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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ٠٢
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

٢  
  :آغــاز محفــل

  :  كندن شروع و  آغاز  مىيامام وعاقد نكاح چن

خوشى    ن محفل مقدس شرعى ويم كه امروزدر اي افتخار دار : ، دانشمندان، دوستان  وجوانان  محترمءبرادران، علما

، اشتراك به  ھم يده اندن دوجوان كه به رضا ورغبت حاضر به عقد  ازدواج  گردينكاح ا در مراسم  عقد زواج  و

   .ميكن یه وسلم  آغاز ميابق سنت محمدصلى هللا علش مطيرخويكار  شرعى  وامرخ iم  وبيد ه ايرسان

  :شـھــادت 

 

  دادن در امر ازدواج  مطابق شرع اسالمی  بايد  توسط  دونفر  دو مرد مسلمان عاقل و بالغ که یشھادت و يا گواھ

  .ھر دوی شان متصف به عدالت و امانت باشند، صورت گيرد 

 عدل، وما كان من نكاح على ی وشاھدیال نكاح إال بول: (دي فرمایم مه و سليپيامبراسالم محمد مصطفی صلى هللا عل

 که بدون اين یست و ھر نکاحي و دو شاھد عادل درست نیازدواج بدون حضور ول«: یعني )ر ذلك فھو باطليغ

  ).ترمذی(» .صورت گيرد ، باطل است 

  

 :ھدف از حضور دو شاھد عادل در عقد نکاح

    مقصود  بدانند كه  و  بشنوند  را  عقد ني طرف  سخن  و  باشند  بالغ  و  عاقل يد  با شاھدان که گفته شد، طوری

    عقد ني طرف ی صدا نيقيه  ب یستي با  باشند كور اگر شاھدان    (  است  ازدواج  عقد ،  سخنان  آن  از  عقد نيطرف

  حي صح  نكاح  عقد  باشند،  مست ايا كر ي  وانهي د اي   نابالغ  اگر گواھان . ) بشناسند  و  بدھند صي تشخ  ھم  از را

  .  است كساني  ،  وجودشان  عدم  با  از نظر شرع نھاي ا  وجود  چون ، ستين

  

  :اما در مورد عدل شاھدان

   :ندي گویم) رح( هيامام ابو حنف
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  .  است حي صح اح نك  عقد زي ن  فاسق  گواھان  حضور  با  و ستي ن  ازدواج  عقد  صحت  شرط  گواھان عدالت

   از  مقصود  چون . دارد زي ن  را  ازدواج  بر  شھادت  و ی گواھ یستگي شا  باشد،  ازدواج تي وال ۀستي شا ھركس

  .  است  ازدواج  اعالن حضورگواھان

  :می گويند) رح (امام  شافعی  

    عقد  اگر .دانند ی م  شرط را   عادل  حضورگواھان »  عدلی وشاھدیال نكاح إال بول«  ث ي حد به استناد به

  كه  آنست ی شافع  مذھب  مختار  و  دارد  وجود یأ ر  دو رديگ  صورت  الحال  مجھول  حضورگواھان  با ازدواج

  .  است حيصح

   ستي ن  شناخته  آنان  عدالت قتي حق كه رديگ ی م  صورت  مردم ۀ عام اني م  و اباني ب  و  درروستاھا  ازدواج چون

   مجھول گواھان  حال كه  است یكاف  و شود ی م ء اكتفا  حال ظاھره  ب  لذا كند، ی م  مشقت جادي ا  عدالت عتبار ا و

 فسق آشکار ی است که در مالء عام مرتکب کبائر نشود و دارایرا عادل کسيز . نباشد  ظاھر  آنھا  فسق  و باشد

  .نباشد

    او  فسق كه  آنست  عدالت  شرط  چون  ندارد ی اشكال  است  بوده فاسق  گواه  كه  شد،  معلوم  عقد  از  بعد ھرگاه

  .  است افتهي   تحقق  عدالت  پس  است  بوده دهي پوش  و  مستور  او  فسق  عقد  ھنگام  و  نباشد  آشكار  و ظاھر

 که بی نماز اند ینست شاھدايح ني اعتبار ندارد و صحینصورت شاھد گرفتن وي تارک نماز باشد، در ایاما اگر کس

  .يدآعمل ه نبايد از آنان در امر شھادت  دعوت ب

  

  : بودن شاھدان ن  مسلما شرط

   گواھان  بودن  مسلمان  اختالف  بدون  فقھا  باشند  مسلمان  دو  ھر  و  باشد  مسلمان  زن  و  مرد ني ب  ازدواج اگر

   .دانند ی م  شرط را

   و  احمد . دارند  اختالف رمسلماني غ  درشاھد گرفتن كند،  ازدواج مسلمان   ري غ  زن  با  مسلمان  مرد  اگر یول

  ی برا  ازدواج  چون ، ستي ن حي صح  ازدواج  عقد رمسلماني غ  حضورگواه  با نديگو  الحسن  بن  محمد  و یشافع

    . ستي ن  قبول  برآن رمسلماني غ یگواھ  و  است مسلمان

   . است ـــزيجا كتاب  نفراھل  شھادت  دو  باشد، كتاب  اھل زن  اگر  گويد که  وسف میيو وامام  اب فهيامام ابوحن

   

  :شـــاھــــدان

به  ليت انعقاد عقد نکاح را دارد در محفل عقد نکاح ووکه مسؤ یا عالميامام ،  قاضى  : که  گفته شد  وریطھمان

ك يا يمسلمان و ، دونفر  مردعاقل،  بالغ و) د وعروسداما(ضای فاميل  ودوستان  فاميل ھای ن  از اعاحضور حاضر

  بپرسند كه كى )يبهخط(فرستند تا از عروس  یدو زن  را كه از محارم  عروس  باشند،  به نزد  عروس  م نفر مرد و

   .دينما ی متعيينش  ي خو»ل مھر ونفس ي وك«ث  يحه را  ب

ل مھر يث وكيحه   رفته   واز وى مى پرسند  كه كى را بت  از نزد قاضى،  به نزد عروسيشاھدان بعد از اخذ ھدا

