Pزم ميگردد.

:  زوجه  مستحق  مھر مسمى مى باشد ، اگر  مھر  حين  عقد  تعيين  نشده  ويا   ٩٩ماده 
      بعمل  آمده  باشد ، مھر  مثل  Pزم  مى گردد.    نفى  آن  

      :  مال  قابل  تملك  مھر  تعيين شده مى  تواند.  ١٠٠ماده 
كل يا قسمتى  از مھر  ، حين  عقد طور معجل يا مؤجل  تعيين  شده  مى  ) ١ (:   ١٠١ماده 
  تواند.

پرداخت  مھر  مؤجل  در صورت   .در صورت عدم تصريح ، بعرف   رجوع مى گردد ) ٢ (
د ،  مگر اينكه  حين  عقد مدت  معينى تصريح تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه  تر  مى باش

      .شده باشد
  زوج  مى تواند  مقدار  مھر  را بعد از  عقد تزئيد  نمايد.  ) ١ :(  ١٠٢ماده 

      در حالت  فوق زيادت  در مھر  تابع شرايط ذيل  است . )٢(
  مقدار زيادت مھر  معلوم  باشد. - ١
  نمايد. زوجه  يا ولى  او اين  زيادت  را قبول  ٢-    
  رابطه زوجيت باقى  باشد. ٣-    
زوجه  بالغه  كه سن  ازدواج  قانونى  را تكميل  نموده باشد ، ميتواند  در  ) ١ :(  ١٠٣ماده     

حالت  صحت  ورضاى   خود  مھرى  را كه  نقد ٱ  تعيين  شده  باشد ، ك; ويا قسمٱ  از ذمه  
      زوج  ساقط نمايد.

اين قانون  را تكميل  نكرده  باشد ، بھيج    ) ٧٠ (ندرج ماده پدر زوجه  اى  كه سن  م ) ٢ (
  صورت  نمى تواند  مھر  را از ذمه  زوج  ساقط نمايد.

: زنى كه  اختيار  تعيين  مھر  را به زوج  تفويض نموده  ومھر  او تسميه  نشده   ١٠۴ماده     
    .البه  نمايد باشد ،  مى تواند  بعد از عقد  وقبل  از  دخول ، تعيين  مھر  مط

زوج  مكلف است  مھر  او را معين  كند در صورت  امتناع ، زوجه  مى تواند  تعيين  مھر 
      مثل  را از محكمه  با   ص;حيت مطالبه  بدارد.

: ھرگاه  تفريق قبل از دخـــول  يا خلوت صحيحه واقع  گردد ، در صورت  تسميه  ١٠۵ماده 
  آن  نصف  مھر مثل  را مستحق مى شود. زوجه  نصف  مھر مسمى ودر غير     ، 
: ھرگاه  تفريق  قبل از دخول  يا خلوت  صحيحه  از طرف  زوجه صورت  گيرد ،  ١٠۶ماده     

      مھر  وى  كامw ساقط ميگردد.
: ھرگاه  تفريق  بين  زوجين  قبل از دخول  يا خلوت  صحيحه  واقع  گردد. براى   ١٠٧ماده 

ز البسه  معمول وامثال  وى  مى باشد ، واجب  مى گردد. در زوجه ، متعه اى كه عبارت  ا



متعه ، توان  مالى  زوج  در نظر  گرفته  شده  وبھيچ صورت  قيمت  آن از نصف مھر     تعين 
      مثل  تجاوز  نمى كند.

ھر گاه   ط;ق قبل  از دخول واقع گرديده  ومھر مسمى  باشد  ويا زوج     )١(  ١٠٨ماده  
  . متعه  براى  زوجه  واجب نمى گردد وفات  نمايد ، 

در صورتيكه  ط;ق بعد از دخول  واقع  گردد،  خواه  مھر  مسمى باشد يا   نه ،  اداى    )٢(
      متعه  براى  زوجه  جواز  دارد.

:  ھر گاه  شخصى در حين  مرض  موت خود  ازدواج  نموده  ومھر  زوجه اش   ١٠٩ماده 
      ن  كرده  باشد ،  اين زيادت  تابع  احكام  وصيت  مى گردد.را بيشتر  از مھر  مثل  تعيي

:  مھر ، ملكيت  زوجه  محسوب مى گردد . زوجه  مى تواند  در مھر  خود  ھر  ١١٠ماده 
      نوع تصرف  مالكانه  بنمايد.

:  ھر گاه  زوجه  كل مھر  يا قسمتى  از آن را  قبل   يا بعد از قبض  بزوج  ھبه    ١١١ماده 
      وقبل از دخول ، ط;ق  واقع  گردد، زوج نمى  تواند نصف  مھر  را مطالبه  نمايد.  نموده

:  ھر گاه  مھر پول  نقده يا شى  مثلى  نبوده  وزوجه  نصف يا كل آنرا  به زوج   ١١٢ماده     
ھبه  نمايد ، در صورت  وقوع  ط;ق  قبل  از دخول ، زوج  نمى  تواند  ھيچ چيزي را به  

  . ر  مطالبه  نمايدعنوان  مھ
  .پدر نميتواند مھر دختر  خود را ك; يا  قسمٱ  ھبه  نمايد : ١١٣ماده 
زوجه  مجبور گردانيده  نميشود  تا كل  يا قسمتى  از مھر خود را  به زوج  يا  : ١١۴ماده 

شخص ديگرى واگذار  شود. در صورتيكه  زوجه  قبل  از قبض  كل مھر  وفات  نمايد ، 
ى تواند  از زوج ود ر صورت  وفات  زوج از  ورثه  او پس  از وضع حق اPرث  ورثه  وى م

      زوجه  مھر  با قيمانده  را  مطالبه  نمايد.

  
      فــرع سوم: مسكن 

:  زوج  مطابق  به توان  مالى  خود  براى  زوجه  اش  مسكن  مناسب  تھيه   ١١۵ماده 
      مينمايد.

يك  زوجه  داشته  باشد ، نمى  تواند  بدون  ھر گاه  شخصى  بيش  از  :  ١١۶ ماده 
  را در مسكن  واحد  مجبور  به رھايش  گرداند.    رضائيت  آنھا 

            

  فـرع  چـارم :  نفقه
با عقد نكاح صحيح  ونافذ بر  زوج  Pزم  ميگردد ، گرچه  زوجه  در  ) ١ (:  ١١٧ماده 

بمسكن  زوج  بدون  حق مسكن  اقاربش رھايش  داشته  باشد ، اگر چه  زوجه  از رفتن 
  .امتناع  ورزد ، نفقه  وى  بر زوج Pزم  نميگردد

زوجه وقتى  حق دارد از رفتن بمسكن  زوج  امتناع  ورزد ، كه مسكن  مناسب  مطابق  ) ٢(
اين قـانون  از طرف   زوج  تھيه  نشده  ويـا مھر  معجل  وى    ) ١١۶و  ١١۵ (به ماده  

      تـاديه  نگرديده  باشد.
: نفقه  زوجه  مشتمل  است  بر طعام ، لباس ،  مسكن  وتداوى  متناسب به   ١١٨اده م

      توان مالى زوج.
:ھر گاه  زوج  ازا داى نفقه  امتناع  ورزد يا  تقصير وى  در آن  ثابت  گردد،   ١١٩اده م

      محكمه  با ص;حيت  زوج  را به اداى نفقه  مكلف  ميگرداند.



ه  باثر  حبس زوج گر  چه توان اداى  آن را نداشته  باشد ،  از ذمه  :  نفقه  زوج  ١٢٠ماده 
      وى ساقط نمى گردد.

: ھر گاه  زوج  غايب  باشد ،  نفقه  زوجه  از اموال  زوج  كه شامل  نفقه  شده    ١٢١ماده 
در غير آن  از امواليكه  نزد  .بتواندوبدسترس وى  قرار   داشته  باشد ،  تامين  ميگردد 

       .گرى طور وديعت  يا دين  دار د، نفقه زوجه  تعيين ميگردددي
      در حاPت ذيل  زوجه  مستحق نفقه  نمى گردد. : ١٢٢ماده 

  .زوجه  بدون اجازه  زوج يا بغير  مقاصد  جايز از مسكن  خارج گردد - ١
      زوجه با مور  زوجيبت اطاعت  نداشته  باشد. -٢    

      وج  موجود باشد.مانع انتقال   زوجه  به مسكن  ز - ٣
:  نفقه  زوجه  مطابق  بتوان  مالى  زوج  تامين  ميگردد . مشروط  بر اينكه   ١٢٣ماده 

      حداقل  كفاف  زوجه  كمتر  نباشد.    نفقه  از 
: زيادت وتنقيص  نفقه  تابع  تحول وتوان  مالى زوج  وتغيير  قيمت  اشيا ء    ١٢٢ماده :

ت  ويا تنقيص  نفقه  متعينه  قبل  از سپرى شدن  شش  ماه  مى باشد . ادعاى  زياد        در محل  
      پذيرفته  نمى شود.    از تاريخ  تعيين  آن 

: ھر گاه  زوج  از اداى نفقه  واجبه  امتناع  ورزد ،  از تاريخ  امتناع  به اداى    ١٢۵ماده
      .نفقه  زوجه  مكلف  ميگردد

      مستحق نفقه  ميگردد.  مطلقه  از تاريخ  ط;ق  تا ختم  عدت : ١٢۶ماده  
ادعاى  مطلقه  در مورد  نفقه  ايام عدت  اگر بيشتر  از يك سال  از تاريخ    : ١٢٧ماده 

      ط;ق  باشد ، قابل  سمع  نيست.
  :  نفقه  واجبه  جز به  اداء  يا ابرا ء  از آن  ساقط نمى گردد. ١٢٨ماده 

باشد باطل  است ، خواه  تعيين  نفقه   :  ابرا ء  ازقبل از اينكه  تعيين  شده  ١٢٩ماده     
يا قضائى . اما  ابرا ء  از نفقه  بعدا ز تعيين  وقتى صحيح ميگردد كه ابرا ـ  از     رضائى باشد  

نفقه  ايام  گذشته  باشد .  ابرا ء   از نفقه  روز ، ھفته ، ماه  ،  وسال   آينده  وقتى صحيح  
مره  ھفته  وار ،  ما ھوار  وساPنه تعيين  شده  مى گردد ، كه نفقه  بالترتيب  طور  روز

