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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ٠۶
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

۴  
  :مراسم ايجاب وقبول

   ! توجه !   توجه !  توجه 

  . ديعمل آه د دقت الزم بين نقاطى است  كه در آن بايكى از مھمتريجاب و قبول يمراسم ا

ك لفظ  از ماضى ولفظى  ير يابه تعبيكند و یر ميتعب ) ماضى (جاب وقبول به لفظى كه از گذشته  يلـۀ ايوسه نكاح ب

  .شود یمنعقد م )حال (گر از يد

رفته يث ھمسر  خود پذيحه ترا ب:  د يگرى بگوير ، آن ديوشوھرى بگ مرا بزن  « :د يكى از دو ھمسر  بگويكه  ني امثالً 

  ». رفتميبودم و پذ

ه عنى  اگر زن  عوض قبول  نكاح بيد ، يعمل  مى آه ز  بيل نكاح ، ازدواج بخشش وتملك  نيعقد نكاح  با الفاظى  از قب 

   . شود یح ميدم  نكاح صحيخود را بتو  بخش: د يطور مثال بگو

  : ديگو یدختر نموده م »ل مھر ونفس ي  وك«طرف ه ام  روى با اميقاضى 

فه ي بى بى  عف : د ي ھست»د بلى گوي یل  دختر ميء وك اثناني در ھم«) سابق الوکاله (لتسابق وكال يث  وكي شما  كه بح«

 ندارد ، نفس  مسمات گر  دخترىين نام  ونسب دي كه به ا) ........ ( بنت ).....  عروس- نام منکوحه  .....(المسمات   

كه از  )ا مقدار كذا كه ذكر مشخصات آن حتمى است يمبلغ  كذا  (ح  وشرعى به پرداخت  يمذكوره را  به نكاح  صح

 بھتر است  امام بدست اشاره به (ن جوان حاضريمقدار مھر مؤجل  به ا (.........)مھر معجل  و    ( .......   )جمله  

ش  قبول  يث داماد خويحه  غرض عقد نكاح زنى وشوھرى ب(.........) فرزند ......)ام دامادن (..... محترم)ناكح  كند 

  د؟يد؟   داده اينموده ا

  :  ديگويل مھر نفس دخـترميوك 

    .ل دختر تكرار  شود يد سه بار  باالى وكين جمله بايبلى من آنرا  داده بودم  وداده ام  ا

      را  داده بودم  وداده ام  بلى من آن

  را  داده بودم  وداده ام     بلى من آن 
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   را  داده بودم  وداده ام بلى من آن  

  :يادداشت

د  ي كند باء ادااً جاب  را  شخصيخواھد مراسم ا یجاب  وقبول حاضر گردد و ميخواھد در مراسم ا یاگر خود  دخترم 

در مقابل مھر   )... نام ناکح..... (  محترمح و شرعى در بدل مھركذا  بهيش را  به نكاح صحيمن نفس خو: ـد يبگو

اقاضى ي  بدون وقفه امام  واً  بعد)البته  سه بار  (داده  بودم ودادم)      ...  مقدار( ومھر مؤجل )......... مقدار ( معجل    

  :د يگو یروى بطرف  داماد نموده   وم

 - نام منکوحه ..... (   نفس بى بى  :د ياح مسمى  ھستن مجلس حاضر به عقد نكياكنون شما  جوان عاقل  وبالغ  كه در ا

 شوھرى  به نفس خود  در بدل  وح وشرعى   به زنى  وزني را به نكاح  صح) ......            (  بنت)    ...... عروس

   ؟ یباذكر  مھر ومقدار مھر  معجل ومؤجل   قبول  دار   ) (    ......مھر كذا 

    :د يگو ی سه بار  ما داماد بال درنك يجوان  

  .را  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم بلى من آن

  .را  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم بلى من آن

  .را  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم بلى من آن 

  :د بپرسد كه يدھد امام بابل داماد  جواب يولى اگر قرار باشد كه وك 

 شوھرى  به  وح وشرعى   به زنى  وزني  را به نكاح  صح )  ...... (      بنت )..... نام عروس...    ( نفس بى بى  

باذكر  مھر ( در بدل مھر كذا   )حتمى است ( نام جوان ذكر  شودوبھتر است امام به دست ھم اشاره كند   ( ن جوان يا

   د ؟ يقبول دار  )ومقدار  مھر  معجل ومؤجل 

را به (........   ) بنت ...  )  عروس-نام منکوحه   ( ....نفس بى بى من :  ل داماد  گفته شوديوسط وكد تيدر جواب  با

نام (  !  توجه !  توجه !   توجه )...  ناکح-نام داماد ...(  شوھرى  به محترم   وح وشرعى   به زنى  وزنينكاح  صح

    ) !   ذكر شود اً ا  داماد حتميپسر 

  .  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم ) ....... ناکح-نام داماد .......اى محترمرا  بر بلى من آن

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

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

   

  ۀ نكــــــاحخطبـ

وار اسالم محمد گپيامبربز: در روايت آمده است که. قبل از ھمه بايد گفت خواندن خطبه در نکاح امر مستحب است

ُ َعلَ    : چنين خطبه خوانده است ِه َوآلِِه َوَسلَّمَ يَصلَّى هللاَّ

، نحمُده ونستغفره ونستع«  ْھِد هللاُ فال مِضلَّ يئاِت أعمالنا، من ي ومن سه ونعوُذ با من شروِر أنفسناينه ونستھديإن الحمد 