  ) مى كند؟تعيين ....... ناکح –نام داماد  (......ش  در قسمت عقد نكاح با جوان به نام يونفس خو

  :پوښتنه  د ناوی نه 

و شرعی سره د صحيح ا) د زوم نوم او دپالر نوم (د محترم ) د ناوی نوم  او دپالر نوم (لطفاوواياست چې تاسی 

  نکاح په ھکله خپل د مھر او نفس وکيل څوک ټاکلی دی اويا ټاکی؟
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جاب يش  مراسم  ا  حضور  به ھم برساند  وخوداً قبول   شخص جاب ويتواند  مانند  داماد   در مراسم  ا یعروس  م(

  .)ت   ولى دختر و دونفر شاھدي آورد،   البته  با معیجاه وقبول  را ب

شاھدان . دوم  جواب  شاھدا ن را نمى دھد  وسكوت مى كند   اول وۀاست  كه عروس به دفع طورى   مروج معموالً 

  .د ين مى نماييش  تعيل مھر ونفس خويث وكيحه  را بید  براى بار دوم و سوم از عروس سؤال كنند ،  كه كيبا

تذكر  داده   شاھدال  ھر دو ؤل مھر ونفس توسط دختر به صورت مشخص   در برابر سيضرور است كه نام  وك

  . شود

   : د ين بگويد  چنيش  بايل مھر ونفس خوي وكتعيينن يعروس درح

  :متن دری 

ش يـح وشرعـــــى  خوي مھر و عـقـد نــكاح  صحـتعيين در قسمت ) ...... (    بـنـت  )......   نام عروس   ....   (مـن  

نام وکيل   (  ....... ) کاکا، ماما ، برادر کالن (محترم   .....  ) .........  (ولد   . )...نام داماد   ( ....با محترم  

نام داماد ( .....   مھر  با محترم تعيينش  در قسمت عقد نكاح و ينفس   خو  مھر و ليث  وكيحه را  ب  ............ ) 

   . م ين  مى نماييتع.......) (ولد    ....... )

  :پښتو متن

زوی سره د صحيح ، شرعی (......)د .....) دزوم نوم (...لور د محترم   (........ )  د    ... ) دناوی نوم (....    زه 

د شرعی  ...)دوکيل نوم(...محترم ...) کاکا، ماما، مشرورور(او د مھر د  تعيين په برخه کې محترم خپل  نکاح د عقد

  . وکيل به توگه انتخاب او ټاکم

ل  مھر ونفس ي ھر  دو   شاھد مكلف  اند،   نام  وكاً  وبعد»  ر به شاھدان گفته شده   مھر ونفس  توسط دخت«ل  ينام وك

   .طور شرعی و قانونی اعالن  بدارنده ز بين   ناحاضر ا امام ويدختر را براى  قاضى  

  :   درموردیحكم شرع

ز واجب است كه ي بر ولى نست،يز نيكه   ازدواج بدون  ولى جا یھمانطور اجازه خواستن از زن قبل  از ازدواج  

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

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

  :ه وسلم فرموديامبرصلى اله عليت است كه پية رواريدرحديثی از ابو ھر

وه  تا  از يب( » أن تسكت :ف إذنھا ؟ قاليا رسول هللا  وكي :ال تنكح اآل حتى تستأ مر،  وال تنكح  البكر تسأذن ، قالوا   «

. ج  كسى  داده نشود زه  ھم  تا  از او  اجازه  گرفته نشود ،  به ازدوايدوش او  دستور  نگرفته  ازدواج  داده نشود،  و

    .)  بماندساكتن است  كه يا: چگونه  است ؟  فرمود (  باكره ) بكر(ت يرضا(  رسول خدا ،  اجازه  یا: گفتند 

  ).٢ ۵٩۴- ٨۶٩ (ح مسلم  امام مسلمي، صح)۶١٨الروا ء (،   ٢١٠٠ (ح  سنن ابن ماجه يصح(

ب ، فكرھت ي ثیأن أباھا   زوجھا وھ «: ت  است يروا ديگری که از خنسا ء بنت  خدام  انصارى  ھمچنان در حديث

ت  او، او را به عقد  يپدرش  بدون  رضا وه بود  وياو ب(»  ه  وسلم  فرد نكا حھايذلك ، فأتت رسول هللا  صلى هللا  عل

، )۴١٨ (ح سنن الترمذى  يصح(  . ) رفت  ونكاحش را با طل  كردپيامبر صلی هللا عليه وسلم كسى  در آورد ، نزد 

  .) ۵٠۵-٩-٢ (سنن الترمذى (،)٨٨۶-۵٩١-٢ (ح مسلم  يصح

  فذكرت له أ ن أباھا  زوجھا  )ص(ة  بكرٱ  أتت  النبى يأن  جار «: ت  است ي  روا) رض (ودر حديثی از ابن عباس 

   .» ه وسلمير ھا  النبى صلى هللا  عليوھى  كارھة ، فخ

   :سلم آمد وبه آنحضرت  گفت  كهه ويامبرصلى هللا علينزد پ) باکره- بكر(دخترى 
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) فسخ عقد(  ه وسلم، اورايامبر اسالم محمد صلى هللا  عليش، اورا  به عقد  كسى  در آورده است پيپدرش  بدون  رضا

  .)ار  داد ياخت

-٩-٢ (   ، سنن الترمذى) ٨۵۵-۵٩١-٢ (ح امام مسلم  ي ، صح) ۶١١ (، االروا ء  )۴٧١١ (ر يح جامع الصغيصح(

۵٠۵  (.     

