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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  ٢٠١٤ اکتوبر ٢٧

 نکاح قبول در مراسم ايجاب و
  

  !خوانندۀ محترم

 به حيث رکن اساسی عقد نکاح شرعی مطابق به  قبول که در مورد مراسم ايجاب و  از ايننام خداوند متعال قبله ب

ازدواج دانم  در مورد حکم   نکاتی معين را خدمت شما تحرير بدارم الزم میشريعت غرای محمد صلی هللا عليه وسلم،

 :دراسالم مختصراً بنويسم

ازدواج  واجب، مستحب، : (شود  تقسيم مینوعقھا  به پنج مطابق به شريعت اسالم از نظر ف) نکاح(احکام ازدواج 

  ). حرام، مکروه و مباح

  

 :ازدواج واجب

زنا می شود و از گردد که  يقين حاصل نمايد، که اگر ازدواج ننمايد مرتکب  ازدواج زمانی  باالی انسان واجب می

خود را از باشد و از طريق گرفتن  روزه نتواند  ھمسر را داشته ۀ ازدواج و مھريه و نفقۀی تأمين ھزينئطرف ديگر توانا

زيرا حفظ و عفت نفس واجب است و ھر کاری که بدون آن واجبی انجام نمی شود، خود آن کار نيز . ن بنمايدوگناه مص

  .واجب می گردد

  

 :ازدواج مستحب 

می شود و اگر ازدواج نه در شرايط طبيعی و عادی که انسان مسلمان نگران اين نيست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا 

  .در اين صورت ازدواج بر او واجب نيست، بلکه ازدواج  مستحب است. نمايد حقی از زنی ضايع نگردد

  

 :ازدواج حرام

گردد که  مطمئن باشد که در صورت ازدواج نمی تواند حقوق ھمسرش را  ازدواج زمانی باالی انسان حرام می

زيرا ضرر و . در اين صورت ازدواج  باالی او حرام است.  ش را ندارد ازندگیمراعات نمايد و توانائی تأمين مخارج 

  .زيان رسانيدن به ديگران حرام است و ھر کاری ھم که منجر به زيان ديگران بشود نيز حرام خواھد بود

  :ه استوضاحت تام بيان گرديده  دردين مقدس اسالم  قاعده ای که نبايد انسان  به انسان ديگری ضرر رساند  ب

  » ال ضرر وال ضرار في اإلسالم « 
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 :ازدواج مکروه

 احتمال  اين  را بدھد که توانائی ادای حقوق مادی و معنوی ھمسرش را ندارد ـ اما يقين نداشته ازدواج که انسان  زمانی

 .در اين حالت برايش مکروه است

  

 :ازدواج مباح

ه ازدواج مباح است يعنی انجام دادن و ندادن آن از نظر شرعی با که  موانع و منافع آن يکسان باشد، اقدام ب ھر زمانی

  . ھم فرق نمی کند

  

  :   تعريف  نكاح

  ھميشگى بين يك عاقل و بالغ مرد مسلمان  با يك زن  مسلمان  يا اھل ۀ بر  قرار  كردن  رابط :نکاح عبارت است  از

طور ه وب صورت دائمى ه ناسل  بر  نحوۀ مشروع و بكتاب  براى بھره  گرفتن  از مسايل  جنسى به غرض توالد و ت

 .رضا

  

 :ارکان وشروط نکاح

 :ايجاب وقبول: اول

بين زوجين به لفظ صريح  رود که شمار میه ن اساسی عقد نکاح بارکا ۀجمل توجه بايد کرد که مراسم  ايجاب و قبول از

 قبول توافق نظر دارند به اين معنا که ازدواج تمام فقھای اسالم به رکن بودن ايجاب و. نکاح ويا زواج صورت بگيرد

  . صورت مطلق جواز ندارده ب بدون ايجاب وقبول نکاح باطل و

  

 :زوج وزوجه: دوم

رود   از فقھا رکن ديگری از عقد نکاح به شمار مییعی شان درعقد نکاح نزد جمھورويا وکيل شحضور زوج وزوجه 

داند، بلکه از  آن را رکن مستقل نمی) رح(اما امام صاحب ابوحنيفه . بدون آن عقد نکاح صورت گرفته نمی تواند و

  .متلزمات و مقتضيات ايجاب وقبول می داند

  