      باشد.
:  دين نفقه  زوجه بر ذمه  زوج  يا اينكه  بر  ذمه  زوجه  باشد باساس  مطالبه   ١٣٠ماده 

    .ھر يك  از زوجين مجرا ء  شده  مى تواند

  
      خــواستگارى

ميخواھد    نيكه مردخواستگارى كه قبل از ازدواج  صورت مى پذيرد عبارت از آن است   زما
با زن مورد  نظرش ازدواج  كند  به  نزد اقارب وخويشاوندان  ونزديكان  زن رفته  
وخواھش  خويش را   مبنى بر  ازدواج  بيان ميدارد،  وبا  ايشان  به بحث وگفتگو  در مورد 

فين  موافقت  با خواسته  اش  وشرايط آن  مى پردازد ، بھتر اين است  كه قبل از عقد  طر
ھمديگر  را ببيند  تا دل ھاى شان  بسوى ھم  جلب شود ومحبت  وع;قه  در بين  آنان  به 

        وجود آيد ، تا ھنگامى كه  كار از كار مى گذرد  پيشمان نشوند.
ازمغيره بن شعبه  روايت شده  كه زنى را خواستگارى كرد  وپيامبر صلى هللا عليه وسلم  به 

برو  به او نگاه  كن  و »( يھا، فإ نه أجدر أن  يودم بينكماإذھب فأنظر إل «او گفت : 
  ) .اورا  ببين  چون  اين  امر  بھتر  باعث  سازش  ودوام  محبت  در بين شما  ميگردد 

      ) ۶/ ۶٩ :سنن نسائى (، )  ٨۶٨:صحيح سنن الترمذى(



خواستگار     زن  موافقت  ..... )از قبيل  پدر ، جد  وبرادر و (Pزم است كه ولى وسرپرست ، 
سن بلوغ رسيده  براى ازدواج  با مرد خواستگار بدست آورد دراين مورد     شده را كه  به 

الثيب آحق بنفسھا من وليھا والبكر تستامر   «پيامبر صلى هللا عليه وسلم ميفرمايد : 
بھتر  از ولى وسرپرستش ميداند ،  و         بيوه زن مصلحت خود را  »(  وإذنھا سكوتھا

 )زه  ھم بايد براى ازدواج از او اجازه  گرفته شود.  وھمينكه  دو شيزه  سكوت نمود دوشي
ھر يك از طرفين مرد وزن  بعد از خواستگار     )واعراض نكرد سكوتش به معنى  اجازه  است 

ى واع;ن موافقت ، ميتواند پيشمان شوند واگر  يكى از آنھا پيشمان  شد  ھدايايى  كه به 
ند  وبا قيماندنى است ، مانند ط; جات وزينت  آPت  بايد مسترد گردد ، اما  يكديگر  داده ا

چيزى  بابت     چيز ھاى كه قابل  دوام  نيست ، مانند شير ينى وغذا وعطر ھاى  صرف شده 
  .آنھا  پرداخت  نميگردد

 چنانچه گفته آمديم در  فاصله بين خواستگارى  وعقد ازدواج  جايز نيست مرد وزن  با ھم
تنھا  باشند ودريك  مكان  خلوت  كنند ، چون  تا زمانى  كه عقد  ازدواج انجام نگيرد ، اين  

  دو  با ھم  بيگانه  ھستند .  چون خواستگارى  وعده  به ازدواج است ، خود ازدواج  نيست.

  
      ائت ـفـك

د با او يكى از شرايط ازدواج اين است  كه بايد مرد  كفأ  وھمسان  با زنى باشد كه ميخواھ
ازدواج نمايد.  كفائت در لغت بـه معنى مساوات  وھمسانى است ، كفائت  بايد در نسب  ومال   
باشد ، وشرف  علـم  باPتر  از نسب  است .  كفائت  در مال  اين است ، كه  مرد  قدرت  

درت  تأمين  مھر  ونفقه  زن را   داشته  باشد ،  ثروتمندى شرط كفائت نيست  بلكه  تنھا  ق
  تأمين  نفقه  ومھريه  شرط معتبر  مى باشد.

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

  
   سرور وشادمانى  درمراسم نكاح

دم اع;ن مراسم عقد   نكاح  بايد با سرور و  با خواندن ھا ى  مباح  وزدن دف   در بين مر
  .گردد

از حضرت محمد صلى هللا عليه  )رضى هللا عنھا  (درحديث متبركه از حضرت بى بى  عائشه 
اعلنوا ھذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو  «وسلم روايت فرموده است آمده  :  

  .)رواه احمد والترمذى  »(  عليه الدف
      عليه وسلم فرموده است : ھمچنان  در حديث متبركه ديگرى  پيامبر صلى هللا 

صحيح (، ) ١۵٣٧صحيح سنن ابن ماجه  : )(ازدواج را اع;ن كنيد  ( »  أعلنوا النكاح «
        ) ٣١٣/  ١٢٨۵ابن حبان : 

  ودر حديث ديگرى از خالد بن ذكوان  روايت است : ربيع بنت معوذ بن عفراء گفت :
فجلس على  فراش  صلى هللا عليه وسلم يدخل حين بني علي ،    جا ء النبى  « 

كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بد 
دعي ھذه وقولي بالذي كنت  : فقال . وفينا نبي يعلم ما فى غد :ر، إذ قالت إحداھن 

وقتى كه به خانه  داماد برده شدم پيامبر صلى هللا عليه وسلم نزد من آمد ، وروى  » ( تقولين
مى زدند   ) دايره (    دختر نيمه جوان  ما دف  .شي نشست ھمچون  نشستن تو از منفرا



آور مى شدند ، در اين حال يكى  دكشته شده بودند ياپدرانشان را كه در روز  بدر  وخوبيھاي
از آنھا  گفت : در ميان  ما پيامبرى است كه از آينده  خبر دارد ،  پيامبر صلى هللا عليه وسلم 

.)حديث صحيح : اداب « اين سخن را ترك  كن وآنچه را كه قب¹ مى گفتى بگوفرمود كه 
سنن ابو داود)   )( ٩/  ٢٠٢/  ۵١۴٧( ، )صحيح امام بخارى : ) فتح البارى (  ١٠٨الزفاف: 

   .)٢/  ٢٧۶/  ١٠٩۴سنن الترمذى :  (، ) ١٣/  ٢۶۴/  ۴٩٠١عون المعبود( : 
ما بين  الح;ل  والحرام الدف والصوت   فصل «ھمچنان درحديث ديگرى مى فرمايد:  

صحيح سنن ابن )(تفاوت ميان ح;ل وحرام  در ازدواج  دف  وآواز  است  »(في النكاح 
  ، ) ١ / ۶١١ / ١٨٩۶ :سنن ابن ماجه  (،  ) ۶ / ١٢٧ :سنن نسا ئى  (، ) ١۵٣٨:ماجه 

 ) ١٠٩۴ / ٢٧۵ / ٢ (.  

  
  سيرت نويسان مينويسند که :

رضي هللا - فارعة دختر اسعد  -رضي هللا عنھا-عايشه در يک عروسي حضرت 
را در مراسم عروسي اش به منزل شوھر وي نبيط بن جابر انصاري برد.  -عنھا

يا عائشة، ما كان معكم لھو؟! فإن رسول خدا صلى هللا عليه و سلم به او فرمود:(
غيره) اي عايشه! آيا ھمراه شما سرگرمي (دف و «) يعني: ا·نصار يعجبھم اللھو

  بخاری )» ( نبود؟ زيرا انصار، سرگرمي را دوست دارند.
فھل بعثتم معھا در روايتي آمده است که آن حضرت صلي هللا عليه و سلم فرمود: (

آيا کنيزي را با او روانه ساختيد تا دف بزند «) يعني: جارية تضرب بالدف، وتغني؟
ه بايد مي خواند يا حضرت عايشه رضي هللا عنھا گفت: او چ» و آواز بخواند؟

   رسول هللا؟
  ( أتيناكـم أتيناكـــم فحيونـــا نحييكــــم       :فرمود: بايد چنين مي خواند

  ولوP الحنطة السمــراء ما سمنت عذاريكـــــم)X  ولوP الذھب ا·حمــر ما حلَّْت بواديكــــــم
  معني شعر:

  م و درودتان گوييمما آمديم، ما آمديم، س;م و درودمان گوييد تا س;«
  اگر ط;ي سرخ نبود آراسته نمي گشت بيابان ھايتان

  ».و اگر گندم ھاي ط;ئي نبود دوشيزگانتان فربه نمي گشتند

  
  يادداشت :

  خواننده محترم !
سف بايد گفت که : أدر شرع اس;م استفاده از دف در مراسم عروسي جايز مي باشد. ولی با ت

روسی ، اقدام  به چنان  اعمال مي کنندو به برپاکردن عروسی برخي از فاميل ھا در محافل ع
مخت;ط  مرد وزن در صالون ھای عروسی می پردازند ، وبا ، آوردن نوازندگان و رقاصه ھا، 
نوشيدن مشروبات الکلي، می پردازند که ، از لحاظ شرع اس;م جايز پذيرفتني  نبوده وحتی در 

  تي در احاديث نبوی  به اجتناب از آن ھا امر شده است .زياتر ازموارد حرام ھم مي باشد و ح
  

  ازدواج امرانعت ازمصارف گزاف درمم
ھما نظوريکه م;حظه فرموديد که ازدواج امر مقدس وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است 

  ولی در جنب  آن از مصارف گزاف  در عروسی  ممانعت بعمل امده است .



ستند ، بعضى خانواده ھا که  مخارج زيادى را از پسر براى در کشور عزيز ما افغانستان ھ
ازدواج دخترانشان ميطلبند، و فراموش ميكنند و يا نميفھمند كه خير و بركت در مخارج كمتر و 

  مھريه كمتر در ازدواج ميباشد، و ھمچنين پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند: 
عليه)، يعنى: (  كسى كه به مردم رحم نميكند (متفق »  من P يرحم الناس P يرحمه هللا« 

  .) خداوند نيز به او رحم نميكند
پس اينھايى كه رحم دلى براى اين پسرى كه تازه ميخواھد زندگيش شروع كند ندارند چگونه 

  !اميد دارند تحت مرحمت خداوند قرار گيرند؟
بر پسر فشار ميآورند  بنابراين اين اشخاصى كه در مسائل ازدواج ھنگام خواستگار دخترشان

و سختگيرى ميكنند چه بسا كه روزى برسد كه ھنگام خواستگارى پسرشان نيز بھمانگونه با 
  رفتار شود . آنھا

  
  نكاح  دربين  دوعيد 

بين مردم افغانستان شايع است که نکاح در بين دو عيد جواز ندارد ، وعقد نکاح در بين دو در
  عيد را به فال نيک نميگيرند .