  

  :مراسم  شھادت  شاھدين  

  به محل اجتماع حاضران  مراسم  »مھر ونفس «ل ي  وكتعييننظر عروس در مورد  دونفر شاھد بعد از اخذ موافقه  و  

  .عقد نكاح مراجعه نموده ومنتظر  اداى شھادت در برابر امام وحاضران  منتظر شھادت، ھستند

از كجا آمده  :  پرسد ی از شاھد اول  م ) ھاومطابق عرف افغان( د گفته يخوش آمد به شاھدان   اءا  امام  در ابتديقاضى  

  ـــد؟يا

  :شاھد اول

  م ي بعد از بسم هللا الرحمن  الرح

     .لتيد از شھر وكاگو یال امام که ازکجا آمده است ؟ مؤ ودرجواب س:نمايد  ادای شھادت میآغازبه

  :دپرس ومی گويد ا امام ادامه داده میيقاضى 

  :ـــديگو یشاھد اولى م   د؟ يچه آورده ا

  ت حكم وكال

  .ديا ن كنيا بر   آناً لطف: يدگو یا امام ميقاضى  

  ميبسم هللا الرحمن الرح:  ديگو یشاھد م 

  : متن دری

 ( المسمات بى بى : اء  كه يخاطر خدا  نه از روى   ره دھم  ب یأشھد  شاھدى م) ..... نام شاھد ...  (  نجانب ي ا

ل مھر ونفس يگر دخترى ندارد ، وكين نام ونسب  ديكه به ا..........) محترم (  بنت )...... منکوحه-نام عروس .......

 حاضر مجلسر ازجانب شاھد به وکيل مھر ونفس که در گا-  .........نام وکيل مھر ونفس ( ......    ش را   محترم يخو

  . نموده استنتعييرا ) دست نيزاشاره شود بھتراسته است ب

  :پښتومتن -متن پشتو 

 أشھد و شاھدی ورکوم دهللا لپاره، نه د  ريا   -په صداقت سره .....) دشاھد نوم (... زه : بعد له بسم هللا نه داسې وائی

، کاکا، ماما (لور چې په دی نوم او نسب بل لور نه لری ، خپل(........) د .....) د ناوی نوم (.....  لپاره چې پيغلې 

زوی سره د صحيح، شرعی او (.......) د ...) د شاه نوم (....د محترم  ....)دوکيل نوم(...... ښاغلی ....)  مشر ورور

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

يده  ذكر  گرد »ل مھر ونفس يوك«ث يحه ز جانب  شاھد اول  بش  اطرف  شخصى كه نامه ا  امام روى بيقاضى  

   د؟ين وكالت را قبول داريما اش  :پرسد  یده است  ميجا گرده ا قاضى جا بيك  امام ينزد  دراست وقبالً 

  : ديگو یل مھر ونفس ميوك

   . ن وكالت را قبول كرد ه اميبلى  من ا

  !  شاھد دوم شھادت دھد اً د   لطفيگو یكند وم یاز ما امام  به  اخذ شھادت  شاھد  دوم  آغيقاضى  

  . ل مى شوديز تكمين شھادت  نيكند وبه مانندشاھد اولى  ا یشاھد دومى حاضر وآغاز به شھادت  م 
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ل مھر يوك«يث حه از جانب  شاھد دومى ھم   ب)  وکيل مھر ونفس(طرف  شخصى كه نامشه ا  امام روى بيقــاضى   

  د؟ ين وكالت  را قبول داريشما ا:  پرسد یه  مديذكر  گرد»  ونفس 

  .ه ام بلى قبول كرد: يد گو یل مھر ونفس ميوك

   نموده ومى پرسد كه )نده ي شوھر آ( دختر  روى  به طرف  ناكح » مھر ونفس « ل  ين  وكييھمچنان  امام بعد از تع 

 بنت )  ...  عروس  –نام منکوحه ... ... (غله بى بى ي با پ شما كه   به خاطر عقد  نكاح )  .....نام داماد(   ... محترم   :

کاکا، ماما، بردارد کالن (ش را يل مھر ونفس خويوك گر دخترى  ندارد وين  نام ونسب  ديكه به ا  ( ..........)

ل به  جواب ن  محفيد  خـودتان در ايخواھ ی نموده است، متعيين  .....)نام وکيل مھر ونفس(  .......محترم  )خويش...

  د ؟ي كنتعيينلى را   يد  براى خود  وكيخواھ یا  مانند  منكوحه  ميد ويجاب وقبول، بحث و توافق بر  مھر بپردازيا

  : وکيلتعيينبرای ) داماد(متن اقرار دری و پشتو ناکح

  :متن دری 

( ش   با پيغله  يـح وشرعـــــى  خويحـ در قسمت  عـقـد نــكاح  ص) ...... (    ولد   )......   نام ناکح   ...   (مـن  

... کاکا، ماما ، برادر کالن(محترم  ر دختر ندارد گکه به اين نام و نسب دي .....  ) .........  (بنت  . )...نام عروس ....

   . م ين  مى نماي مھر  تعتعيين در قسمت عقد نكاح و  ليث  وكيحه را  ب  ............ ) نام وکيل(  .....) 

  :پښتو متن-متن پښتو

لورچې په دې نوم بله لورنه (......)  د .....  )دناوی نوم  (  ...  زوی د پيغلې (  ........ )د ...) دزوم نوم(....    زه 

دوکيل (...محترم ....)کاکا، ماما، مشرورور(لری  د صحيح ، شرعی نکاح د عقداو د مھر د  تعيين په برخه کې خپل 

  .ل به توگه انتخاب او ټاکمد شرعی وکي...)نوم

ل  ناكح   ھم اقرار را در مورد  يد  از وكيامام  با.  گرددتعيينكه  شخصى از طرف  ناكح  براى وكالت   یدر صورت

   ر؟يا خين وكالت را قبول دارند يد كه  اياخذ نما

ش روى  ي  بحث خو)استه باشدكه  خو یناكح، در صورت  (و) منكوحه (ل مھر نفس ي وكتعيينامام و عاقد نکاح بعد از 

    . دي  مقدار مھر شرعى   آغاز مى  نماتعيين

  

  :يادداشت 

در وکيل  برای تواند دختر پ  مییدر صورت) ونفسل مھر يوك. (، يعنی وکيل پدرھااصطالح افغانه پدر وکيل ويا  ب