 ):مھر(صداق : سوم

مھر زنان را : ترجمه)  وآتوا النساء صدقاتھن  نحله (تش آيدليل. باشد ن نکاح میارکا ۀاز نظر امام مالک مھر از جمل

مھر را از ) رح(، وامام حنبل )رح(، امام  شافعی )رح(ماء امام صاحب ابو حنيفه اما جمھورعل. به خوش دلی بدھيد

     .دانند ونه از ارکان آن  شروط عقد نکاح میۀجمل

                                  

 :ولی: چھارم 

رای زن بيوه به اما ولی ب. دانند بعضی ديگر شرط می دانند و بعضی از فقھا ولی را برای صغير  وصغيره رکن می

                                          .  اتفاق آراء نه شرط است ونه رکن

  

  :شــــرايط  ازدواج

  :شرايط  ازدواج عبارت است 
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مردى پس از خواستگارى وتوافق طرفين،  رضايت   حضور دوشاھد، اگر زن و   ازدواج  وۀ صيغ،از ايجاب و قبول

لفظ  ايجاب و قبول  را با حضور    دو نفر  شاھد عادل  ومعتبر  اعالم  كردند  و صيغه  ووتوافق  خود را  با حضور 

 در ، ھم  و اين دو  به صورت  زن و شوھر گردد اين دو شاھد  جارى نمايند ،  عقد ازدواج  در بين  آنان  تأمين  مي

 آنان  نباشد، اگر  جام گيرد،  يا ھيچ  يكى  ازمى ايند   خواه  اين ازدواج  به حضور عا لم دينى  يا حاكم  وقاضى  ان

با حضور  دو نفر  شاھد  انجام  گيرد  وبه ثبت  برسد،  از لحاظ دينى و شرعی  بال اشكال    ءفتر  قضاازدواج  در د

   .است

  

 :مراسم ايجاب وقبول در نکاح

ی، و حتی  در اين اواخر در شھر ھا  قريه، شخصی روحانیمراسم عقد نکاح معموالً توسط مالدر افغانستان عزيز ما 

  . توسط محاکم انعقاد می يابد

که گويا جـزء   نام اينه طور دقيق صورت نگرفته ومراسم اضافی افغانی به  ديده شده که اين مراسم بموارددر بعضی 

از جمله خطبه والفاظ اضافی وغير ضروری در مراسم . مراسم الفاظ نکاح است، نيز بدان اضافه وملحق گرديده است

  . ايجاب وقبول

  

 :حکم شرعی در مراسم عقد شرعی عبارت است از

 : مراعات وعملی شوداً ذيل بايد دقيقعقد شرعی نکات برای مراسم يک 

 .عقد شرعی نکاحۀ  رضايت  و حضور ولی زن يا وکيل ولی در ھنگام خواندن صيغ:اول

 .عقد شرعی نکاحۀ  وکيل او در ھـنگام خواندن صيغ حضور داماد يا:دوم

 . عقدنکاحۀ  موجوديت دونفر  شاھد مسلمان در ھنگام خواندن صيغ:سوم

 .شود  رضايت دختری که نکاح می:چھارم

  ).يا وکالی شان( عقد و رد و بدل کردن الفاظ ايجاب و قبول از طرف ولی زن و داماد ۀ خواندن صيغ:پنجم

  ). از زمان سخـن به ميان نيايداصالً ( عقد ۀ زمان يا وقت در ھنگام صيغتعيين نکردن  :ششم

  

 !توجه توجه  توجه

 اداء وصورت نگيرد، ھيچ محرميت و پيوندی بين دختر و پسر منعـقد نمی شود صورت دقيقه اگر يکی از موارد فوق ب

 . يد وعقد شود، باطل استآعمل ه و ھر نکاحی بدون شروط و ارکان فوق ب

جای خود وکيلی نفرستاده باشد، نکاح باطل خواھد بود، ولی ه  اگر ولی دختر در ھنگام عقد حضور نداشته باشد و بمثال

 . کافيست،پسر ضرورتی به ولی  ندارد بلکه خود او يا وکيلش در ھنگام عقد حضور داشته باشند

ود، بلکه الفاظ ايجاب و قبول از جانب داماد ال از داماد و عروس ايجاد نمی شؤھمچنين الفاظ ايجاب و قبول با پرسيدن س