بلکه نداشته   ممانعت شرعينكاح بين دو عيد  ھيچگونه      در دين مقدس اس;م ،نه تنھا ولی 
پيامبر  بزرگوار اس;م محمد صلى هللا عليه وسلم  بعد از ماه رمضان  در ماه  شوال با بى بى  
عايشه ( رض )  نكاح كرد  ودر ھمان ماه  زفاف   نمود.  وحتى علمأ  بدين باور أند  كه نكاح 

      ماه شوال  مستحب   ھم ميباشد.در 

  
       شب زفــــاف

مستحب است  كه داماد با ھمسرش در شب  زفاف م;طفت كند مثw به او شربت وشيرني  
إنى قينت عائشة  «ه از اسما ء بنت يزيد  امده است : در حديث  متبركـ ومانند آن بدھد؛

، فجا ء فجلس إلى لرسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلو تھا 
جنبھا ، فأتي بعس لبن ، فشرب  ثم ناولھا  النبى صلى هللا عليه وسلم فخفضت 

فانتھر تھا  وقلت  لھا ، خذي من يد النبى    :رأسھا  واستحيت ، قالت  أسما ء
عايشه را براى پيامبر صلى هللا  » ( فأخذت فشربت شيئٱ   :صلى هللا عليه وسلم قالت

كردم ، سپس نزد پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  رفتم ، و او را  براى دخول  عليه وسلم  مزين  
بر  عائشه  دعوت كردم ، آمد  وكنار  نشست ، سپس  ظرفى بزرگ  از شير  آورده  شد، 

عليه وسلم  از آن خورد وبه عائشه  داد ،  عائشه سرش  پايين  انداخت          پيامبر صلى هللا  
بر سر او داد زدم وگفتم ظرف شير را  از دست پيامبر صلى هللا وشرم كرد أسما ء  گويد : 

  .عليه وسلم  بگير 
از كتاب  آداب الزفاف   ( »أسما ء گويد : عاٮشه  شير  را گرفت  وكمي از آن را نوشيد  

و   ۴۵٣و   ۴۵٨/  ۴٣٨/ ۶، احمد فتح البارى  ) ١/  ١٧٩/  ٣۶٧ (ع;مه البانى  الحميد: 
۴۵٢ ( .      

از سنت ھاى زفاف اين است   كه داما د دستش را  روى  پيشاني  ھمسرش  قرار  يكى ديگر
مده است آبگويد  واز خد ا طلب بركت  كند. ود عايى زير  را كه در حديث   وبسم هللادھد  

من اللھم إني أسأ لك من خير ھا  وخير  ما جلبتھا   عليه ، وأعوذبك  «     كندقرائت 
      » شر ھا  وشر ما جلبتھا عليه



خير  او  و خير  آنچه در او آفريده اي  را  از تو  مى خواھم  وبه تو   پروردگارا  !  : يعنى  (
      . ) ازشر  او و شر آنچه  در او  آفريده اي  پناه مى برم

ھمچنان سنت است  كـه در ھنگام     ھمچنان سنت است دو ركعت  نماز نفل   به ھم  بخوانند .
به نام  »(  اللھم  جنبا الشيطان  وجنب الشيطان ما رزقتنابسم هللا «آميزش بگويـــد :

  )! شيطان را  از ما  وازآنچه  به ما  عطا  مى كني دور بگردان  پروردگارا ،  هللا 
  :پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است 
اگر طفل  از آن دو متولد شود ،  » فإن قضى  بينھما  ولد لن يضره الشيطان  ابدا «

،  ) ۶٩/  ٢٢٨/  ۵١۶۵صحيح امام بخارى : .) (ن  ھر گز  به او ضرر نمى رساند شيطا
 /  ٢١۴٧ :( عون  المعبود (سنن ابود ادو ( ، ) ٢/  ١٠۵٨/  ١۴٣۴صحيح امام مسلم : (

  . ) ١ / ۶١٨ / ١٩١٩ :، سنن ابن ماجه ) ٢ / ٢٧٧/ ١٠٩٨سنن الترمذى   (، ) ۶ / ١٩٧

  
      وليمـــــــــه 

ھمسر به  خانه ، دادن وليمه Pزم است ، در حديث متبركه امده  است كه پيامبر بعد از بردن 
  صلى هللا عليه وسلم عبد الرحمن  بـن عوف را بــه آن امـــر فرموده است . 

لما خطب علي  فاطمة رضى هللا عنھا  «مده است : آھمچنان در حديث   بريده  بن حصيب  
وقتى  كه على  »( يه وسلم :  إنه  P بد للعرس    من وليمةقال :  قال  رسول هللا صلى هللا عل

از فاطمه رضى هللا  عنھا  خواستگارى كرد ، پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود : براى 
/  ١٧۵أحمد فتح البارى :  (، )٢۴١٩صحيح جامع الصغير :  (عروس  وليمه  Pزم است . 

٢٠۵  /١۶ (.  
سر به خانه  بايد  داده شود : چون اين كار  از پيامبر  صلى وليمه سه روز بعد از بردن ھم     

تزوج النبي صلى هللا عليه  «هللا عليه وسلم  نقل شده است ، از انس  روايت  است : 
پيامبر صلى هللا »( وسلم صفية ،  وجعل  عتقھا  صداقھا ،  وجعل  الو ليمة ث;ثة أيام

ورد  ومھريه  او را  آزادي اش ،  تعين  نمود ، عليه وسلم  صفيه  را  به ازدواج  خود  در آ
 ١۵۵٩ (صحيح بخارى  ( )٧۴آداب الزفاف  فتح البارى  ( .»و وليمه  را بعد از سه  روز داد

 /٢٢۴  /٩ (.               

  
  اس; م سدين مقدوموِضع تعدد زوجات 

زوجات از تعدد  اساسآ م که :يدر بدو ک;م ميخواھم  خدمت خوانند گان  با تمام  قوت تذکر دھ
جانب دين مقدس اس;م وضع نگرديده است ، بلكه تعدد زوجات در اكثر  شرايع  وقوانين  

در کشور ھای  قبل ازآمدن دين مقدس  اس;م  وجود داشته وبه نوع  از انواع ھنوز ھم 
        وجود دارد.اس;می بخصوص در کشور ما افغانستان 

ى متعددی  را در نكاح  خود داشتند ،  دين عرب قبل از اس;م بيش  از ھر ملت  ديگرى زنھا
مقدس اس;م   آمد  وحد وسط  را در اين  مورد انتخاب  كرد  وبراى تعدد زوجات  حد ومرز  
مشخص را تعيين كرد  واجازه  نداد كه از  اين حد  تجاوز صورت گيرد  ، وشرايط ومقر 

ين شرايط زيانھاى  ناشى  از راتى  را براى  تعدد زوجات  در نظر  گرفت  كه با  رعايت ا
   .تعدد زوجات  از بين  خواھند رفت

وبر آن چنانچه گفته آمديم كه دين مقدس اس;م  تعدد زوجات را  مباح  نموده  وآن را واجب 
ھر كس  امكان وشرايط Pزم را  داشته  باشد  اگر  (، بلکه فرموده است :نكرده است  امر 

يتواند تا چھار  زن بگيرد ، اما واجب نيست  كه حتمٱ چھار  م   اعتدالمايل  باشد با رعايت 



ممنوعيت  ازدواج با بيش از چھار زن بر اساس  اين  فرموده خداوند      )زن را  داشته  باشد 
فانكحو مأ طا ب لكم  من النسا ء مثنى وث;ث ورباع فان خفتم أP تعدلوا  «    متعال ميباشد.

ائى را  كه براى شما ح;ل  ودلتان  آنھا  را  ميخواھد زنھ)( 3نسا ء :  سوره »(   فواحدة
وپسند ميكند از يك  تا  چھار  به نكاح  و  ازدواج  خود در آوريد ونبايد بيش  از چھار  زن  
در  نكاح  داشته  باشيد، واين امر وقتى است  كه بتواند در بين  آنان  عدالت  ومساوت   در 

بيم آن داشتيد  كه قادر  به رعايت  عدالت  در بين  چند   حقوق  شرعى  رعايت  كنيد ،  وقتى
  .)  ھمسر  نمى  باشيد، بايد   به يك زن  اكتفا  كنيد

پيامبر صلى هللا عليه وسلم  به غي;ن  بن سلمه  كه در  زمان  اس;م آوردنش ده زن       
دار وبقيه  را   چھار  زن را براى خود نگه  » أمسك أربعا  وفارق سا ئرھن «داشت  فرمود : 

، سنن ) ٢/٢٩۵/١١٣٨سنن الترمذى  :  (،  )  ١۵٨٩الصغير  :  صحيح جامع)(رھا كن  
  .) ١/۶٢٨/١٩۵٣ (ابن ماجه 

ازقيس بن حارث  روايت است : وقتى كه اس;م آ وردم ھشت زن داشتم : نزد پيامبر  صلى  
 »(إختر  منھن أربعا  «اله  عليه وسلم رفتم  جريان را  برايش  تعريف  كردم ، فرمود : 

سنن  (، ) ١۵٨٨صحيح سنن ابن ماجه :  )(چھار زن را از بين  آنھا  براى خود اختيار كن 
  ) ۶/٣٢٧/٢٢۴سنن ابو دود ) عود المعبود :      (،  ) ١/۶٢٨/١٩۵٢ابن ماجه  

  
  

  برخى  از دPيل علمى مباح بودن تعدد زوجات :
زوجات   ميتوان  فقط وفقط  به اين  نقطه اكتفا  در مورد دPيل علمى براى  جايز بودن  تعدد     

و اين مساله از   اين  امر  به خصوصيات  وطبيعت  وسرشت  انسان  بر ميگردد،    كرد  كه 
خصوصيات  سر شتى  وطبيعت  :فطرت  بشرى  انسان سر  چشمه گرفته وميتوان  گفت كه 

      انسانى  تعدد زوجات را اقتضا  مينمايد.
وسر شماريھاى ملت ھاى  مختلف  جھان  را حتى در شرايط صلح  مورد   ھمچنان اگر  آمار

بيشتر از  تعداد  مردان  نظر قرار دھيم  بو ضاحات  تام  در خواھيم  يافت  كه تعداد   زنان 
واگر اين  مساله از لحاظ علمى  ومنطقى حل   نمى گرديد ، شراره  فساد  به اوج خود است . 