  ».ك له وأشھد أنَّ محمداً عبُده ورسولُهيوأشھد أْن ال إله إال هللاُ وحده ال شر  . لهیضلل فال ھاديله ومن 

  : ر را بخوانديه زيتواند يکی  ويا سه آ سپس می

َ َحقَّ تُقَاتِ يھَا الَّذِ يا أَ ي«    ) آل عمران)] (١٠٢(» ِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ َن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ َوقُولُوا قَْواًل َسدِ يھَا الَّذِ يا أَ ي«    )احزاب) (٧٠(» ًدا يَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ الَّذِ يا َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجااًل َكثِ  َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَ یھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَّذِ يا أَ ي «  یًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَ    )١: نسأۀسور( بًا يُكْم َرقِ يتََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ هللاَّ
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 ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوثاُلََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَْن الَ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو تَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكمْ ي الْ یَوإِْن ِخْفتُْم أَْن الَ تُْقِسطُوا فِ  «

  » َمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَْن الَ تَُعولُوايَما َملََكْت أَ 

  :ه وسلميدنا محمد صلى هللا عليھكذا قال س

  .س منىيالنكاح من سنتى فمن  رغب عن سنتى فل  

ضٱ قال يوا ايا لناكح  راغب والمنكوحة  مرغوبة  والمھر على ما تراض: ه وسلم يرسول هللا صلى هللا  علقال  ضٱيوا  

م وصدق يصدق هللا العظ.  امةيوم  القيتناكحوا توالدو  او تكثروا فانى أباھى بكم  االمم   :ه وسلميرسول هللا  صلى هللا عل

   .نيا ارحم الراحمين  برحمتك ين  والحمد   رب العالميوالشاكر نيلشاھدم  ونحن  عــلى  ذلك  من ايرسوله  النبى  الكر

  : دعا اختتام  

  .رينكما  فى  خيك و جمع بيبارك هللا لك وبارك  هللا  عل 

  .ن آدم  و حـواينھما كما الفت بيالھم الف ب

  .م  وسارهين ابراھينھما  كما الفت  بيالھم الف  ب 

  .ن مـوسى  و صفورهيت بنھما كما  الفيالھم الف ب 

   .شة كبرىيدنا محمد صلى هللا وسلم  وعاين سينھما  كما الفت  بيالھم  الف  ب 

  !  پروردگارا   

ه يامبر صلى هللا علين  ومطابق به سنت  پيء ورغبت جانب اسالمى ، به رضاۀقينكاح ھذا را كه بدون ممانعت  وبه طر

  .ش  مبروك ومقبول بگردانى يرفت  تو به در بار خويلم صورت  پذت  غراى محمد صلی هللا عليه وسيوسلم وشرع

  ! پرردگارا 

ن پر بركت وپر ثمر سازى ين وصلت  وزندگى نو را براى زوجيت شده  ائات متبركـۀ قرايبه بركت  خطبۀ مقدســه  وآ

 .  

  !  پرورگارا

  .ى ئن   زندگى سعادتنمد ، با ابرو  وبا عزت  نصيب نمايبراى زوج

  ! اراپروردگ

ش يى تا بر دوستى  ھاى خوئرا  عطا فرما ب  شان  داشته  وبراى ھردو خانواده  توانمندى  آنياوالد  صالح  نص

   .ند يفزايب

  ! پروردگارا

ن محفل خوشى  ودر شب مقدس  در نكاح مقدس شرعى سھم گرفتنند يزانى كه  قدم رنجه فرموده ودر اي دوستان وعز

  .فزا يتو بر  شادى ھاى شان ب

  !  پروردگارا  

  .فزا يند   تو در خوشى ھای شان بين محفل  اشتراك نمايتوانستند در ادوستانى كه ن

  !  پروردگارا 

  .فزا يامبرت  محمد صلی هللا عليه وسلم   مارا از غم  نجات ده  وبه شادى ھاى ما  بيبت ،  تو به نور پيتو به نورحب 

  نيا رب العالمين يام  

  .نيا أرحم  الراحمين  برحمتك ير  دعوانا أن  الحمد   رب العالميوآ خ ر يك  المصيك  أ نبنا  والينا وإلك تو كليربنا عل 

  

   تبريک گفتن ازدواج براى فاميل ھاى عروس و داماد  
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  .ل ھاى عروس و داماد مستحب استيك  گفتن ازدواج  براى  فاميتبر

بارك هللا لك « :ك  مى گفت  مى فرمود ي تبریه وسلم وقتيلى هللا علامبر  صيت  است كه پيروا  )رض(رة  ياز ابو ھر 

ر  كند  ي خداوند  خود تان  وازدوجتان  را پر  بركت   واجتماعتان  را  پر خ(» رينكما  فى  خيك و جمع بيوبارك  هللا  عل

   ) ١/۶١۴/١٩٠۵: سنن ابن ماجه ( ، ) ١۵۴۶: ح  سنن ابن ماجه ي صح(».