 بی نھايت مريض و يا مختل العقل ش  غائب باشد يعنی پدر در مسافرت باشد، پدر مفقود باشد ، پدرخود بگيرد که پدر

که پدر در مجلس عقد حاضر  در صورتی. باشد يا نتواند در مجلس عقد حضور به ھم رساند و يا پدر فوت کرده باشد

باشد ، گرفتن پدر وکيل ضرورت نيست چنانچه پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم وکيل دختر خود بی بی فاطمه  

  .بود

حضور ه  از طرف دختر يا زن باً شخصی است که مستقيم) پدر وکيل  ( ھا شد ،  به اصطالح  افغانيکه گفتهھمانطور

  . مھر و عقد نکاح خود را به او تفويض می نمايدتعيينن می گردد و دختر يا زن صالحيت يحد اقل دو شاھد تعي

تواند  تا با تقوی  باشد، عروس میکه پدر ، برادر ، کاکا  ، حضور نداشته  ھمچنان در دين مقدس اسالم در صورتی

ترين و داناترين شخص را از مجلس انتخاب کند و اگر چنين شخصی ھم نبود  ، قاضی ، رئيس جمھور يک کشور و 

  .  از حقوق دختر حمايه و پشتيانی می کننداً که حضور ندارند قانو يا پادشاه مملکت با اين

 بتواند دفاع کند وبخواھند  در  ختر باکره که خودش از حقوق خود و يا د برای يک زن بيوه و يا يک زن طالق شده

مجلس حضور به ھم رساند ، پدر وکيل ضرورت نيست و قانون اسالمی کشور در کشور ھای  اسالمی  حامی حقوق 
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 که در محفل عقد نکاح  محارم  زن باشد، عروس می قابل تذکر است که در شرايط  امروزی  در صورتی. وی است

  . اشتراک کنداً د خودش در مراسم  ايجاب و قبول شخصتوان

  

  مـــراسم تعيين مــھـــر

   مھر درنکاحتعيين ۀلأاھميت مس

م دربدو يدان م  بھتر میيعرض برسانه ن محترم باگ مھر مطالبی را خدمت خوانندتعيينکه در مورد مراسم  قبل از اين

  .م يندازي مھر  روشنی بــۀکمی در مورد تاريخچ

  

  : در تاريخ بشريت وفلسه مھرحكمت

بين  ازدواج  در بين خانواده ھا از چندان  قوتی برخوردار نبود،  بشری که  روابط زمانیدر نويسند،  رخان میؤم

 با ھم خون و ھم قبيله ممنوع بوده و ھر بنابر ھمين روحيه بود که ازدواج . رفت مینوعی تعامل اقوام به شمار انسانھا 

رد، وبرای جلب توجه فاميل دختر به تناسب، ک اری میگخواستبه ديگر اقدام ۀ ا دختری از قبيلکس برای ازدواج ب

حتی داماد حاضر ميشود در بدل  و.  کردنام ھديه ومھر پرداخت میه  را بیی دختر ومشھور بودن  فاميل  مبلغئزيبا

  .کی نمايديخود کار فزازدواج با دختر مدتی را برای خسر

ی خاصی  ئن با زيباأ عظيم  الشن  داستان حضرت موسی عليه السالم  می باشد که در قرآاين مورد ، بھترين مثال  در 

   :در داستان موسی عليه السالم آمده است. بيان گرديده است

برای خسر خويش را مدت ده سال  ين آمد دربدل ازدواج خويش ،اکه موسی عليه السالم  از مصر به مد بعد از اين

  .ورد آ یجاه  چوپانی بۀشعيب  وظيف

ه د ويا داماد کار فزيکی در بدل مھر عروسی خود بش نام مھر پرداخت میه به ھمه حال در زمانه ھای قديم اگر پول  ب

يس  فاميل  تعلق ئ  به ررفته گ ويا کار صورت نام  مھره بشده ديه أاين مبلغ ويا جنس تکه به اين ترتيب ورد  آعمل می

  .رسيد يا  عروس چيزی نمیگرفت وبرای دختر  می

  

  : در اعرابمھر 

د مکلف بود،  داما.   مھر زنھا جريان داشتۀ  نيز رسم ورواج مشابھی در باراعرابدر  اسالم  دين مقدس قبل از ظھور

ه حتی آنعده از فاميل ھای عرب که دختر ھای  خويش را زنده ب. پول معينی را به پدر دختر ويا رئيس خانواده  بپردازد

  :گفتند  سايرين  در تبريکی نوزاد دخترشان   می د،ش ودر خانه ھای شان دختر متولد میر نمی کردند گو

اين بدين معنا  بود که پدران شان از . گويم ورد  تبريک می آتولد طفلی که برايت پول میيعنی  » ھنيئا لک النافجه« 

فات دوران جاھليت تا ھنوز دربرخی ا بگويم که ھمين خرسف بايدــأ تاوردند ، ب آدست میه ازدواج دختران شان  پول ب

  .د نگذار میی نيز  اسالم مراسم را سف نام آنــأ تااز مناطق کشور ما  افغانستان نيز در جريان است وب

  

  : مھرــۀلأاسالم ومس

مقدس اسالم برای دختر اختراع دين مقدس اسالم  نبود، بلکه دين ) ٢( در نکاح مالحظه نموديم که مھر که  ھمانظوری

عروس اعالم  قانونی و مھر را حق زن  خصوص مھر   قانو ن انسانی  را  وضع کرد ، وه ب خانواده وازدواج و

 منه فكلوه یواتوا النسا ء  صد قاتھن نحلة فإن طبن لكم عن ش «:  داشت با صراحت اعالمن أم الشيعظقرآن  ، وداشت

  » ٱيٱ مرئيھن
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 پس اگر  با .ديانه  بپردازي خدایضه اي  خالصانه  وفریه اي زنان را  به عنوان  ھدیه  ھايومھر )(۴ : تيء آنسا ( 