      ميرسيد.
عقيم   (يگر  تعدد زوجات  مبت;  شدن  زن  به امراض  شديد  وصعب الع;ج ھمچنان عامل د

  است .    )و نازا 
و ھمچنان برخى از اوقات   غريزه  جنسى  در زن   به خاموشى  ميگرايد  ويا به عكس  

مرد داراى غريزه  جنسى شديد  وحاد ترى است  ونميتواند با يك زن عفت  خود را  محفو ظ      
رد،  ويا گاھى  عادت  ماھانه زن  طوPنى  است  وبه ده روز در ھر ماه  ميرسد اگر  نگاه  دا

اجتماعى  به مرد  اجازه  تعدد زوجات  داده  نشود ،  آن مرد   در چنين  شرايط  واوضاع
ناچار  است   يا دچار  كار ھاى  نامشروع شود  يا زنش را ط;ق دھد  وترديد نيست  كه 

اع واحوالى  به مراتب  براى زن  مضر تر  وزيا ن آورتر  از اين است ،  ط;ق  در چنين اوض
  كه زن ديگرى  شريك  زندگيش  شود .

            

        

        

        

        



      زن وشوھر  لباس ھمد يگر ند : 
  » ھن لباس لكم  وأنتم لباس لھن «

  )آنھا  يعنى زنان  لباس  شما  ھستند ،  وشما لباس  آنھا  ( 
      )  187سوره   البقره :       (

مفھوم و حكمت  بزرگ اين  آيه متبركه  با دقت تام توجه  نمايم   در خواھيم  يافت  اگر  به
كه   قرآن با چه اعجاز وچه زيباى زن ومرد  به لباس  مشابھت داده ومفاھيم آتى را براى ما  

  .مى آموزاند
نى است بايد  با اندازه  وبر اندازه  انسان باشد ،  اين بدين  مع  لباس علما ميگويند که - - - - 1

كه لباس  انسان اگر  تنگ باشد  ، يا از اندازه جان انسان ك;ن باشد ،  يا لباس  اش كوتاه   
ويا به تناسب  اندم اش  دراز باشد  در ھمه اين  موارد  در ظاھر دارائى لباس  خواھد بود ، 

د براى آن  لباس  به تن كرده نخواھ    ولى اين لباس در ھيچ صورت  راحت  Pزم را كه 
يافت.مفھوم  قرآن عظيم الشان در فھم  كلمه زن وشوھر كه به   لباس در آيه متبركه تشبيھه 

زن وشوھر ھم بايد اندازه وبر اندازه  يگد يگر باشند ،  اگر      گرديده است ،   ھمين است :  
ھماھنگى  فكرى ، ھماھنگى  فر ھنگى ،  اجتماعى         زن وشوھر  با ھم ھما ھنگي  عقيدوي ،  

وحتى ھماھنگى  مادى نداشته باشند ،  با ھم نميتوانند  آنطوريكه  كه بايد وشايد باشد   ، 
  زندگٮآرام  وخوشبخت  داشته باشد . 

انسان با داشتن لباس  ارام  ومطابق ذوق اش   ھم از لحاظ جسمى وھم از لحاظ  روحى   -2    
سب ، ويا زن مناسب  احساس  آرامش ميكند ، به ھمين اساس انسان باداشتن شوھر  منا

  .موجب  آرامش  جسم وجان  يكديگر  ميگردا نند
ھمانطوريكه لباس  بدن انسان را  مى پوشاند ، وعيب ھاى  ظاھري انسان را  پنھان  مى  -3

كند ، داشتن  زن  خوب ويا شوھر خوب،  مانند  لباس  عيب ھاى  ھمد يگر را  مى پوشانند 
  .ند، ومحرم راز  ھمديگر مبدل ميگردن

لباس براى انسان  مايه  زينت   وآراستگى  است ،  زن وشوھر  ھم براى  ھمديگر    -4    
  .مايه  زيباي  وآراستگى  اند

لباس  با بدن  انسان ارتباط نزديك  وتنگ تنگ دارد ،  زن وشـوھر  نيز بايد  ارتباطشان   -5    
  با يك ديگر  بايد چنين باشد.

ن را  از گرما  وسردى وخنك  حفظ ميكند ،  زن وشوھر  ھمانطوريكه لباس   بدن انسا  -6
  .نيز بايد  ھمديگر  رادر مقابل  گرم  وسردى زندگى   حفظ نمايد

لباس اگر چرك  شد، شسته ميشود ،واگر پاره شد ، دوخته ميشود ،  وب; فاصله  دور  -7    
گردند ، ب;فاصله انداخته  نمى شود ، زن وشوھر  ھم اگر  در حق  ھمديگر   مرتكب خطا  مي

نبايد از ھم ديگر فصل وباب جداى را بنأ  نھند  ، بلكه  با  رشته  پند واندارز ،  با تفكر 
وتعمق با عفه وبخشش از خطا يك ديگر بگذرند واخطا يك ديگر را  ،با آب  بخشش 

  .،شوستشو نمايند
گرچه ممكن  (ند ،نيست  تمام عمرخود را  بدون لباس سپرى ك وساده  آسان براى انسان -8    

  .ھمينطور  آسان  نيست  انسان  تمام عمر  را  بدون  زن وشوھر  سپرى كند )است 
لباس عورت  است واماكن  ناشايست انسان را از ديد  ديگران  حفظ مى كند ، زن  ومرد   -9    

            نيز با اقدام  به ازدواج ، خود ر ا از  ارتكاب  فحشاء  وكار ھاى  ناشايست  حفظ كند.

  دايات اس;م  در باره  ازدواجھ
  چه زنانى  براى ازدوج  بھتر ھستند : الف :



دين وھدايات اس;مى ميفرمايد  كسانيكه  ميخواھند  ازدواج كند ، ت;ش بخرچ دھند  زنى را       
  .انتخاب نمايند  كه  داراي صفات  ذيل باشد         

  
      :شرط اول ديندارى  -1

  :ر اس;م  روايت ميفرمايد در حديث  مبارك  ابوھريرة از پيامب
لمالھا ،  لحسبھا  ،   ولجمالھا  ، ولدينھا ،   فاظفر بذات الدين تربت     Pربع: تنكح المرأ ة «

  » يداك
  :زن بخاطر چھار چيز  براي  ازدواج  انتخاب  مى شود

  ،بخاطر نسب  وطايفه اش كه ھمان  اصل ونسب  است  -2      بخاطر مال  ودارائٮش  ،  -1
زن با دين  وعفت  انتخاب  كن      بخاطر دين  وعفتش ،  -4    اطر جمال  زيبايى وظرافتش ،بخ -3    

  ) حديث متفق  عليه :    كه به مقصود  خود  وبه سعادت  دنيا وآخرت  خواھى رسيد. 
 (، سنن ابود اود  ) ١۴۶۶-١٠٨۶-٢ ( ، صحيح مسلم  )   ۵٠٩٠-١٣٢-٩ ( فتح البارى  (
   ) ۶٨- ۶ ( مصنف ابن ابي شيبه :  ) ١٨۵٨- ۵٩٧-١ ( ، سنن ابن ماجه ) ٢٠٣٢-۴٢- ۶
  
         :)كر ــب (شرط دوم دوشيزه   -2    

 (دوشيزه بودن  شرط دوم  ازدواج  را كه دين اس;م  به آن ھدايت  فرموده است :
در حديث    :بودن  زن است : مگر اينكه  در انتخاب  بيوه مصلحتى  را  دارا  باشد  )بكر 

  :بد هللا  از پيامبر صلى هللا عليه وسلم  روايت  ميفرمايد متبركه  جابر بن ع
  
فقال   )ص (تزوجت امرإۀ فى عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فلقيت النبى «

يا جابر ، تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : بكر إم ثيب ؟ قلت : ثيب ، قال  : فھ; بكر ا 
ت أن تدخل بيني  وبينھن ، قال ت;عبھا ؟ قلت يا رسول هللا إن لى إخوات ، فخشي

فذاك إذن ، إن  المرإة  تنكح على دينھا ، ومالھا  وجمالھا ، فعليك بذات الدين  
درزمان پيامبر صلى هللا عليه وسلم با زنى ازدواج كردم ، پس  از آن با  »( تربت يداك

ه اي ، گفتم : بله م;قات كردم ، فرمود اى جابر ، آيا ازدواج  كرد صلی هللا عليه وسلم پيامبر
، فرمود : دوشيزه است  يا بيوه  ؟ گفتم بيوه  ، فرمود  چرا با دختر ى  ازدواج  نكردى  تا  

اگر  (با او  بازى  كني ،  گفتم  اي رسول  خدا !  من چند خواھر  دارم  وبيم  داشتم  كه 
 لی هللا عليه وسلم صبين  من  وآنان  جداى  بياندازد ، پيامبر   )دوشيزه باشد باسن كم خود

زن به خاطر دين  ، مال  وزيبايى  اش  براى  ازدواج  انتخاب  مي    . !پس  اينطور :فرمود 
متفق عليه ) صحيح  (و »آلود شود  ھايت خاک  شود ، پس  ديندار را  انتخاب  كن ،  دست

-۶ (، سنن ابو داوود  ) ۵٠٧٩- ١٢١-٩ (، در صحيح مسلم  )   ٧١۵-١٠٨٧-٢  (مسلم  
  ) ١١٠۶-٢٨٠-٢  (سنن  الترمذي   ) ٢٠٣٣-۴٣
  
  شرط سوم محبت گرا و بچه زا باشد : -3    
با  »  تزوجوا الودود  الولود فإنى مكماثر بكم ا£م «پيامبر صلى هللا عليه وسلم ميفرمايد :      

 ه زا  ازدواج  كنيد  چون من  در ميان  امت  ھا  به كثرت  شما  افتخار چوب        زنان  محبت  گرا 
-۴٧- ۶ ((  ، سنن ابو داود    ١٧٨۴، اPروا  ء  ) ٢٩۴٠ير  غصحيح جامع ص (.)مي كنم
    .) ۶۵- ۶سنن نسايي ) (،  ) ٢٠٣۵