 .رد و بدل می شود و اين الفاظ ربطی به عروس ندارد) يا وکيل او(و ولی دختر ) يا وکيل او( 

  

 :لفظ ايجاب

شود و بيانگر ايجاد پيوند  لفظی است که برای اولين  بار از جانب يکی از متعاقدين صادر می از : لفظ ايجاب عبارت

 :تی اسئزناشو
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 -......ولد...... نام ه  اشاره به شخص و يا به مؤکل تو ب–دخترم را به نکاح تو «: بگويد) يا وکيل او(مثالً پدر عروس 

نصب ديگر دختر نداری وکدام  که به اين نام و......... نام ه دخترت را ب«: يا داماد به پدر زوجه بگويد» در آوردم

 .».بايد مشخص شود کدام دختر ولی مد نظر است» ازدواج من درآوردی؟  به - ممانعت شرعی در عقد زواج نيست 

  

  :لفظ قبول

که داماد در  شود، مثل اين  از الفاظی است که پس از ايجاب از جانب طرف مقابل نکاح، صادر می لفظ قبول عبارت

 نداری وکدام ممانعت یر دخترنصب ديگ که به اين نام و ........ نامه ازدواج با دختر تو ب«: جواب پدر دختر بگويد

....... دخترم فالنی«: که پدر عروس، بعد از ايجاب، به داماد بگويد يا اين» را قبول نمودم  -شرعی در عقد زواج نيست 

بلی ذکر نام دختر خاصتاً در وجود داشتن . » را به نکاح تو درآوردم- مکه به اين نام ونصب ديگردختر ندار....... به اسم 

  . ر  ضروری والزمی است تا نام دختر ذکر شودچند دخت

شريعت اسالم، رد و بدل شدن الفاظ ايجاب و قبول را از سوی ولی دختر و داماد، دليلی برای رضايت بر ازدواج وضع 

  :کرده است

  

 :قبول الفاظ عربی ايجاب و

  

ْجنِْی اْبنَتََک أَوْ «:گويد  شوھر يا وکيل شوھر در عقد محفل ازدواج می دختر يا وصيه خود فالنی را  » َوِصيَّتََک فاَُلنَةُ َزوِّ

 به عقد من درآور، 

ْجتَُک أَْو أَْنَکْحتَُک اْبنَتِْی فاَُلنَةَ « :ولی دختر، بگويد   .دخترم فالنی را به ازدواج يا به نکاح تو درآوردم »َزوَّ

 .»رفتمازدواج او را با خودم پذي »قَبِْلُت ِزواُجھَا ِمْن نَْفِسیْ « : شوھر گويد

  

 !توجه توجه توجه 

 . گردد ءادا  با زبان عربی صورت واً که اين الفاظ حتمالزم وضروری نيست 

بنابراين با رعايت  شروط و ارکان، که در فوق بدان اشاره شد عقد شرعی صحيح است و نيازی به حضور قاضی يا 

يا وکيل ولی (با ولی عروس )  وکيل اويا(که داماد  البته به شرطی.  مال يا روحانی محل به صورت حتمی نيست

ين ادر. عقد را بدانند و بتوانند به درستی با ھم الفاظ الزمه را رد و بدل نمايندۀ طرز اداء کردن الفاظ صيغ) عروس

 کنند، ديگر نيازی به حضور قاضی يا مال امام ھم نيست، و ھمين که دو شاھد ءصورت اگر بتوانند خود آن الفاظ را ادا

 حضور داشته باشند و داماد با ولی زن الفاظ را به درستی رد و بدل کنند، کفايت می کند و نکاح شرعی منعقد مسلمان

اما اگر داماد و ولی دختر طرز گفتن الفاظ عقد را بلد نيستند، بھتر است از مال يا روحانی ويا يکنفر عالم در . گردد می

  . مطابق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام وانعقاد يابداً دقيقکاح محل کمک خواسته شود تا مراسم عقد ن امور فقھی 

هللا تعالی ازدواج، عقد نکاح  و عروسی را که مطابق شرع غرای محمدی عقد شود سبب خوشی طرفين و منفعت 

غرای محمدی  سالم و مطابق به شرع ۀجامعه با دادن فرزندان صالح و خدمتگار به فاميل و جامعه گردانيده و به جامع

  آمين  . بار بياورده ب

  :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

   جرمنی         –ول مر کز کلتوری دحق الره ؤمس و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان


