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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

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ فبروری ٢١
  

 تيـنرـتــناکاح درــن عقد
 معجزه را بر پا داشته ودر جھان "ذ باالعيا" امروزی ما  یخصوص وسايل انترينتی در دنياه وسايل ار تباط جمعی ب

ستد  ير  داد واوفروش ، وس خريد توانند به برکت انترنيت بسياری از امور زندګي، معامالت تجاری، امروز انسانھا می

  .از طريق انترنيت وبه اصطالح کنفرانس تيلفونی  انجام دھندرا خويش 

ه ب توانيم مراسم ايجاب وقبول نکاح را  شرفته ،  آيا میپيخنيک مدرن وسياری از مردم می پرسند که با استفاده از اين تب

مچو که جواب مثبت باشد ، حکم شرعی در مورد ھ در صورتی؟  انترنيت وکنفرانس ھای تيلفونی انجام دھيم ۀـــوسيل

  باشد  ؟ چه میعقد نکاح 

  ! محترمگان خوانند

  :قبل از ھمه بايد گفت 

    با يك زن رضاء و رغبت، بين يك مرد مسلمانه  ھميشگى، ب ۀ رابطـ  كردن  قرار  بر : عبارت است  ازنکاح 

ه  جنسى به غرض توالد وتناسل  و ب متقابل  از مسايل  گرفتن  براى زندګی مشترک، بھره  يا اھل كتاب مسلمان

     . صورت دائمى

  . شاھدين ، وتعيين مھر  ، شھادتورضايت زن ومرد ) جز در صورت وکالت( حضور مردوزن : ارکان نکاح ۀازجمل

 وحضور دوشاھد ، اگر زن ومردى پس از   ازدواج ۀ صيغ،از ايجاب و قبول: ازدواج عبارت است شرايط  

   كردند  اعالم معتبر  و  شاھد عادل  دو نفر  با حضور  خود را  وتوافق  رضايت خواستگارى وتوافق طرفين،

   گردد  مي  تأمين  آنان  در بين  عقد ازدواج  جارى نمايند،  اين دو شاھد  را با حضور  ايجاب وقبول  ولفظ وصيغه

 انجام   وقاضى  يا حاكم  به حضور عالم دينى  اين ازدواج  خواه يند آ ھم در مى   زن وشوھر  به صورت واين دو

  . نباشد ان از آن  يكى  يا ھيچ گيرد،

   بال اشكال  از لحاظ دينى وشرعی   برسد ،  وبه ثبت  گيرد  انجام  شاھد  دو نفر با حضور ء قضا فترد  در ازدواج اگر

   .است

مقام خاصی  به تناسب معامالت تجاری تفاوت داشته واز لحاظ شرعی از اھميت و کر است که عقد ازدواج ذ ولی قابل ت

ازدواج .  تعبدی داردۀی اسالمی عقد ازدواج يک عقد مقدس بوده و جنباکثريت علماۀ  به عقيد. باشد برخوردار می

داند و به داشتن شرايط به عقد ھرچه زود تر آن  را سنت خويش می تکميل نيم ايمان خوانده شده و پيامبر اسالم آن

 . کند درحيات امر می
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ايجاب و  به اين ترتيب . باشد واج الزم وضروری میچنانچه ګفته آمديم  موجوديت دو شاھد در امرعقد نکاح و ازد

  . استکنفرانس تيلفونی از ديد شرعی فاقد اعتبار قبول عقد نکاح از طريق اينترنت ويا به اصطالح 

د را ميتوان از طريق اينترنت ويا به شاھدان وحضور عروس وداماکه  حضور  علماء اسالم به اين نظر اند باوجود اين

ولی عقد اين مراسم در شرع اسالمی اعتبار نداشته واين نکاح قابل قبول نمی . س تيلفونی مشاھده نمودکنفران اصطالح 

  .  باشد

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج 

 و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

  

 

 

 