  



        ب : چه مرداني براى  ازواج  بھتر است : 
ھمانطوريكه مرد حق  دارد زنى  را انتخاب  كند  كه داراى  صفات  مذكور  باشد ، برولى  

براى  ازدواج  او انتخاب  نمايد  به دليل حد يث    را  ردى  صالح زن نيز واجب است  كه م
   :ابو حاتم  مزنى 

إذا جاءكم من ترضون  دينه  وخلقه  فأ نحكو ،  إP  تفعلو ا  تكن  فتنة فى « 
نزد شما  آمد  كه از دين   ) براى خواستگارى  ( ھر گاه   كسى »  (  اPرض وفساد كبير

به ازدواج  او  در آوريد ؛  چون اگر  اين كار را   ) دختر تان را (   واخ;قش  راضى  بوديد 
  » .نكنيد ، در زمين  فتنه  وفساد  بزرگى  روي  خواھد  داد 

  ) ١٠٩١-٢٧۴-٢ (سنن ترمذى  ) ٨۶۶ (صحيح سنن الترمذى   ( 
ل حديث  فرق نميكند ازدواج  با دختر  يا خواھرش  را به  اھل  خير  پيشنھاد  كند ؛  به دلي

  .ابن  عمر 
   سيرت نويسان مينويسند :

صلی وقتى  كه خنيس بن حذافه  سھمي ھمسر  حفصه  بنت  عمر   ، يكى از اصحاب پيامر« 
نزد عثما ن  در مدنيه  فوت كرد  وحفصه  بيوه  ماند  عمر بن  خطاب گفت :   هللا عليه وسلم 

او دادم ، عثمان  گفت  در باره  آن فكر  بن  عفان  رفتم  وپيشنھاد  ازدواج  حفصه  را   به  
به اين  نتيجه رسيدم  كه فع¹   :مى كنم ، چند شب  منتظر  ماندم  سپس  مرا ديد  وگفت 

ابوبكر صديق را ديدم  به او گفتم  اگر بخواھى  حفصه بنت عمر   :ازدواج  نكنم ، عمر گفت 
جوابى  به من نداد ، از ابو بكر    ابوبكر ساكت  شد  وھيچ .را به ازدواج  تو در مى آورم 

بيشتر  عصبانى  شدم  تا از عثمان ، چند  شبى  منتظر  ماندم  تا اينكه  پيامبر صلى هللا عليه 
در  صلی هللا عليه وسلم وسلم  ازاو خواستگارى  كرد ،  پس حفصه  را به ازدواج  پيامر

طر  رد پيشنھاد  ازدواج  با حفصه  از آوردم .  بعد  از آن ابو بكر  مرا  ديد وگفت : شايد بخا
من  عصبانى شده اي ؟ عمر گفت : بله ، ابو بكر  گفت : به اين دليل  پيشنھاد  ازدواج  شما 

(  در باره  او ) حفصه   سخن  صلی هللا عليه وسلم را رد  كردم  چون  مى دانستم  پيامبر
را فاش  كنم  اگر پيامبر صلى سلم صلی هللا عليه وگفته  است   ومن  نخواستم  راز  پيامبر

  « .اله عليه وسلم  از او  صرف  نظر كرد ، من  آنرا قبول  مى كردم
سنن  ) ۵١٢٢-١٧۵- ٩ )(فتح البارى  (، صحيح امام بخار  )  ٣٠۴٧ (صحيح سنن نسائى  (

   ) ٧٧-۶ (نسائى  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  پايان
  

  وصيت امام احمد ابن حنبل برای
  !  پسر خود در روزی عروسی اش 

                                                                                              

  

  

  



  محترم ! خوانندگان

     :بنييا

Pبعشر خصال تمنحھا لزوجك فاحفظھا عني واحرص عليھا إنّك لن تنال السعادة في بيتك إ:   

  ای پسر کم:

البته توھيچ وقت در خانه ات به سعادت وپيروزی نايل نمی شوی مگر به رعايت ده خصلت 
  به آن . اين خصلت ھا را حفظ کن حرص وت;ش بورز .که به زوجه (زن) ات می بخشی

   :أما ا·ولى والثانية

Pل ويحببن التصريح بالحب، ف; تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت جعلت فإّن النّساء يحببن الد
  .بينك وبينھا حجابًا من الجفوة ونقًصا في المودة

  اول ودوم :

البته زن پيام آوران نکاح واظھار محبت شوھر را دوست دارد، بر بخشش اين دو بخل مکن، 
  دوستی را ايجاد کرده ای.اگر بخل کردی درميان خودت ووی حجاب ازبی وفائ ونقصان از 

  : وأما الثالثة

فإن النساء يكرھَن الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل الضعيف اللين فاجعل لكل صفة 
  .مكانھا فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة

  سوم:

البته زنان مرد سخت گير وخشن را بد می پندارند به مردان ضعيف ونرم خوی خدمت 
م از آن صفات، جايگاھی اورابساز، البته اين عمل زياد جذب کننده محبت مينمايند، برای ھرکدا

  و جالب برای اطمينان قلب می باشد.

   :وأما الرابعة

فإّن النساء يُحببن من الزوج ما يحب الزوج منھّن من طيب الك;م وحسن المنظر ونظافة الثياب 
  .وطيب الرائحة فكن في كل أحوالك كذلك

  چھارم:

ز شوھران خود چيزی را دوست دارند وميخواھند که، شوھران از زنان نيز البته زنان ا
ميخواھند ودوست دارند. مث; زيبای ، حسن سخن، نظافت وپاکی لباس، خوش بويی، ودر ھمه 

  احوال مواصفات فوق را رعايت کن. 



  :أما الخامسة

ة فيه، فإيّاك أن تھدم ھذه فإّن البيت مملكة ا·نثى وفيه تشعر أنّھا متربعة على عرشھا وأنھا سيد
المملكة التي تعيشھا، وإياك أن تحاول أن تزيحھا عن عرشھا ھذا، فإنّك إن فعلت نازعتھا ملكھا، 

  .وليس لملٍك أشّد عداوةً ممن ينازعه ملكه وإن أظھر لُـہ غير ذلك

  پنجم:

ته اند، البته خانه ملک زنان است، چنين می پندارند که در تخت مملکت خود چھارزانو نشس
البته ايشان رئيس مملکت اند، می ترسانم و منع ميکنم تورا از اينکه منھدم بسازی جايگاھی 
را که ايشان در آن زندگی مينمايند، از زايل کردن عرش وی خود داری بکن. اگر اقدام به 
زوال ملک آن کردی البته به آن منازعت و جنگ و جدل کرده ای، ھيچ منازعتی از ديد دشمنی 

  خت تر از منازعت ملک نيست. س

  :أما السادسة

فإّن المرأة تحب أن تكسب زوجھا وP تخسر أھلھا، فإيّاك أن تجعل نفسك مع أھلھا في ميزان 
واحد، فإّما أنت وإّما أھلھا، فھي وإن اختارتك على أھلھا فإنّھا ستبقى في كمٍد تُنقل َعْدواه إلى 

  .حياتك اليومية

  ششم :

وھر کسب و کار کند تا اھلش به فقر و ذلت مواجه نگردد. من می ترسانم زن دوست دارد که ش
تو را از اينکه خود را با ساير اعضای فاميل در يک پله ترازو مساويانه تول کنی ، يعنی 
جايگاه شوھر در کسب و کار درامد اقتصادی و ساير امور زندگی نسبت به ديگران بيشتر 

اھلت در تاثيرات امور زندگی مساوی بوده باشی با وجود  بوده باشد، در صورتيکه تو با ھمه
زن تو را باPی ھمه اھل خانواده خود ترجيح داده و حيات خود را با تو سپری نمود. در اين 
  صورت زن را به مشقت و تکليف افگنده ای ، تا روزيکه زنده است به تو عداوت خواھد کرد. 

  : والسابعة

أعوج وھذا سّر الجمال فيھا، وسرُّ الجذب إليھا وليس ھذا عيبًا فيھا  إّن المرأة ُخلِقت ِمن ِضلعٍ 
، ف; تحمل عليھا إن ھي أخطأت حملةً P ھوادة فيھاتحاول تقييم المعوج »فالحاجب زيّنه الِعَوجُ «

فتكسرھا وكسرھا ط;قھا، وP تتركھا إن ھي أخطأت حتى يزداد اعوجاجھا وتتقوقع على نفسھا 
  .ذلك وP تسمع إليك، ولكن كن دائما معھا بين بينف; تلين لك بعد 

  ھفتم :

البته زن از قبرغه کج آفريده شده است ، اين اسرار زيبای و کشش که در او نھفته است ، اين 
است ، اگر زن  زيبای ابرو در کج بودن آن نھفتهکجی براو عيب محسوب نميگردد، چنانچه 

ست کردن بر مشقت و فشار مجبور نساز، اگر درکارمحوله اش خطا کرد ، وی را بخاطر را
  چنين کردی وی را شکستی ، شکست وی ط;ق است.



زن را بخاطر اشتباه اش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنين کردی در کجی ھايش 
افزودی ، وی بر نفس خود اتکا ميکند، با تو نرمی نميکند، سخنانت را گوش نمينمايد، راه 

  اختيار کن.  اعتدال را در حق آن

  : أما الثامنة

فإّن النّساء ُجبلن على ُكفر العشير وُجحدان المعروف، فإن أحسنت �حداھّن دھًرا ثم أسأت إليھا 
مرة قالت: ما وجدت منك خيًرا قط، ف; يحملنّك ھذا الخلق على أن تكرھھا وتنفر منھا، فإنّك إن 

  .كرھت منھا ھذا الخلق رضيت منھا غيره

  ھشتم:

ر سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوھر خمير مايه شده است، اين صفت آشکار البته د
است، اگر با يکی اينھا زمان متمادی نيکی نمای ، با اندک خطا و کمبودی که از تو ديد 
ميگويد، من ھرگز از تو نيکی نديده ام. اين صفت زن تو را وادار بر اين نسازد که وی را به 

، زيرا اين خصلت تو را خفه سازد، صفت ديگرش تورا خوش چشم اھانت و نفرت بنگری
  خواھد ساخت.