اعلنوا ھذا  «: ت فرموده است  يه وسلم رواي از حضرت محمد صلى هللا عل) رضى هللا عنھا (ئشه ھمچنان بى بى عا

  »   ه الدفيالنكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو عل

  ) رواه احمد والترمذى (

  

  قـانون مدنى افغانستان  وامور متعلق به ازدواج

   : ازدواج -مبحث ششم  

ده  حقوق و  واجبات  يل  مشروع  گردانيل  فاميعاشرت  زن ومرد را  به مقصد  تشكست كه مي ازدواج  عقد  :۶٠ماده 

  .وجود مى آورده ن  را  بيطرف

   .ر نباشديد نكاح وعدت غينامزدى با زنى جواز دارد كه درق  :   ۶٢ماده 

عبارت  ه   وفات  به ودر عدتيح و كنايعبارت صره ا بائن  بيخواستگارى  زن  در عدت  طالق  رجعى   :  ۶٣ماده  

   .ح جواز ندارديصر

  .ن مى تواند  از آن منصرف  شوديك از طرفيھر .  نامزدى عبارت  از وعده به ازدواج  است :  ۶۴ماده 

ه  دھنده  مى تواند  در صورت انصراف  جانب  مقابل  يھد. ه  داده   باشد يھر گاه  نامزد به نامزد خود ھد  :  ۶۵ماده  

ه دھنده  صورت  يد و اگر  انصرف از طرف  ھديد آن را مطالبه  نمايمت  روز خريا قين  ي  عه ،يت ھديوموجود

   .تواند یچ صورت  مطالبه  كرده نميده باشد ،  رد آن  را به ھيا استھالك گرديه  ھالك  ويا ھديرد  يبگ

د وقت  در مجلس واحد  يد  ، بدون  قت  واستمرار  را افاده  كنيح  كه فوريجاب وقبول  صريعقد ازدواج با ا : ۶۶ماده 

   .رديصورت  مى گ

 تواند ینده  عقد شده  نميا مضاف  ساختن  آن به زمان  آير محقق يق  آن به شرط غيازدواج در صورت  تعل  : ۶٧ماده 

.  

ح  يحھر گاه  در عقد ازدواج  شرطى گذاشته  شود  كه مخالف  قانون  واھداف  ازدواج  باشد عقد ص   :  ۶٨ماده 

  .شود یوشرط  باطل  پنداشته  م

ك از  زوجه  ھا مھر مثل  الزم مى يگر  قرار  نگرفته  وبراى ھريزن  ، بدل  زن د -در عقد ازدواج  بدل   : ۶٩ماده 

    .گردد 

  .اشدل  كرده  بيگى را  تكم  واناث شانزده سال)١٨(كه  ذكور سن . ت  ازدواج  وقتى  كامل  مى گرددياھل :   ٧٠ماده    

ل  نكرده  باشد ، عقد  ازدواج  وى تنھا  ين قانون را تكمي  ا) ٧٠ (  ھر گاه  دختر سن  مندرج  ماده) ١ (  :  ٧١ماده  

   .ت صورت  گرفته  مى توانديا محكمه  با صالحيح   التصرف يتوسط پدر صح

   .چ وجه  جواز ندارديھه   سال  ب) ١۵ (ر  كمتر  از ي  عقد  نكاح صغ) ٢ (

   .ل براى  عقد ازدواج  جواز داردي گرفتن  وك) ١ (  :   ٧٢ده ما

ح شده  يكه  در عقد وكالت  به آن تصر ني  خود را   به عقد   نكاح خود  در آورد، مگر  اۀكلؤل  نمى تواند مي وك) ٢ (

   .باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

گرى  ي  خود ،  شخص دۀكلؤ  ماي كل ؤا اجازه ميت  يض صالحيل نمى تواند  در عقد  ازدواج  بدون  تفويوك :  ٧٣ماده 

  .ديل انتخاب  نمايرا به صفت  وك

تصرف  خارج  از حدود . تواند  عملى را  كه خارج  از حدود  وكالت  او باشد ، انجام  دھد  یل نميوك  :  ٧۴ماده 

   .  او مى باشدۀا مؤكلي  مؤكل  ۀجازمثابه  عمل  فضولى بوده  وموقوف بااه وكالت  ب

كه  از پرداخت  مھر   نيم  زوجه  بـه زوج  وپــرداخت  مھر مكلف  نمى باشد ، مگر ايل  به تسليوك  : ٧۵ماده 

جز  در حالتى  . د يه  شده را از زوج  مطالبه  نمايدأل  نمى تواند  كه مھر  تين صورت وكيدر . ضمانت  كرده  باشد

   .جازه  زوج  صورت  گرفته  باشدال  با يكه ضمانت  وك

 باشند ، ت  شخصى  واحد  قرار  داشته  ي تحت واليالً ا  توكي  عاً  شراً ن  عقد اصالتيكه  طرف یدر صورت  :٧۶ماده 

ت يط قانونى عقد رعايكه  شرا نيد ،  مشروط  بر ايجاب وقبول نماين عقد ايئى  از جانب  طرفشخص  مى تواند  به تنھا

   .شده باشد

  :ط  آتى الزم است يشراآن   براى  صحت  عقد  نكاح ونفاذ  : ٧٧ماده 

  .ا وكالى  شان يا ء  يا  اولين يح توسط  عاقديجاب  وقبول صحينجام اا-١

   .تي حضور  دونفر  شاھد با  اھل٢- 

   .ن  ناكح  ومنكوحهيا  موقت بيت  حرمت  دائمى  وي عدم  موجود٣-

  .قاضى  ولى  اشخاصى  است كه ولى  نداشته باشند  : ٧٨: ماد  ه  

تواند آنھا   ینم رند ، قاضى يت  قاضى قرار  مى گين قانون  تحت  والي ا) ٧٨ (كه  طبق  ماده   یاشخا ص:    ٧٩ماده  

   .وردآش دريفروع خو ا  اصول  ويرا به  عقد  ازدواج  خود  

   . باشد یعقد  نكاح  نافذ والزم  م. د ي  ولى  ازدواج  نماۀده  بدون  موافقي رشۀھرگاه عاقل  : ٨٠ماده 