  ).ديحالل وگوارا  مصرف كن   )د ويافت  داريدر (دند ، آن  را ي خود را  به شما  بخشۀي از مھریزيت خاطر چيرضا

  !خوانندۀ محترم

را  به زن متعلق  آن حمدی ، مھر را حق زن دانست وشرعيت غرای م دين مقدس اسالم و که مالحظه فرموديد، طوری

  حقی  است كه زن  بر مرد  گفت که پدر ويا ولی دختر وحتی شوھر حق تصرف در مھر را ندارد ومھر ساخت ، و

را  براى خود   زى  از آنير پدر  چيا غي پدر باشد خواهست ، ي  حالل  نیچ  كسيبراى  ھ دارد ،  و زن مالك  آن است  و

   . باشدینكار  راضيكه  زن  بر ا نيدارد  مگر ابر

  .طور دقيق وعملی  تنطيم  نمود ه ن حق را بيدين مقدس اسالم  ا.  زن در نظام خانواده استی از حقوق مالیكيه، يمھر

ش  يتواند  آن را  از شوھر خو یشود  پس م یزن بر اثر ازدواج  ، مــالك وصاحب  آن م  مرد است وۀمھر زن بر عھد

به  ت  نسبت به تمام  مھر  منوط ين مالكيعمل آرد، استقرار اه ار خود  در آن  مال تصرفات را بيبه اخت و مطالبه كند 

    . ت  زن نسبت  به مھر استيلكشرط  مــا) مجامعت (كى يگر  نزدي دتكى است ، به عباريوقوع  نزد

بارت  از مالى است  كـــه  برموجب  عقد نكاح،  مرد ملزم  ده اند  كه مھر  عين عقي وحقوق دانان بـر اءفقھا بـرخى از 

اگرچه  مـرد وزن  با رضا  ورغبت خود  عقد را منعقد مى  سازند ، اما قانون  .  گردد یبه پرداخت  آن  به زوجه م

ن درست است ي ا . نى و قــانونى  استيت  ديك  مكلفيپرداخت  مھر قبل از ھمه   . كند ین ميمترتب برآن  مھر  را مع

ن يكه  قانون  مع ینى و  قانونى آنطوريف ديتكال گرد؛ اما  الزامات  و یرغبت خود  صورت م كه عقد  به رضا و

 ف را  با  توجه  بـه نــــوع عقدين تكليق  ايتطب   وءز  ضمانت  اجرايقانون گذار  ن و.  ردينموده است ، صورت مى پذ

  اً ه  به ھنگام  عقد ازدواج فوريست كه تمام مھريواجب ن . ن  كرده استيمعن  در آن يت عوضياھم ت آن  ويخصوص و

  ۀويا به  شين  باشد ،  ويا قسمتى از آن  به صورت  قرض وديه  يز  است  كه تمام مھريپرداخت شود ،  بلكه  جا

اج ،  شوھرش  را  از  تمام تواند  بعد  از عقد  ازدو یاقساطى پرداخت  گردد وزن  بالغ  وعاقل  وداراى  رشد فكرى  م

  .ا مقدرى از آن  تبرئه  وحالل كنديه  ويمھر

  

  ن مھر در محفل عقد نکاح   يتعي

» َوأُِحل لَُکْم َما َوَراَء َذلُِکْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِکْم  « :  مھريه در ھر نکاحی واجب است، به دليل فرموده هللا متعالتعيين

  ).٢۴نساء (

) از راه شرعی (توانيد با اموال خود   حالل گشته است و می  محرمات  اين ی شما ازدواج با زنان سوایبرا «: يعنی 

  . حالل شدن زن مقيد به دادن مھريه شده استتکه در اين آي. »زنانی را جويا شويد و با ايشان ازدواج کنيد

تلقی نمی شود، و ذکر ) رکن نکاح( نکاح عنوان شرط صحته اما به اتفاق علمای مذاھب، ذکر مھريه در مجلس عقد ب

وھُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَھُنَّ  « :نکردن آن جايز است، به دليل فرموده هللا متعال  الَ ُجنَاَح َعلَْيُکْم إِْن طَلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّ

  ).٢٣۶بقره ( »فَِريَضةً َوَمتُِّعوھُنَّ َعلَی اْلُموِسِع قََدُرهُ 

   نيز معين  مھری  آنان  ھنوز برای  که  وقت  و در آن  اگر قبل از ھمبستری با زنان  بر شما نيست  گناھی ھيچ   «:يعنی 

مالی ( مند سازيد؛ آن کس که توانائی  بھره) ای مناسب حال خود با ھديّه(آنان را طالق دھيد و ) و در اين موقع(ايد  نکرده

  .»دارد) 

 مھر داده، و بديھی است که طالق زمانی صحيح است که نکاحش صحيح تعيينق قبل از  حکم به صحت طالتدر اين آي

  .بوده باشد
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ج اْمَرأَةً َولَْم يَْفرْض لَھَا َصَداقاً، « :ھمچنين علقمه از ابن مسعود رضی هللا عنه روايت می کند که  أَنّهُ ُسئَِل َعْن َرُجٍل تََزوَّ

ةُ، َولَھَا الِميَراُث، فَقَاَم : قَاَل ابُن َمْسُعوٍد َولَْم يَْدُخْل بھَا، َحتی َماَت ؟ فَ  لَھَا ِمْثُل َصداِق نَسائھَا، ال َوْکَس، َوال َشطَطَ، َوَعلَْيھَا اْلِعدَّ

، فَقَاَل  ِ صلی هللا عليه وآله وسلم فی بَْرَوَع بِْنِت َواِشٍق اْمَرأٍَة : َمْعقُِل بُن ِسنَاٍن األْشَجِعیُّ ِمنّا ِمْثَل َما قََضْيَت، قََضی رُسوُل هللاَّ

، َوَحّسنَهُ َجَماَعةٌ . »فَفَرَح بھا ابُن َمْسُعوٍد     .َرَواهُ أَْحَمُد َواألْربََعةُ، َوَصّحَحهُ التِّرمذیُّ