  :أما التاسعة

فإّن المرأة تمر بحاPت من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إّن هللا سبحانه وتعالى أسقط 
عنھا مجموعةً من الفرائض التي افترضھا في ھذه الحاPت فقد أسقط عنھا الص;ة نھائيًا في 

Pت وأنسأ لھا الصيام خ;لھما حتى تعود صحتھا ويعتدل مزاجھا، فكن معھا في ھذه ھذه الحا
  .ا·حوال ربانيا كماخفف هللا سبحانه وتعالى عنھا فرائضه أن تخفف عنھا طلباتك وأوامرك

  نھم :

البته زن روزگار حيات خود را به ضعف جسمی و تکاليف نفسی سپری مينمايد، چناچه 
ن مواجه شدن زن بر چنين تکاليف، مجموعه از فرايض و واجبات که پروردگار عالم ، در حي

بروی Pزم گردانده است ، ساقط ميسازد ، مثw نماز و روزه را از وی ساقط مينمايد تا وقتيکه 
بر صحت خود برگردد. تو نيز زن را در چنين حاPت معذور بدار قسمکه پروردگارش معذور 

  داشته است.

   :أما العاشرة

  أن المرأة أسيرة عندك، فارحم أسرھا وتجاوز عن ضعفھا تكن لك خير متاع وخير شريكفاعلم 

  دھم :

بدان زن نزد تو شباھت اسير را دارد، بر اسير خود رحم کن از ناتوانی ھايش در گذر اگر 
  چنين کردی زن بزرگترين سرمايه و بھترين شريک زندگی ات خواھد بود.



  ى:وصيت يك زن به دخترش ھنگام عروس
دخترش راھى  وزمانيکه زنى دخترش را به نكاح پادشاه حارث بن عمرو كندى در آورده بود 

  بود چنين وصيت كرد: خانه بخت

  دخترم! 

كردم، يشد من تو را به چيزى سفارش نمٮياگر پند و اندرز به خاطر ادب يا نسب ترك داده مٮ
  ارى است.و سفارش براى انسان عاقل تذكرى و براى نادان بيد اما پند

  دخترم!

ٮبود، من از ياگر دخترى به خاطر ثروت پدرش از ازدواج و اختيار نمودن شوھر بى نياز م
ايم ھمچنانكه مردان براى ما آفريده  نيازتر بودم، اما ما زنھا براى مردان آفريده شده ھمه بى

  اند. شده

  دخترم! 

ٮزيستھاى بيرون يه در آن مو از خانه و كاشانھاى كميشوی تو از وطن و سرزمين خود جدا 
ھاى مٮشوى كه با آن آشنايى ندارى و با ھمنشينى زندگى خواھى كرد كه به خانه  رفته ووارد 

وقتى ھمسر تو شده گويا پادشاه توست، و تو كنيز او ھستى، ای ( شوھرت )  آن انس نگرفته
بياد داشته باش كه اگر چنين كنى آنگاه او برده وغلمت خواھد شد و ھمواره اين ده خصلت را 

  ذخيره بزرگى برايت خواھند بود.

  قناعت داشته باش كه راحتى قلب و آرامش خيال در قناعت است. - 1

حرفھاى شوھرت را به خوبى گوش كن و از او اطاعت كن، زيرا خشنودى پروردگار در  - 2
  ھمين است.

با ببيند و مبادا بوى بدى ھمواره مواظب باش او تو را در زشتى نبيند بلكه تو را ھمواره زي - 3
  مشام شوھرت برسد. از تو به

ترين خوشبويى  سرمه و آب از يادت نرود كه سرمه بھترين چيز و آب بھترين و پاكيزه - 4
  است.

  كشد.يغذاى شوھرت را سر وقت بده چون آتش گرسنگى زود شعله م - 5

يرا مزاحمت در در ھنگامى كه شوھرت خواب است سعى كن كه در خانه آرامش باشد، ز - 6
 انگيزد.يخشم او را بر م  خواب كسى

 خانه و اموال شوھرت را حفاظت كن، زيرا حفظ مال نوعى خوش بختى است. - 7

به دامھا و فرزندان شوھرت رسيدگى كن، زيرا رسيدگى به اينھا نوعى ھوشيارى و زرنگى  - 8
 است.



 .تش در امان نخواھى بودراز شوھرت را فاش مكن زيرا اگر رازش را فاش كنى از خيان - 9

ٮشود. و ھر ينافرمانى شوھرت را مكن، زيرا اگر از دستورش سرپيچى كنى از تو متنفر م - 10
شود. و ھر چه كه تو بيشتر توافق يچه تو بيشتراحترام كنى او نيز بيشتر به تو احترام قايل مٮ

 ٮشود.يداشته باشى او نسبت به تومھربانتر م

ٮشوى تا خواسته شوھرت را بر خواسته خود ترجيح ندھى و يبدان كه ھيچگاه موفق نم
 خشنودى او را برخشنودى خود ترجيح ندھى.

 اورقی ھا :ــــپ

 :با استناد به برخى از احاديث  صحيح ميگويد  ) رح  (امام  ابو حنيفه) 1(

از  ھر گاه زن ،مرد  كفئ  را براى ازدواج انتخاب  نمود ، ولى  وسر پرست  او ، حق ممانعت 
      د.آن  را ندار

 مھر : تعريف)   2(

به معناي قيمت وبھاي زن است اين كلمه از » موھار«اصل اين لغت،سامي ومشتق از كلمه 
كلماتي مانند  تغيير يافته است،» مھر«زبان عبري به عربي منتقل شده وبه كلمه 

 .آمده است» مھر«پيمان نيز به معناي  َصداق،َصُدقه،نافجه،كابين،دست

حقوقي، مالي است كه به موجب نكاح واجب است زوج به زوجه  –ر در اصط;ح فقھي ـمھ
 .خويش بپردازد

عظيم الشان  واحاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت دقيق توضيح شده مھريه در قرآن 
 است .

در برخي از آيات وروايات به وجوب مھر ونيز ويژگيھاي آن تصريح شده است از  و
 »بپردازيد به زنان،مھرھايشان را به صورت رايگان(  »تُوْا النَِّسآَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً َوَءا«:جمله

اي در حّد  براي زنان ط;ق داده بايد عطيّه   »وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً علي المتقين«
   .عرف ونيكو تعيين كرد اين حقي است كه بر پرھيزگاران مقرر شده است

درھم  ودر  مھر  بى   400مبلغ   )رض (لى هللا عليه وسلم  در  مھر  سودهمحمد ص   ) 3( 
درھم     ) 400 (مبلغ    ) رض ( درھم  ودر مھر  ام حبيبه  ) 500 (ميلغ    )رض (بى  عايشه 

  تاديه فرموده بودند .

ن نشا  )رض (ھمچنان زمانيكه  حضرت على  كرم هللا وجه اظھار تمايل  به ازدواج  فاطمه      
داد ، محمد صلى هللا عليه وسلم  به ايشان فرمودند : اى على  براى پرداخت مھريه  فاطمه  

پيامبر   !يك اسپ ويك زره   :حضرت على كرم هللا وجھه  در جواب شان فرمودند     چه دارى ؟ 
   : صلى هللا عليه وسلم به ايشان  فرمودند



على ھمان بود  كه حضرت  .وش اسپ براى جنگ ضرورى است  بنٱ  زره ات  را  بفر   
به حضرت عثمان رضى عنه  بفروش رسانيد     )درھم   48  (زره خويش را  به مبلغ   )رض(

 تاديه فرمودند.   ) رض (  وآنرا  در بدل   مھر  فاطمه 
 
 
  

 انواع نکاح ھا وازدواج ھا 
  قبل  از اس;م
تلفى رواج داشته است . که ھاى مخ در دوران قبل  از اس;م در اقوام ديگری ، ازدواج

 مشھورترين اين ازدواج ھا  عبارت بودند   :
  

 نكاح مقت (نکاح ضيزان ويازناشويى وارث با زن ميت ):
نکاح مقت در بين عر ب ھا قبل از مشرف شدن  بدين اس;م مروج بود .  نکاح مقت  به  آن 

اش ، زن پدرش را که    ازدواج ونکاح گفته ميشود ،زمانيکه انسان ميميرد ، فرزند بزرگ
(در صورتيکه مادر خودش نباشد )  ميتواند آنرا مانند ساير اموال مورثی که از پدر باقی 

 مانده است  به ارث  ببرد .
اگر اين زن  زيبا  ومقبول باشد ، با او ازدواج ميکند ، واگر مقبول وزيبا  نباشد ميتواند آنرا 

پول مھرش را تصاحب کند ويا ھم ميتواند در خانه   باPی کسی ديگری بفروشد ، ودر بدل  آن
) در خانه  باقی ميماند  ، وبعد از مرگش  منع» ( عضل«نگاه  داری ميشود ، بنام ( مھر 

  اموال  اورا  به ميراث ببرد .
ھم چنين ممكن بود كه پسر يا يكی از اقربا كه وارث نكاح اين زن به شمار می آمدند، با اخذ 

اد بگذارند تا به اختيار خود با مردی ديگر ازدواج نمايد. نيز اين احتمال نيز مالی، زن را آز
وجود داشت كه وارث، عفو و گذشت كند و بدون گرفتن مالی، زن را به تزويج ديگری در 

  .آورد
در اين نكاح، زن بازمانده، دقيقاً ھمچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود; با اين 

ر در طبقه اول، چندين پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح اين زن به تفصيل كه اگ
شمار می آمد. بر اين اساس، با اعراض آن پسر از اين ارث، نوبت به پسر بعدی می رسيد و 
در نھايت، اين ارث برای اقربای ديگر بود. ھم چنين در ميان اقربا، برادر ميت مقدم بود و 

 رسيد.سپس نوبت به ديگران می 
با ظھور اس;م، اين نكاح تحريم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن كريم، از نكاح با زنان 

» شيوه ای ناپسند«و » مقت«، »فاحشه«پدران خود منع شدند تا آن جا كه اين نكاح به 
 وقرآن عظيم الشان با صراحت بيان ميدارد :  معرفی شد.