طور ابدى حرام ه ل فروع  اجداد  ب  اوۀازدواج  شخص  با اصول  وفروع خود وفروع پدر  ومادر  وطبق : ٨١اده م

   .است

  م  حرام است يطور  داه   فروع خودش  بۀ  اصول  وزوجۀازدواج شخص  با زوج : ٨٢ماده 

 یم  حرام  ميطور  داه خول  ب وبا فروع  زوجه  در صورت  داً ھمچنان  ازدواج  شخص  با اصول  زوجه اش مطلق

  .باشد

 .ه  با اصول  وفروع  زانى  حرام  مى باشديه   ھمچنان  ازدواج  مزنيفرع مزن ازدواج  زنى بااصل  و  : ٨٣ماده   

   .ن امر  مستثنى استيه  با  اصول  وفروع  زانى از يازدواج  اصول  وفروع  مزن 

  ل  مانند حرمت  نسبى استيستثناى حاالت  ذاه حرمت  رضاعى ب : ٨۴ماده 

   . خواھر  پسر رضاعى-١

  .ا برادر رضاعىي مادر خواھر  -٢

   .ا دختر  رضاعىي مادر كالن  پسر  ٣-

   . خواھر  برادر  رضاعى-۴

  .گردد یقت موجود مول حرمت ميدر حاالت  ذ  :  ٨۵ماده 

  ديوجود آه ن شان بيحرمت  ازدواج  بكى آنھا  مرد فرض  شود ، يكه ھر گاه   ین  دو زني  جمع در نكاح  ب١- 

   .ديگرى  ازدواج  نمايكه  با شخص  د ی ثالثه  تا زمانۀ مطلق-٢ 

   .ري غۀ منكوحه  ومعتد٣- 

   .ديب  نمايرا  تكذ كه ، شوھر خود یكه لعان شده باشد تا وقت ی زن۴- 
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  .كه  اھل كتاب  نباشد ی زن-۵

  .تواند  ی  تحقق  حاالت  آتى  صورت گرفته مك زن  بعد ازيش  از يازدواج  به ب : ٨۶ماده 

  .ن زوجات  موجود  نباشديكه خوف عدم عدالت  ب یدر حالت-١

ل  غذا ،  لباس  ، مسكن  وتداوى  مناسب  را ي زوجات  از قبۀن  نفقيمأت  مالى  براى  تيكه  شخص  كفا یدر حالت-٢

  .دارا باشد

صعب العالج  ا مصاب  بودن  وى  به امراض  ي  اولى  وۀ  بودن  زوجميكه  مصلحت  مشروع ، مانند  عق ی در حالت٣- 

   .، موجود  باشد

ن قانون  ازدواج  نموده  باشد ،  مى تواند  مطابق  به احكام  ي  ا) ٨۶ (كه  شوھر وى خالف  حكم ماده   یزن :  ٨٧ماده 

   .ديه  مطالبه  طالق  نماق  به سبب ضرر از محكمين قانون  ، براساس  تفريا ) ١٨٣ (مندرج  ماده 

ن ي ا ) ٨۶ (تواند  ھنگام  عقد ازدواج  شرط گذارد  كه اگر ازدواج وى مخالف  احكام  مندرج  مانند  یزن م : ٨٨ماده 

ن شرط وقتى اعتبار دارد  كه در يا .دشو یت طالق  به او انتقال  داده ميگر  ازدواج  كند  ، صالحيقانون  به زن د

   .  شده باشد  نكاح  درجۀقيوث

ھل بودن  خود أن قانون  متيا ) ٨۶ (ك زن  مطابق  حكم  مندرج  ماده يش  از يازدواج  به ب كه  در یشخص  : ٨٩ماده 

اورده  يدست  نه   به نكاح  گرفته  است  در  مورد باً ديح  زنى را كه جدي  صرۀت  وموافقرضاي د  ويرا كتمان  نما

ت  به  دوام  معاشرت به زوج  مطابق  به احكام   مى تواند در  صورت عدم  رضاييد   جدۀنصورت  زوجيدر. بــاشد 

     .ديق به سبب ضرر از محكمه  مطالبه  طالق  نماي  بر اساس  تفر) ١٨٣ (مندرج ماده 

  مبحث ھفتم آثـار ازدواج 

    :فـرع اول  احكام  عمومى  

حرمت  مصاھره   راث،  ثبوت نسب  وي  زوجه،  حقوق  مۀل، نفقيح  ونافذ تمام آثار  آن از  قبيدر نكاح  صح : ٩٠ماده 

  .گردد یمرتب  م

ن  يح   دارد ، گرچه  زوج  عنيحه ، حكم  دخول  را در نكاح  صحيدر مورد لزوم  كل مھر ، خلوت  صح :  ٩١ماده  

   حكم دخول اً نيحه ،  عيھمچنان  در مورد  اثبات  نسب ، نفقه ، حرمت نكاح  خواھر  زوجه ، حكم  خلوت صح . باشد

   .ح را دار  مى باشديدر نكاح  صح

تواند  با زن  اھل كتاب  ازدواج   یر مسلمان باطل است  مرد مسلمان ميازدواج  زن مسلمان  با مرد  غ   : ٩٢ماده 

  .دينما

ه  مى تواند ، در ور دونفر  شاھد  اھل كتاب  صورت  گرفتضحه  ازدواج  اھل كتاب  توسط ولى  كتابى  وى  ب) ٢ ( 