ن مھريه ازدواج کرده، و قبل از ھمبستری می ميرد، ياز ابن مسعود درباره مردی سؤال شد که با زنی بدون تعي: يعنی 

ش  می رسد، نه کمتر و نه بيشتر، و بايد عده  مھريه زنان اقاربۀبرايش به انداز: ابن مسعود گفت ) حکمش چيست ؟(

   ۀرسول خدا صلی هللا عليه و سلم دربار: آنگاه معقل بن سنان اشجعی برخاست و گفت . بگذارد، و از آن ارث می برد 

به ھمين صورت حکم کرد، پس ابن مسعود ) تاده بودکه ھمين ماجرا برايش اتفاق اف( ما ۀبروع دختر واشق زنی از طايف

   . و ترمذی صحيح دانسته، وجماعتی آن را حسن دانسته اند روايت کرده اند،» اربعه« احمد و . خوشحال شد 

وانگھی قصد از نکاح؛ وصال و استمتاع است، نه مھريه، بنابراين بدون ذکر مھريه ھم صحيح است ھمانگونه که ذکری 

  .مجلس عقد نکاح نمی شوداز نفقه در 

  

  :يادداشت 

چون پيامبر :  فقھای مذھب امام شافعی و مذھب امام حنبل  ذکر مھريه در مجلس عقد را مستحب می دانند، و گفتند 

) يعنی ذکر مھريه در مجلس عقد(صلی هللا عليه وسلم ھر نکاحی که منعقد کرده مھريه را ھم ذکر کرده است، و اين کار 

»  مطالب أولی النھی « ، و  )٢٢٠ / ٣(» مغنی المحتاج «تفصيل موضوع در . ( از خصومت می شودباعث پيشگری 

) ٣٩/١۵١(»  الموسوعة الفقھية الکويتية   «، و )۴٣۴ / ٢(» فتح القدير«، و )٧١٢ / ۶(» المغنی« ، )١٧۴ / ۵(

  .مطالعه فرمايد 

  

  :انواع مھر 

اده روى  نكردن در آن  مورد  ي نظر  گرفته نشده  ولى  كم بودن  وز  براى مھر  دريعت  حداقل  وحد اكثریدر شر

اد  آن  از يمخارج  ز ر باشد وجوانان  به خاطر مھر  ويق  قرار گرفته  است  تا ازدواج  به آسانى  امكان  پذيتشو

البه  پرداخت كرد ، براى  ا تمام  قسط  عند  المطيقسط  ا نقد ويطور نقد ه مھر را  مى توان ب . ازدواج  روى  نگردانند

ن نشده ، مھر يه  معير  مھراد،  اگر مقديزش  نمايكه  مھر  را پرداخت كند  با ھمسرش آم ز است  قبل از آنيمرد  جا

  خود  اً ن  شده  بر مرد واجب  است،  واز عدم  وفا به شروط عقد جديين   شده باشد  پرداخت  مقدار  تعيالمثل  واگر  مع

  :ه وسلم فرموده استيامبر صلى هللا علي پد،ي  نمایدار

د  به آن وفا يشروطى  كه با ن يسزاور تر (  » تم  من  الشروط ، آن توفوا به  ما استحــللتم به الــفروجيأحق ما أوف «

-١٧۶-۶د و ابو داوسنن  ( ،)  ١۴١٨-١٠٣۵-٢ مسلم ( ، ) ۵١۵١-٢١٧-٩امام بخارى ( ).د  شروط  نكاح استيكن

٢١٢۵ ( .  

  :رـــــــھــم

مھر  در . شود یمھر عبارت از مالى است  كه به مجرد عقد نكاح براى زن الزم م :گويند  در تعريف مھر میءفقھا

  .گردد  تقسيم میبر دو قسم ورود   یشمار  مه مقابل  تمتع  شوھر  حق خالص  زن ب

  : مھر مسمى -١

  ).اجنسيخواه نقد باشد و(ن شود ييمھر ی كه در وقت عقد نكاح تع(

  :مھر مثل  -٢
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   ) .ن زن از قوم پدرى او پرداخته شده باشديعبارت از آن  اندازه  مالى است كه به زن مماثل  ا(

 

   :مماثلت دو زن در چيز ھاى  ذيل  معتبر است 

عتبر ن مماثل  بودن  او صاف  زوج ميوگى ھمچنيا بيانت ، علم ، بكارت ،  ويسن ، جمال ، عقـــــل ، مال ، عفت ، د

گر آن اوصاف  را نداشته  باشد در ي اوصاف  خوبى باشد كه شوھر زن دۀك زن  دارنديپس اگر شوھر  . است 

  .ن دو زن  وجود ندارديآنصورت مماثلت ب

ا ھم مھر را يبرده باشند وواز آن  نام نن  يين عقد نكاح تعي مھر در حۀگردد كه  انداز یمھر مثل در آنصورت الزم م

ن ، باغ يمت  باشند مثل زميكه  داراى ق یز ھائيچ  .گردد یده  باشند،  در ھر دوصورت  مھر مثل  الزم م نفى كراً قصد

مت آن كمتر از ده درھم  شرعى  كه يكه ق یطشره ت مھر را دارند بيره كـه صالحيوانات  وغـي، كاال ،  جواھر،  ح

     .حداقل مھر  است  نباشد

  . ن حاصل گردديل  شرعى شان  ، است به ھر انداز ه اى كه  اتفاق  جانبيا وكي  ونيار زوجين مقدار مھر  به اختييتع

  . جواز دارد در صورت  كمتر نكاح  صحت  و. ده  درھم شرعى  كمتر  نباشدد  از يولى مھر با

اشد  ن بيد  سنگيكه گفته شد ،  مھر زن  نبا یولى طور. شود یرا به قوامت مرد بر خود راضى ميمھر حق زن است ز

ن ھمسر، زنى است كه يبھتر( »رالنسا ء  احسنھن وجوھٱ وأرخصھن مھورٱيخ «: يده وسلم مى فرمايامبر صلى هللا عليپ