» النِّساِء اPِّ ما قَد َسلََف اِنَّه كاَن فـِحَشةً و َمقتًا وساَء َسبي;ً   P تَنِكحوا ما نََكَح َءاباُؤُكم ِمنَ  و«  
  )   4( سوره نساء  آيه : 

يَِحلُّ لَكم اَن  P... «: رسيد دين مقدس اس;م  نه تنھا ازدواج (  مقت ) ممنوع نموده ، بلکه مى
) تعبير 19، 4نساء/) .«... عِض ما ءاتَيتُموھُنّ تَعُضلوُھنَّ لِتَذَھبوا بِب P تَِرثُوا النِّسآَء َكرًھا و

  گرفته شده كه در آن، از نكاح با زن* پدر، نھى شده است . 4نساء/ 22 از آيه» مقت«

  



  يادداشت :
اط;ق می گرديد; به » َضْيَزن«شد،  خود می» زن پدر«در زبان عرب به پسری كه وارث 

در زن نيز » شريك«يافت، البته ضيزن به می » مزاحمت«اين معنا كه در آن زن، با پدر خود 
معنا و بر ساير وارثان نيز تطبيق شده است. ھم چنين گفته می شود كه مردم عرب، به اين 

بوده است، به مولود چنين » مايه نفرت«نام داده اند; به معنای اين كه » مقت«ازدواج، 
      .گفته اند» ممقوت«و » مقتی«نكاحی نيز 

  
  كاح جمع:ـــن

صر جاھليت برخى از اعراب كنيزان را مى خريدند و آنھا را به زنا با افراد مختلف در ع
  وادار مى كردند و بدين ترتيب از ثروت ھنگفتى برخوردار مى شدند.

  
    نكاح بدل ( زنا شويی به صورت تعويض ھمسر):

ه ھرگاه مردى از زن فرد ديگرى خوشش مى آمد  زن خويش  را با  زن جانب مقابل  معاوض
مى كرد و زنان نيز در مقابل ھواھاى نفسانى مردان چاره اى جز تسليم نداشتند. اين مبادله 
با الفاظ (انزل عن داّبّ◌ّ◌تك, أنزل لك عن داّبّ◌ّ◌تى) يا (انزل الّيّ◌ّ◌ عن امرأتك, أنزل لك 
عن امرأتى); يعنى تو از مركب خود (كنايه از زن او بود) به نفع من پياده شو, من نيز از 

 ب خود (يعنى ھمسرم) به نفع تو پياده مى شوم.مرك
ويا در نكاح بدل، شخصی به شخصی ديگری  می گفت: تو برای من دست از ھمسرت بردار! 

من نيز برای تو دست از ھمسرم بر می دارم. پس اگر آن مرِد مخاطب اين تقاضا را اجابت  و
 می كرد،  اين مبدله ازدواجی  صورت می پذيرفت.

ات که توسط علما ء بعمل آمده است ، اين نكاح در ميان اقوام غير عرب (قبايل مطابق تحقيق
افريقايی و ساكنان جزاير ھاوايی و در برخی از مناطق تبت و ھيماليا و...) معروف و رايج 
است كه ابتدا به شكل موقت است و اگر دو مرد، زندگی با ھمسر جديد را پسنديدند، آن گاه 

  زمان مبادله يا دائمی بودن آن، با يكديگر گفتوگو می كنند. مجدداً درباره تمديد
دين مقدس اس;م اين نوع از نکاح ھا بصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظيم اشان  

َل بِِھنَّ ِمن اَزوج P و« ) ميفرمايد :  33در سوره ( احزاب آيه :     »   ... اَن تَبَدَّ
  
  كاح ِخدن (دوست):ـن

د که بطور غير رسمی مگر مخفی وپنھانی  صورت ميگرفت اين رابطه عبارت از نکاح بو
صرف در دوستی زن ومرد باقی نمی ماند ، بلکه در نھايت امر موجب زنا ميگرديد. در اين 

  ازداوج مھر ونفقه بخاطر اينکه در خفا صورت ميگرفت  شرط نبود . 
عظيم الشان دوبار برحرام  دين مقدس  اس;م  اين ازدواج  ونکاح منع  بعمل امد ، وقرآن

  بودن آن حکم صادر نموده است .
  

كند،  جا كه شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مى آن در  24يکبار در سوره نسا ء آيه 
صورت گرفتن  ازدواج با كنيزانى كه به در اين آيه، از .»... و P ُمتَِّخذِت اَخدان..« :فرمايد مى

سوره مائده)  5د، منع كرده است. وھچنان  در ( آيه شون دوست پنھانى مرتكب فحشا مى
  مشابه ھمين تعبير در باره  مردان ھم آمده است  .



  فاح :ـکاح ســن
در ميان اعراب روشھاى مرسوم ازدواج, قانونى و غير از آن موارد سفاح (زنا) شمرده مى 

خذات متّ حات و شد. كلمه سفاح در لغت به معنى زنا و بى عفتى مى باشد و آيه (غير مساف
  أخدان) ازدواج با اھل سفاح و خدن حرام شمرده شد.

أخدان) را عموم و خصوص گفته اند; چه مسافحات  خذات برخى فرق ميان (مسافحات و متّ 
   در سّر و جھر است. اما اتخاذ اخدان فقط در سّر صورت مى گيرد.

  

  ار:ــغــکاح شــــن
ازدواج با مردی ديگر درمی آورد و در برابر، آن در اين نكاح، مرد دختر يا خواھرش را به 

ديگری نيز دختر يا خواھرش را به تزويج او درمی آورد. بر اين اساس، مھريه ای در بين 
به » َشْغر«از ريشه » شغار«نبود و ھر زن، مھريه زن ديگر محسوب می شد. گفتنی است 

نگاه داشته می شد، به آن  معنای دور ماندن است و چون در اين نكاح، زن از مھريه دور
شغار می گفتند. البته در اين نكاح، ضرورت داشته كه ھر مردی، زنی را كه زير وPيت 
اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد. رسول اكرم(صلی هللا عليه وآله) اين نكاح را منع 

  كرد .
  

است، چنان كه اما ھم چنان در برخی از جماعات بدوی، بدون آن كه بد شمرده شود،رايج 
به معنای » مقايضه«نيز آن را  ناميده می شود، گاھی» جبين به جبين«اين ازدواج در عراق 

معاوضه يك شخص با شخص ديگر نام می نھند كه در چنين نكاحی، رسم بر اين است كه ھر 
  طرف با زوجه خويش، از نظر اكرام يا اھانت، ھمچون طرف مقابل رفتار كند. 

ه اين نكاح دربرخی از مناطق افغانستان وکشور ھای ،  مانند  استراليا، قابل تذکر است ک
گينه نو، سوماترا و نيز نواحی بسياری از ھند، سيبری، تركستان و افريقا  ھنوز ھم وجود 
دارد . تحليل گران علت انجام چنين نكاحی را، فقر و ناتوانی مالی در پرداختن مھريه به 

   شمار می آورند.
  

  :جباریازدواج  ا
شخص به نزد قوم دختر ميرفت واز آن  خواستگاری ميگرد ، بعد از خواستگاری شرايط 
ازدواج توسط اوليای دختر تعيين ميشو د وبعد از  تعيين شرايط ازدواج صورت ميگرفت . 

  بعد از مراسم دختر مطيع مطلق مرد بود وبايد ھمه شرايط مرد را می پذيرفت 
  

  :کاح ضماءــن
تعداد از زنانه در جامعه  تقليل  يافت وبه اصط;ح کمبود زنان بود ، در  اقوام  در زمانيکه

پيشين  طوری مروج شد که : چند مرد با يك زن ازدواج كند و نام اين گونه ازدواج را نكاح 
   (ضماء) گذاشته بودند.

  
  

  ازدواج صداق ويا متعه وموقت:
  شد .عبارت از نوع ازدواج که زمان ونه مھر آن  معين با

  



 : يا صيغه كاح متعهـــن
در بين اعراب  دوران جاھليت مشھور  بود. در اين نكاح، از  يا صيغه متعه يا ازدواج موقت،

ابتدا مدت ازدواج معلوم می شد و با اتمام آن مدت، زن و شوی از ھم جدا می شدند. به چنين 
مدتی مشخص) تحقق می می گفتند، زيرا به قصد استمتاع از زن (در » متعه«ازدواج موقتی 

يافت، چنان كه تاجران و نيز جنگ جويان در سفر، و در مناطقی دور از خانه و وطن، به 
نكاح متعه  رو مياوردند ،  وقتی مدت آن پايان می يافت، عقد، خودبه خود فسخ می شد و 

يک تاجر نيز به مسافرت خويش ادامه ميداد . اين نوع ازدواج در دين اس;م در بدو برای 
  بار ح;ل  وبعدآ توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برای ابد حرام گرديد .

  

  صيغه :مضرات 
است و سنت آن را ھم پيامبرش چون پيام آوران  پروردگار  ـ قانون گذاِر ازدواج ديني 1

 .گذشته پياده كرده است
اس;م آن را صيغه مذھبي امروزسنت جاھليِت قبل از اس;م بود و علماي مذ ھبي بعد از 

  .رسميت دادند
 
ازدواج ديني مرد مكلّف مي شودكه ابتدابه يك زن اكتفاکند ، وسپس در شرايطي  ـ درقانون2

) در متعه (صيغه 14تا چھار ازدواج داشته باشي . ( نساء/ مراعات کردن عدل ميتواند 
  . مذھبي) براي زن محدوديتي وجود ندارد

  
 غذا،مسكن، لباس برعھده مردستـ در قانون ازدواج الھي،نفقه چون 3
   .در قانون صيغه مذھبي ، چنين مسؤليتي به مرد سپرده نشده است که)درحالي5بقره /( . 
 
  ـ در ازدواج ديني قوانين ارث مطرح است ، در صيغه مذھبي ارث بي معناست4
 . 
ـ در ازدواج ديني مسئله نسل و مسئوليت فرزند شرط است ، در صيغه مذھبي چنين 5

  ني حاكم نيستقواني
 . 
ـ عدالت در ازدواج ديني ميدان وسيعي دارد در صيغه مذھبي چون با ھم زندگي نمي كنند 6

  عدالت بي معناست
 . 
  . ) در صيغه مذھبي چنين قانوني نيست1ـ در قوانين ازدواج ديني ط;ق ھست(ط;ق/7
 
ازدواج ـ در قوانين ازدواج ديني مرد مسلمان نمي تواند با مشرك ، كافر ، زاني 8

  ) در صيغه و زنا اين حرفھا معنا ندارد221كند(بقره/
 . 
ـ در ازدواج ديني اگر ط;ق پيش آمد و زن بار دار بود نفقِه زن تا پايان حمل و بچه پس از 9

  حمل بر عھده مردست ، در صيغه مذھب پس از رفتن زن ھمه چيز تمام است
. 