   .ن پدر  شناخته  مى شودين ماده  اوالد تابع ديمورد  مندرج ا

   .نكاح زن اھل كتاب  باالى  زن مسلمان  وعكس آن جواز دارد : ٩٣ماده  

رد ، يق صورت  بگيمقدمات  آن تفر ن  زوج  وزوجه  قبل از دخول  ويح  بير صحيھر گاه  در نكاح  غ  : ٩۴ماده 

   .مصاھره  نمى گرددموجب  حرمت  

،  مرتب گرفته  باشد ح بر  ازدواج  بـــاطل  گرچه  دخول  در آن صورت  يك  از آثار  ازدواج  صحيچ يھ :  ٩۵ماده 

   .گردد ینم

فاسد  واحكام  ده  باشد ، يل  نگرديط  آن تكميجاب  وقبول صورت  گرفته  وبعضى  شرايازدواج  كه  با ا:٩۶ماده 

   .تب نمى گرددازدواج  بر آن  مر
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ھر گاه  بعد از ازدواج  فاسد  دخول  صورت   . ازدواج  فاسد قبل  از دخول  در حكم  نكاح  باطل  است) ١ :( ٩٧ماده 

   .گردد یق  ونفقه  ثابت ميرد ، مھر  نسب ،  حرمت ، مصاھره ،  عدت ،  تفريبگ

    مھر -فـرع دوم 

حه  يا  خلوت صحين گرچه  قبل  از دخول  يكى از زوجيفات ا ويحه  يكل مھر  با وطى ، خلوت  صح : ٩٨ماده 

   .گردد یصورت  گرفته  باشد، الزم م

عمل  آمده  باشد ، ه ب ا  نفى  آن  ي  نشده  وتعيينن  عقد  يزوجه  مستحق  مھر مسمى مى باشد ، اگر  مھر  ح :  ٩٩ماده 

   .مھر  مثل  الزم  مى گردد

   . شده مى  تواندتعيينھر  مال  قابل  تملك  م  :  ١٠٠ماده 

  .  شده  مى تواندتعيينا مؤجل  ين  عقد طور معجل يا قسمتى  از مھر  ، حي كل ) ١ ( :  ١٠١ماده 

ا وفات تابع يق يپرداخت  مھر  مؤجل  در صورت  تفر  .عرف   رجوع مى گردده ح ، بي در صورت عدم تصر) ٢ (

   .ح شده باشدينى تصريعقد مدت  معن  يكه  ح نيمدت كوتاه  تر  مى باشد ،  مگر ا

  .ديد  نماي زوج  مى تواند  مقدار  مھر  را بعد از  عقد تزئ ) ١ :(  ١٠٢ماده 

   .ل  است يط ذيادت  در مھر  تابع شراي در حالت  فوق ز)٢(

  .ادت مھر  معلوم  باشدي مقدار ز-١

  .ديادت  را قبول  نماين  زيا ولى  او اي زوجه  ٢- 

  .ت باقى  باشدي زوجۀ رابط٣- 

تواند  در حالت  صحت  ورضاى    یل  نموده باشد ، مي  بالغه  كه سن  ازدواج  قانونى  را تكمۀ زوج) ١ :(  ١٠٣ماده  

   .دي  زوج  ساقط نماۀ  از ذماً ا قسمي و  شده  باشد ، كالً تعيين  اً خود  مھرى  را كه  نقد

ج  صورت  نمى تواند  مھر  يھه ل  نكرده  باشد ، بين قانون  را تكميا  ) ٧٠ ( پدر زوجه  اى  كه سن  مندرج ماده ) ٢ (

  .دي  زوج  ساقط نماۀرا از ذم

ه  نشده  باشد ،  مى تواند  بعد از يض نموده  ومھر  او تسمي  مھر  را به زوج  تفوتعيينار  يزنى كه  اخت : ١٠۴ماده  

    .د ي  مھر  مطالبه  نماتعيينعقد  وقبل  از  دخول ، 

  مھر مثل  را از محكمه  با   تعيينن  كند در صورت  امتناع ، زوجه  مى تواند  يزوج  مكلف است  مھر  او را مع

   .ت مطالبه  بدارديصالح

زوجه  نصف  مھر  ه ، يحه واقع  گردد ، در صورت  تسميا خلوت صحيق قبل از دخـــول  يھرگاه  تفر : ١٠۵ماده 

  .   را مستحق مى شودر آن  نصف  مھر مثليمسمى ودر غ

 ساقط يرد ، مھر  وى  كامالً حه  از طرف  زوجه صورت  گيا خلوت  صحيق  قبل از دخول  يھرگاه  تفر : ١٠۶ماده  

   .گردد یم

براى  زوجه ، متعه اى كه . حه  واقع  گردديا خلوت  صحين  قبل از دخول  ين  زوجيق  بيھرگاه  تفر : ١٠٧ماده 

متعه ، توان  مالى  زوج  در نظر  گرفته   ن يدر تع.  وامثال  وى  مى باشد ، واجب  مى گردد  معمولۀعبارت  از البس

   .مت  آن از نصف مھر مثل  تجاوز  نمى كنديچ صورت  قيھه شده  وب

 د ،  متعه  براى يا زوج  وفات  نمايده  ومھر مسمى  باشد  ويھر گاه   طالق قبل  از دخول واقع گرد   )١(  ١٠٨ماده  

   .زوجه  واجب نمى گردد

ا   نه ،  اداى  متعه  براى  زوجه  يكه  طالق بعد از دخول  واقع  گردد،  خواه  مھر  مسمى باشد  یدر صورت  )٢(