    ).ه  تر باشديازھمه  خوب روتر وكم مھر

   :ت استيانس بن مالك  روا ازف يث  شريدر حد

ده  مى ي بر او د ) ا حنايزعفران ( آثار زردى كه یآمد  در حال پيامبر صلی هللا عليه وسلم كه عبد الرحمن بن عوف نزد

 در  جواب گفت كه با زنى  از انصار  )عبدالرحمن بن عوف( د ،يه وسلم  از حال او  پرسيامر صلى هللا عليشد،  پ

  . ازدواج  كرده است

صلی امبر يرما طال، پ خۀك  خستي  وزن  ۀ ؟ گفت به اندازیش  قرار  داده ايه  برايچقدر مھر: امبر صلى هللا  فرمود يپ

  . باشدیمه  بده  اگرچه گوسفنديول:  فرمودهللا عليه وسلم 

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

  

  : زن ۀآموزش قرآن در مھري

 طوری(ن در شرع اسالم  جايز می باشد،  زۀعنوان مھريه ن  يا حديث يا ھر علم نافع ديگری بأآموختن قرآن عظيم الش

  .عمل آمده است ه کيد بأبرآن ت) در مذھب  امام  شافعی و امام احمد حنبل که 

  ).٧/٢١٢(» المغنی« .. را جايز نمی داند را مکروه دانسته  و امام ابوحنيفه آن ولی  امام مالک  آن

  :نويسد  می» فقه السنة  «   هللا در کتاب ةاستاد سيد سابق رحم

ريه ميزانی را معين نکرده است و ميزان آن را به تشخيص و توان مالی و شريعت اسالم برای حداقل و حداکثر مھ

امکانات و عرف و عادات مردم واگذار کرده است تا ھرکس بر حسب توان و امکانات و عادات خود، آن را معين و 

  .مقرر دارد

حسی ( دارای قيمت و ارزش، آنست که بايد مھريه چيزی باشد که   در نصوص دينی تنھا چيزی که بدان اشاره شده است

تواند  ای نکرده است و توافق و تراضی متعاقدين شرط است پس مھريه می ، اشاره کثرت و قلت آنه است و ب ) و معنوی

  .»ای از خرما يا آموزش قرآن و امثال آن باشد يک انگشتر فلزی يا پيمانه

ِ صلی هللا عليه وسلم ، إِْذ قَاَمِت اْمَرأَةٌ فَقَالَْت إِنِّی لَفِی اْلقَوْ « : سھل بن سعد ساعدی رضی هللا عنه ميگويد : ِم ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ
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 ِ ِ : ثُمَّ قَاَمْت فَقَالَْت . فَلَْم يُِجْبھَا َشْيئًا . إِنَّھَا قَْد َوھَبَْت نَْفَسھَا لََک ، فََر فِيھَا َرْأيََک ! يَا َرُسوَل هللاَّ َوھَبَْت إِنَّھَا قَْد ! يَا َرُسوَل هللاَّ

فَقَاَم َرُجٌل . إِنَّھَا قَْد َوھَبَْت نَْفَسھَا لََک ، فََر فِيھَا َرْأيََک : ثُمَّ قَاَمِت الثَّالِثَةَ فَقَالَْت . فَلَْم يُِجْبھَا َشْيئًا . نَْفَسھَا لََک ، فََر فِيھَا َرْأيََک 

ِ أَْنِکْحنِيھَا : فَقَاَل  فََذھََب فََطلََب . اْذھَْب فَاْطلُْب َولَْو َخاتًَما ِمْن َحِديٍد : قَاَل . الَ : َک ِمْن َشیٍء ؟ قَاَل قَاَل ھَْل ِعْندَ . يَا َرُسوَل هللاَّ

. وَرةُ َکَذا َمِعی ُسوَرةُ َکَذا َوسُ : ھَْل َمَعَک ِمَن اْلقُْرآِن َشیٌء ؟ قَاَل : فَقَاَل . َما َوَجْدُت َشْيئًا َوالَ َخاتًَما ِمْن َحِديٍد : ثُمَّ َجاَء فَقَاَل 

وفی ). ١۴٢۵(ورواه مسلم . التزويج علی القرآن : باب ) ۵١۴٩(بخاری » اْذھَْب فَقَْد أَْنَکْحتَُکھَا بَِما َمَعَک ِمَن اْلقُْرآنِ : قَاَل 

ْجتُکھا فََعلِّْمھا ِمَن القُْرآن« : روايٍة قَاَل لَهُ  وألبی . »نّاَکھَا بَما َمَعَک ِمَن القُْرآنِ أَملکَ « : وفی رواية للبخاریِّ . »اْنطَلِْق فَقَْد َزوَّ

ُ َعْنهُ قَاَل    .»قُْم، فََعلِّْمھَا ِعْشريَن آيَة«  : ُسورةَ البَقََرة والتی تليھا، قَالَ : قَاَل » َما تْحفَظُ؟ « : داوَد َعْن أَبی ھَُرْيَرة َرِضَی هللاَّ

، آن زن   ای پيامبر خدا، من، نفس خود را به توبخشيدم: زنی به حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد وگفت«: يعنی

، او را به عقد نکاح  ای رسول خدا اگر خود بدان نيازی نداری:  ، مردی برخاست و گفت گذشت برخاست و مدتی از آن

.  دارمجز اين جامه چيزی ن:  ؟ اوگفت  او قرار دھیۀچيزی داری که مھري:  من درآور، پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفت

:   گفت ، چيزی ديگر بجوی نشينی ، تو بدون جامه می ات را به وی بدھم اگر جامه:  پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود

او .  انگشتری فلزی باشدۀکه يک حلق چيزی را پيدا کن ولو اين: ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ابميی چيزی نم

:  ؟ اوگفت ای آيا چيزی از قرآن را يادگرفته: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود.  جوکرد و باالخره چيزی نيافت و جست