نصف مھريه زن را بپردازد و پس از ـ در ازدواج ديني مرد مكلّف است قبل از مباشرت 10
 . آن تمام مھر را ، ولي در صيغه مذھب ھمان مبلغ اّوليه كافي است



ـ ازدواج دردين به معني پيوند،گره،وضمانت است ودو طرف به قصدزوجيت دائم حاضر 11
يا زناي مذھب قيدزماني براي زن نيست اومي تواند بي نھايت به » صيغه«مي شوند،در 

  .صيغه برود
 

  . ـ در قانون ازدواج زن متوفي نفقه مي بردولي درصيغه چنين قانوني نيست12
 

در دوران كھولت يارو ياور :ـ در ازدواج ديني ، محبت و ترحم پيش مي آيد كه مي فرمايد13
  .)183بقره/سوره يكديگرند(

 
  . در حالي كه زن صيغه اي در دوران پيري و بي سرپرستي منفور اجتماع مي شود

  

 :امدهنکاح مض

ازدواج مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبی (غير از شوھر ) است. در جاھليت، 
مضامده در ايام قحطی و فقر رواج زيادی داشت . در آن زمان، مرد فقير ھمسر خود را به 

 بازاری مخصوص می آورد تا يك مرد غنی او را برگزيند. 
از اين طريق، ھم خود زن از شّر گرسنگی و  آن گاه زن در اختيار آن مرد قرار می گرفت و

می يافت و ھم آن كه پس از مدتی با مال و طعام به خانه شوھر اصلی اش برمی  فقر  نجات
  گشت.

قابل توجه است  كه در مدت مضامده يك زن، او فقط در اختيار ھمان مرد مضامده كننده قرار 
در يك زمان، به مضامده ھای داشت، به طوری كه از شوھر اصلی دور می جست  و نيز 

  متعدد (با چند مرد) نمی پرداخت. ولی در نکاح متعه چنين  نيست .
  

 ازدواج اماء :
ازدواج اماء مخصوص به ازدواج با  کنيزان  بود ، زمانيکه مردم کنيزان را  از جاھای 

  مختلف خريادی ميگردند ، بدون  تاديه مھر با ايشان ھمبستر ميشدند . 
  

 :  ازدواج رھط
نکاح مشارکت يا دسته جمعي. در اين نوع ازدواج، عده اي از مردان در تصاحب يک زن 

 .مي کردند شرکت
  

 ازدواج اختين:
  .ازدواج با دو خواھر  در يک زمان

عرب در جاھليت، به طور ھمزمان با دو خواھر واحيانآ با بيشتر از دو خواھر در يک زمان  
  تعبير می شود.» جمع بين اPُْختَْين«آن به  ازدواج می كرد كه در زبان عربی از

پس از ظھور دين مقدس اس;م، اين نكاح به نص قرآن كريم، و نيز نھی رسول اكرم ممنوع 
سوره نساء وحديثی که پيامبر صلی هللا عليه  23برای معلومات مزيد مراجعه شود آيه (  .شد

را در عقد ازدواج خويش داشت ، فيروز ديلمی ) که دو خواھر  وسلم برای يکی از صحابی (
اما پس از اين كه به دين اس;م مشرف شد ، پيامبر(صلی هللا عليه وآله) برايش فرمود: 

  يكی را برگزين و ديگری را ط;ق بده)«
  
  



 ازدواج مخادنه (دوستانه) :
 .زني را به دوستي مي گرفت» مردي « مردي را يا »  زني «   وقتي  
است; يعنی زنی برای خود، » دوستی داشتن«و » مصاحبه«ای در لغت به معن» مخادنه«

  مردی را، و مرد برای خود، زنی را به دوستی برمی گزيد و آن دو دوست با
ھم رفت و آمد و نزديكی می كردند.  وھر زمانيکه از آن  اوPدی بدنيا می آمد ،  زن اع; ن 

  در می آورد. ا به ازدواج خودميکرد که اوPد متعلق به کی است ، سپس مرد، ھمان زن ر
  مينويسد :» مخادنه«و » زنا«طبری در تفسير خود، در تفاوت ميان 

زن زناكار به طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، خويشتن را برای دوست (خليل، 
  ِخدن) خود نگاه می داشت تا با او مخفيانه ـ نه آشكارا ـ ھمبستری کند .

(نساء آيه ...»  و Pمتّخذات أخدان( ... ، اين نكاح بنا به نص قرآن كريم دردين مقدس  اس;م
)   ممنوع شد. در قرآن از زنانی كه به مخادنه می پرداختند به لفظ جمع (متخذات اخدان)  25

تعبير شده است، از اين رو برخی به اشتباه گمان كرده اند كه مخادنه دقيقاً ھمان ازدواج 
ذات الخليل «به معنای » ذات ِخدن«اين ميان، با توجه به اين كه  بوده است. در» رھط«

ھم به » ذات ا·خدان«يك دوست دارد) تفسير شده است، می توان دريافت  (زنی كه» الواحد
معنای اين است كه يك زن چندين دوست داشته باشد، اما اين دليلی بر آن نيست كه در 

  دوست در كار بوده است مخادنه، ھمواره ھمانند ازدواج رھط چندين
.   
  :كاح رھطــن

در ازدواج رھط، گروھی از مردان (رھط) كه كمتر از ده نفر بودند، ھمگی با يك زن آميزش 
می كردند كه اين عمل، براساس رضايت آن زن و توافق اين گروه از مردان بود. پس ھرگاه 

خواند كه ھمگی بايد  می شد و وضع حمل می كرد، زن ھمه آن مردان را فرامی حامله زن 
ھمگی به آن چه از كار شما بوده «حاضر می شدند. سپس زن، رو به آن جمع می گفت: 

و در آن زمان، يكی از مردان را معين می كرد و با اشاره به » آگاھيد; من فرزندی زاييده ام
ای ف;ن كس! اين پسر توست، ھر اسمی كه دوست داری «مولود، خطاب به او می گفت: 

، زن مولودش را به يكی از افراِد رھط (گروه) منتسب می كرد ترتيب بدين ». او بگذار روی
نداشت. البته اين در صورتی بود كه مولود پسر باشد،  آنرا  كه شخص مخاطب نيز حق انكار

و حتی  نداّما اگر دختر بود، زن چنين نمی كرد، زيرا عرب از مولود دختر كراھت داشت
  د درميان بود.احتمال قتل آن مولو

  

 ازدواج استبضاع:
شخص ھمسر خود را در اختيار مردي که شجاعت يا صفات شجاعت ويا کرامتی  

  .داد تا از او صاحب فرزند شود داشت برای ھمخوابی قرار  مي
زمانيکه زنش نزد شخصی ديگری قرار ميگرفت ، زوج اصلی از مجامعت با آن زن دوری 

گيرد  و سپس وقتی بچه به دنيا می آمد به ھمان شوھر  می كرد تا زن از آن مرد حمل ب
  اصلی  خويش مراجعه ميگرد .

برخی از اوقات  طوری واقع  ھم ميگرديد که  زنی بی شوھر از مرد بيگانه ای تقاضای 
  و مجامعت می كرد.» استبضاع«
بارو يا ھم چنين رسِم برده داران بر اين بود كه كنيزان خود را به استبضاع با جوانان زي 

زورمند تسليم ميگرد  تا فرزندانی به ھمان شكل برايشان بزايند و در نھايت، سود بيش تری 
  به ايشان برسانند



  ازدواج تعويضي:
  .دو مرد زنانشان را با ھم عوض مي کردند 

  
  :زنان صاحب رايه

 رخين مينويسند در دوران قبل از اس;م  در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار،ؤم
و بيرق  مخصوص بر خانه  ھای خويش  نسب می كردند كه اين، خود نشانه آن » رايت«

 بود كه ھر مردی می توانست با آن زن ھمبستر شود .
با اين زن » طھر«اگر دو نفر در يك «در مورد اوPد که از او بدنيا ميامد معمول طوری بود : 

دو ملحق می كرد، و چنين زنی  ھمبستر شده باشد ،  زن ، آن مولود را به يكی از آن
  ».نام داشت» مقّسمه«

را مياورد تا بنابر » قيافه شناسی«شخص «... برخی ديگر ی از محقيقن مينويسند که زن : 
علم قيافه شناسی  معين كند اين مولود، ملحق به كدام يك از آن مردانی است كه با آن زن 

اگر مردان كم شماری با زن نزديكی  معاشرت کرده است . بر اين اساس، می توان گفت كه
زياد ميبود ، مردان تعداد كرده بودند، خود زن تكليف مولود را معين می كرد، اما اگر آن 

ھم چنين گاھی در بين مردھا بر سر آن مولود منازعه  ميبردند.به نظر قيافه شناس مساله را 
 ب بسيار ارزش داشت. می شد، زيرا برخورداری از يك پسر يا يك پسر بيش تر برای عر

  

 : ازدواج با امه (كنيز)
در عصر جاھلی، نكاح با كنيزان و زنان اسير شده در جنگ ھا ـ چه كنيز خود و چه كنيز 
ديگران ـ نكاحی جايز و رايج بود. در اس;م نيز اين گونه نكاح اجماP با مقررات و شرايط 

تفصي; آمده است. » كتاب النكاح« خاصی تجويز شد كه در منابع فقه اس;می، احكام آن در
شايسته است كه در تحقيقی مستقل، درباره وضعيت كنيزان و نيز وضعيت بردگان در طول 
 Pتاريخ اس;م، ھم چنين ازدواج آنان و جايگاه مواليد ايشان تحقيق مستقلی انجام شود. اجما

ن اين رسم در جاھليت در اين جا، ضمن يادآورِی اين گونه از نكاح در عصر جاھلی، به بيا
گاھی مردی پس از نزديكی كردن با امه شخص ديگر، فرزند آن امه را می «می پردازيم كه 

(دعّی) قرار می داد. در آن ھنگام، امه » فرزند خوانده«خريد، سپس رغبت می يافت و او را 
   ».خويش قرار می داد» ھمسر«را نيز خريداری می كرد و 

جھا به شدت مقابله کرد و چنين روشھاي زناشويي را بصورت مطلق اس;م با اکثر اين ازدوا
     .حرام دانست
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