   .جواز  دارد
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شتر  از مھر  مثل  ين  مرض  موت خود  ازدواج  نموده  ومھر  زوجه اش  را بيھر گاه  شخصى در ح :  ١٠٩ماده 

   .ت  مى گردديادت  تابع  احكام  وصين زيشد ،  ا  كرده  باتعيين

زوجه  مى تواند  در مھر  خود  ھر نوع تصرف  مالكانه  . ت  زوجه  محسوب مى گردد يمھر ، ملك :  ١١٠ماده 

   .ديبنما

 دخول ، زوج  ھبه  نموده  وقبل ازه ا بعد از قبض  بيا قسمتى  از آن را  قبل   يھر گاه  زوجه  كل مھر    :  ١١١ماده 

   .ديطالق  واقع  گردد، زوج نمى  تواند نصف  مھر  را مطالبه  نما

د ، در صورت  يرا  به زوج  ھبه  نما ا كل آني  مثلى  نبوده  وزوجه  نصف ءا شىيھر گاه  مھر پول  نقده  :  ١١٢ماده  

   .ديبه  نما را به  عنوان  مھر  مطالیزيچ چيوقوع  طالق  قبل  از دخول ، زوج  نمى  تواند  ھ

  .دي ھبه  نمااً ا  قسمي تواند مھر دختر  خود را كالً  یپدر نم : ١١٣ماده 

گرى واگذار  يا شخص ديا قسمتى  از مھر خود را  به زوج  يشود  تا كل   یده  نميزوجه  مجبور گردان : ١١۴ماده 

ر صورت  وفات  د واند  از زوج و  وى مى تۀد ، ورثيكه  زوجه  قبل  از قبض  كل مھر  وفات  نما یدر صورت. شود

   .ديمانده  را  مطالبه  نماي  او پس  از وضع حق االرث  زوجه  مھر  با قۀزوج از  ورث

   مسكن : فــرع سوم

   .دينما یه  ميزوج  مطابق  به توان  مالى  خود  براى  زوجه  اش  مسكن  مناسب  تھ :  ١١۵ماده 

را در مسكن  واحد   ت  آنھا ه  باشد ، نمى  تواند  بدون  رضاي  زوجه  داشتكيش  از ي ھر گاه  شخصى  ب:  ١١۶ ماده 

  .ش  گردانديمجبور  به رھا

  نفقه:  فـرع  چـارم  

ش  يگردد ، گرچه  زوجه  در مسكن  اقاربش رھا یح  ونافذ بر  زوج  الزم  مي با عقد نكاح صح) ١ ( : ١١٧ماده   

  .گردد یمسكن  زوج  بدون  حق امتناع  ورزد ، نفقه  وى  بر زوج الزم  نمه بداشته  باشد ، اگر چه  زوجه  از رفتن 

 ١١۶ و ١١۵(مسكن  زوج  امتناع  ورزد ، كه مسكن  مناسب  مطابق به ماده  ه زوجه وقتى  حق دارد از رفتن ب ) ٢( 

   .دده  باشيه  نگرديدأـا مھر  معجل  وى  تـيه  نشده  وين قـانون  از طرف   زوج  تھي  ا)

   .تداوى  متناسب به توان مالى زوج   زوجه  مشتمل  است  بر طعام ، لباس ،  مسكن  وۀنفق:   ١١٨ماده 

ت  زوج  ي  با صالحۀر وى  در آن  ثابت  گردد، محكميا  تقصيداى نفقه  امتناع  ورزد ا ھر گاه  زوج  از:  ١١٩اده م

   .گرداند یرا به اداى نفقه  مكلف  م

   . وى ساقط نمى گرددۀچه توان اداى  آن را نداشته  باشد ،  از ذماثر  حبس زوج گره   زوجه  بۀقنف  :  ١٢٠ماده 

دسترس وى  ه   زوجه  از اموال  زوج  كه شامل  نفقه  شده  بتواندوبۀب  باشد ،  نفقيھر گاه  زوج  غا  : ١٢١ماده 

 زوجه  ۀد، نفقين  دارا ديعت  يگرى طور وديكه  نزد د یر آن  از امواليدر غ .گردد  ین  ميمأقرار   داشته  باشد ،  ت

    .گردد ی متعيين

   .ل  زوجه  مستحق نفقه  نمى گردديدر حاالت ذ : ١٢٢ماده 

  .ز از مسكن  خارج گرددير  مقاصد  جايغه ا بي  زوج ۀ زوجه  بدون اجاز-١

   .بت اطاعت  نداشته  باشديمور  زوجاه  زوجه ب٢- 

   .ه  به مسكن  زوج  موجود باشد مانع انتقال   زوج-٣

حداقل  كفاف   كه  نفقه  از  نيمشروط  بر ا. گردد  ین  ميمأتوان  مالى  زوج  ته   زوجه  مطابق  بۀنفق :  ١٢٣ماده 

   .زوجه  كمتر  نباشد
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ادعاى  . اشد مى ب  ء  در محل  يامت  اشي  قتغييرتوان  مالى زوج  و ص  نفقه  تابع  تحول ويادت وتنقيز  : ١٢٢:ماده 

   .رفته  نمى شوديپذ   آن تعيينخ  ينه  قبل  از سپرى شدن  شش  ماه  از تاري  متعۀص  نفقيا تنقيادت  ويز

 ی  زوجه  مكلف  مۀخ  امتناع  به اداى  نفقي  واجبه  امتناع  ورزد ،  از تارۀھر گاه  زوج  از اداى نفق  : ١٢۵ماده