او را به ازدواج تو :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود. ام و نام آنھا را برد را يادگرفته...  فالن سوره و فالن سوره

  . به روايت بخاری و مسلم.  »بياموزیکه به وی  ای که يادگرفته   او را آنقدر قرآن قرار دادمۀدرآوردم و مھري

  .»برو او را به ازدواج تو در آوردم ، پس تو چيزی از قرآن به او ياد بده«: و در يک روايت مسلم آمده 

متفق عليه و لفظ مسلم . »تو را مالک او گردانيدم در ازای آنچه از قرآن ياد داری«: و در يک روايت بخاری آمده  

  . است

 بعد از آن را حفظ ۀ بقره و سورۀسور: گفت» چقدر از قرآن حفظ داری؟«: د ازابوھريره آمده و داوو در روايت ابو

  .» به او آموزش بدهتبرخيز بيست آي« : دارم، فرمود

وهللا ما مثلک يرد، ولکنک : خطب أبو طلحة مع أم سليم ، فقالت «: که گفت ھمچنين از انس رضی هللا عنه روايت است

أخرجه » ة وال يحل لی أن أتزوجک، فإن تُسلم فذاک مھری، وال أسألک غيره، فأسلم ، فکان ذلک مھرھاکافر وأنا مسلم

  ». النسائی وصححه من طريق جعفر بن سليمان

ولی تو کافر و من مسلمان ... توان جواب رد داد مثل ترا نمی:   گفت ام سليم. کرد ابوطلحه از ام سليم خواستگاری : يعنی

ام باشد و غير از آن  اگرمسلمان شوی ھمين مسلمان شدنت مھريه  کنم   که با تو ازدواج  ن حالل نيستھستم و برای م

  . اش مسلمان شدن ابوطلحه بود خواھم و او مسلمان شد و مھريه چيزی از تو نمی

توان چيز  ھريه را میکه م اين احاديث داللت دارند بر اين« : می گويد»فقه السنة«  هللا در کتاب  ةاستاد سيد سابق رحم

  .که تعلم و ياد دادن قرآن منفعت است توان مھريه قرار داد و بديھی است اندکی قرار داد و ھمچنين منفعت را نيز می

که مالکيه آن را به سه درھم برآورد  اند، ھمانگونه  حداقل مھريه را ده درھم برآورد کرده: در مذھب  امام ابو حنيفه 

  . که قابل اعتماد و اعتبار باشد دليل نيسته رد متکی باند، اين برآو نموده

  : گفته) ابن الحجر (حافظ 

  گذشت  که ی  تعليق براين احاديثۀابن القيم دربار. اند کدام به ثبوت نرسيده  حداقل مھريه احاديثی آمده است که ھيچۀدربار

کرد واسالم آوردن او را  خويش به ابوطلحه انتخاب خود و بخشيدن نفس ۀکه ام سليم برای مھري اين بود چيزی:  گفته است

ه وشرعاً مھريه ھم ب. دھد که شوھر به ھمسرخود می دانست  میئیبه سود خود تلقی نمود و آن را بھتر از مال و دارائ

، پس ھرگاه زن به دانش و دين و اسالم آوردن ھمسرش و قرائت قرآن  منظور سود و نفع زن مقررگرديده است
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باشد، پس عقد خالی ازمھريه نيست بنابراين  ، اين برای او بھترين و سودمندترين و بزرگترين مھريه میگردد راضی

  ..اند؟  درھم يا ده درھم را ازکدام نصی استنباط نموده برآورد حداقل مھريه به سه

توانند مھريه واقع شوند پس   غيرمالی نمی مھريه بايد مال و دارائی باشد و منافع: اند کرده و گفته بعضی با آن مخالفت

که حداقل مھريه را سه درھم و ده  است گفته تواند مھريه واقع شود ھمانگونه که امام ابوحنيفه  دانش مرد و تعليم نمی

در اين باره سخنان ديگری نيزگفته شده که دليلی ازکتاب و . اند اند پس با مقتضای احاديث مخالفت نموده درھم دانسته

  . قياس و قول اصحاب ندارندسنت و اجماع و

اندکه عمل اھل مدينه  اند و يا گفته اند احاديث فوق اختصاص به پيامبر صلی هللا عليه وسلم دارد و فسخ شده گفته که کسانی

، سعيد بن  باشند چون پيشوای اھل مدينه از تابعين ھستند و مردود می ی بدون دليلاھا دعوا  اين دعوۀ، ھم خالف آنست

کرد و کسی بروی خرده نگرفت بلکه آن را از فضايل و مناقب او   دختر خود را با مھريه دو درھم نکاح، المسيب

  .اند شمرده

  .   کرد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم چيزی نگفت  پنج درھم نکاحۀ و عبدالرحمن بن عوف زنی را با مھري

  . ر مھريه ھم حدی معين و محدود نگرديده استبرای حداکث. کند که مقادير را صاحب شرع بايد معين بديھی است

سپس از . درھم باشد  بيش از چھارصدۀکه مھري کرد از اين  که او بر باالی منبر نھی خطاب روايت شده  از عمر بن

( »نطَاًراَوآتَْيتُْم إِْحَداھُنَّ قِ  «: ای که خداوند گويد مگر نشنيده:  کرد وگفت منبر فرود آمد و زنی از قريش بر او اعتراض

 مردم بيش ۀھم.  خواھم معذرت می:  عمرگفت» ...و بعنوان مھريه مال فراوانی را بيکی از آنھا داده بوديد«) ٢٠: النساء

که مھريه زنان را بيش از  کردم از اين من شما را منع:  سپس برگشت و باالی منبر رفت وگفت. دانند از عمر فقه را می

سعيد بن . کند تعيينعنوان مھريه ه کس ازمال خود ھرچه دوست دارد ب ، ھر ل برگشتممن ازاين قو. چھار درھم بدھيد

  .   »اند سند نيکو ذکرکرده منصور و ابويعلی آن را با

   ) يدئتوان در فقه السنةمطالعه فرما تفصيل موضوع را می( 

 