   .گردد

   .گردد ی طالق  تا ختم  عدت  مستحق نفقه  مخ يمطلقه  از تار : ١٢۶ ماده 

خ  طالق  باشد ، قابل  سمع  يك سال  از تاريشتر  از يام عدت  اگر بي  اۀادعاى  مطلقه  در مورد  نفق  : ١٢٧ماده 

   .ستين

  .ا ابرا ء  از آن  ساقط نمى گرددي  واجبه  جز به  اداء  ۀنفق :  ١٢٨ماده 

اما  . ا قضائى ي   نفقه  رضائى باشد  تعيين  شده  باشد باطل  است ، خواه  تعيينكه   نياابراء  ازقبل از  :  ١٢٩ماده  

  روز ، ھفته ۀابراء   از نفق.  ام  گذشته  باشد ي  اۀ ـ  از نفقءگردد كه ابرا یح مي  وقتى صحتعيينابراء  از نفقه  بعدا ز 

  تعيينب  طور  روز مره  ھفته  وار ،  ما ھوار  وساالنه ي بالترتح  مى گردد ، كه نفقه ينده  وقتى صحي، ماه  ،  وسال   آ

   .شده باشد

ن مجراء  يك  از زوجي  ھر ۀاساس  مطالبه   زوجه  باشد بۀكه  بر  ذم نيا اي  زوج  ۀ  زوجه بر ذمۀن نفقيد :  ١٣٠ماده 

    .شده  مى تواند

  

   خــواستگارى

خواھد  با زن مورد  نظرش  ی م كه مرد ی عبارت از آن است   زمانرديخواستگارى كه قبل از ازدواج  صورت مى پذ

دارد،   یان ميش را   مبنى بر  ازدواج  بيكان  زن رفته  وخواھش  خويشاوندان  ونزديازدواج  كند  به  نزد اقارب وخو

ن است  كه قبل از ي اط آن  مى پردازد ، بھتري  در مورد موافقت  با خواسته  اش  وشرا مذاکرهشان  به بحث ويوبا  ا

د ، تا ين  آنان  به وجود آيسوى ھم  جلب شود ومحبت  وعالقه  در به ند  تا دل ھاى شان  بيگر  را ببين  ھمديعقد  طرف

     .شمان نشونديھنگامى كه  كار از كار مى گذرد  پ

إذھب فأنظر «:   به او گفت ه وسلميامبر صلى هللا عليت شده  كه زنى را خواستگارى كرد  وپيره بن شعبه  روايازمغ

ن  امر  بھتر  باعث  سازش  ودوام  ين  چون  ايبرو  به او نگاه  كن  و اورا  بب(» نكمايودم بيھا، فإ نه أجدر أن  يإل

  ) .گردد  ین شما  ميمحبت  در ب

    )۶/ ۶٩ :سنن نسائى (، )  ٨۶٨:ح سنن الترمذىيصح(

 خواستگار   شده را كه  به سن بلوغ  موافقت  زن  ..... )، جد  وبرادر ول  پدر ياز قب (الزم است كه ولى وسرپرست ، 

ب آحق يالث «: د يفرما یه وسلم ميامبر صلى هللا علين مورد پيدست آورد دراه ده  براى ازدواج  با مرد خواستگار بيرس

داند ،  و  یز ولى وسرپرستش مبھتر  ا  وه زن مصلحت خود را  يب( » ھا والبكر تستامر  وإذنھا سكوتھايبنفسھا من ول

راض نكرد سكوتش به ت واع)زه  سكوت نموديشكه  دو نيوھم.  د براى ازدواج از او اجازه  گرفته شوديزه  ھم بايدوش

شمان شوند واگر  يد پنتوان یى واعالن موافقت ، مين مرد وزن  بعد از خواستگارك از طرفيھر   )معنى  اجازه  است

د مسترد ينت  آالت  بايماندنى است ، مانند طال جات وزيقبا گر  داده اند  ويكديى  كه به ئايشد  ھداشمان  يكى از آنھا پي

زى  بابت آنھا  پرداخت  يچ نى وغذا وعطر ھاى  صرف شده يريست ، مانند شيى كه قابل  دوام  نئز ھايگردد ، اما  چ

   .گردد ینم
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ك  مكان  يتنھا  باشند ودر ست مرد وزن  با ھميز نيد ازدواج  جان خواستگارى  وعقيم در  فاصله بيچنانچه گفته آمد

چون خواستگارى  وعده  .  گانه  ھستند ين  دو  با ھم  بيرد ، ايخلوت  كنند ، چون  تا زمانى  كه عقد  ازدواج انجام نگ

  .ستيبه ازدواج است ، خود ازدواج  ن

  

   كـفـائت 

كفائت در .  ديخواھد با او ازدواج نما ی  وھمسان  با زنى باشد كه ماء  كفد مردين است  كه بايط ازدواج ايكى از شراي

.  شرف  علـم  باالتر  از نسب  است   و د در نسب  ومال   باشد يلغت بـه معنى مساوات  وھمسانى است ، كفائت  با

ست  ي ثروتمندى شرط كفائت ن  زن را   داشته  باشد ، ۀن  مھر  ونفقين است ، كه  مرد  قدرت  تأميكفائت  در مال  ا

  .ه  شرط معتبر  مى باشديمھر ن  نفقه  ويبلكه  تنھا  قدرت  تأم

  .ديرد ، ولى حق دارد كه  تقاضاى فسخ نكاح  او را  بنمايده  بگي  ولى  شرط  كفائت را نادۀوقتى  زن  بدون  اجاز

  

  سرور وشادمانى  درمراسم نكاح 

  .ن مردم اعالن گردديى  مباح  وزدن دف   در ببا خواندن ھايد با سرور و  مراسم عقد   نكاح  با

ت فرموده يه وسلم رواي از حضرت محمد صلى هللا عل) رضى هللا عنھا (ث متبركه از حضرت بى بى  عائشه يدرحد

  .) رواه احمد والترمذى (»  ه الدفياعلنوا ھذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو عل «:  است آمده  

   : ه وسلم فرموده است يامبر صلى هللا عليگرى  پيث متبركه دي  در حدھمچنان

 ) ٣١٣ / ١٢٨۵: ح ابن حبان يصح(، ) ١۵٣٧: ح سنن ابن ماجه  يصح)(د ي ازدواج را اعالن كن (  »أعلنوا النكاح «

    

  :ع بنت معوذ بن عفراء گفت يرب: ت است يگرى از خالد بن ذكوان  روايث ديودر حد

ضربن يات لنا يري ، فجعلت جوی ، فجلس على  فراش كمجلسك منی علین بنيدخل حيه وسلم يصلى هللا عل ى جا ء النب « 

 كنت ی بالذی ھذه وقولیدع : فقال . علم ما فى غدي ینا نبيوف :وم بد ر، إذ قالت إحداھن ي یندبن من قتل من آبائيبالدف و

 نشست ھمچون  یشروى فر ه وسلم نزد من آمد ، ويصلى هللا علامبر ي  داماد برده شدم پۀوقتى كه به خان (»  نيتقول

  پدرانشان را كه در روز  بدركشته شده بودند یھاي  مى زدند وخوب)ره ي دا( مه جوان  ما دف يدختر ن. نشستن تو از من

امبر صلى هللا يد ،  پنده  خبر داريامبرى است كه از آيان  ما پيدر م: كى از آنھا  گفت ين حال ياد آور مى شدند ، در اي

،  ( ١٠٨: اداب الزفاف: ح يث صحيحد  .)»ن سخن را ترك  كن وآنچه را كه قبٱل مى گفتى بگويه وسلم فرمود كه ايعل

( ، ) ١٣ / ٢۶۴ / ۴٩٠١( : عون المعبود)   دوسنن ابو داو )(٩ / ٢٠٢ / ۵١۴٧( فتح البارى : ) ح امام بخارى يصح)

     .)٢ / ٢٧۶ / ١٠٩۴: سنن الترمذى 

ان حالل ي تفاوت م(» النكاح ین  الحالل  والحرام الدف والصوت فيفصل  ما ب «: ديگرى مى فرمايث دي ھمچنان درحد

سنن ابن  (،  ) ۶ / ١٢٧ :سنن نسا ئى  (، ) ١۵٣٨:ح سنن ابن ماجه يصح( )آواز  است  حرام  در ازدواج  دف  و و

  .) ٢ / ٢٧۵ / ١٠٩۴ (،  ) ١ / ۶١١ / ١٨٩۶ :ماجه 

  :نويسند که  سيرت نويسان می

 اش به ی را در مراسم عروس- هللا عنھایرض-  فارعة دختر اسعد -  هللا عنھایرض- شه ي حضرت عایک عروسيدر 

! ا عائشة، ما كان معكم لھو؟ي:(ه و سلم به او فرموديرسول خدا صلى هللا عل.  بردیط بن جابر انصاري نبیمنزل شوھر و

 را یرا انصار، سرگرمينبود؟ ز) رهيدف و غ (یا ھمراه شما سرگرميآ! شهي عایا«: یعني) وعجبھم اللھيفإن األنصار 

  )بخاری ( » .دوست دارند
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: یعني) ؟یة تضرب بالدف، وتغنيفھل بعثتم معھا جار: (ه و سلم فرمودي هللا علی آمده است که آن حضرت صلیتيدر روا

 ید مياو چه با:  هللا عنھا گفتیشه رضيحضرت عا» واز بخواند؟د تا دف بزند و آي را با او روانه ساختیزيا کنيآ«

   ا رسول هللا؟يخواند 

  : خواندین ميد چنيبا: فرمود

  كــــمئيونـــا نحيناكـــم فحيناكـم أتيأت (

  كــــــميولوال الذھب األحمــر ما حلَّْت بواد  

  )كـــــميولوال الحنطة السمــراء ما سمنت عذار  

  : شعریمعن

  مئيد تا سالم و درودتان گوئيم، سالم و درودمان گويم، ما آمديآمدما «

  تانيابان ھاي گشت بی سرخ نبود آراسته نمیاگر طال

  ». گشتندیزگانتان فربه نمي نبود دوشی طالئیو اگر گندم ھا

  :يادداشت 

  !خواننده محترم 

 از فاميل ھا در یف بايد گفت که  برخولی با تأس.  باشدیز مي جایدر شرع اسالم استفاده از دف در مراسم عروس

الون ھای عروسی می سط  مرد وزن در و به برپاکردن عروسی مختل  کنندی میمحافل عروسی ، اقدام  به چنان  اعمال

، می پردازند که ، از لحاظ شرع اسالم جايز یلحدن مشروبات الکيبا ، آوردن نوازندگان و رقاصه ھا، نوش پردازند ، و

 در احاديث نبوی  به اجتناب از آن ھا امر شده ی باشد و حتیتر ازموارد حرام ھم مدحتی در زيا نبوده و  یرفتنيپذو 

  .است 

 ادامه دارد


