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  :تتبع ونگارش 
  )سعيد افغانی – دىيسع(نين الديام
  )سعيد افغانی -دىي سع(نيدكتور صالح الدو
  

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 نـكاح در اسالم
  ودمشورتى بـراى عقد نكاحرھنمـ      

١ 

    

  خصوص خويش است،ه ب  ويژه گې ھای دارایــــرموارد يكه در سا یافغانستان كشورى است اسالمى، ھمانطور

  .باشد یافغانى خود مخصوص ه وبژه  يات و روش ھای ويز داراى خصوصيدر امر عقد نكاح  ن

ه السالم  صورت مى يامبر محمدصلى هللا  عليت پست كه مراسم عقد نكاح مطابق شرع اسالم وسنين شك نيدر ا

وست با مراسم يپ زيى، افغانى  نه ئيلك  مقدار مراسم ورواج  ھاى خاص، قومى وقبيرد ، ولــى در جنب آن  يپذ

كه به اصول  ی صورتدر  ضرورت است در حين عقد نکاح اين خصوصيت،. د استي  گرد،شرعى  عقد نکاح

شده  موجب جنجال غير ضروری آندرصورت  عدم مراعات  که  . نظر گرفته شوندشرعى در مخالفت  نباشد  در

     .  درست  انعقاد نيافته استصورته گويند نکاح باطل ويا نکاح  ب میو 

  !خوانندۀ محترم 

ن مراسم  خدمت يكى  ايل  تخنيات  مراسم عقد نكاح را با مسايم تا تمام جوانب  وجزئيان جزوه كوشش  نموده يدر ا

  .ميم بداريوانندگان محترم  تقدخ

ن يسھولت  ھاى  رھنمودى  براى شان  در ح ر  مسلكى  بوده، تاين جزوه  رھنمود براى  افراد مسلكى وغي ھدف ا

ن  اث  حاضريمنح نفس  و ول مھر يوك ث  شاھد ويث  ناكح ومنكوح  ، منحياشتراك  در مراسم عقد  نكاح  منح

   .ميم بداريمجلس  ومحفل  خوشى  تقد

  :آغاز محـفل

    : دين آغاز مى نمايمعموٱل محفل  مراسم عقد ازدواج را امام ، عالم، وياعاقد نكاح   چن
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  . ميطان الرجياعوذ با من الش

  ميبسم هللا  الرحمن الرح

ال هللا   لقد ق».ن اما بعد يرخلقه محمد وعلى  آله واصحابه اجمعين والصالة  والسالم على خي رب العالم الحمد «

نكم  يھا  وجعل بياته  أن خلق لكم من أنفسكم  أزواجٱ لتسكنوا إليومن آ «د يم  و الفرقان  المجيتعالى  فى  القرآن الحك

  »  صدق هللا العظيم- تفكرونيات لقوم  يمودة ورحمة إن فى ذلك  ال

دا  يشان  وپيسوى اه د بيريآرام  گد براى شما  از جنس شما  زنان را تا يافريواز نشانه  ھاى خداوند  آنست  كه ب

  ». نكار  نشانه ھا است  براى  گروھى كه تفكر مى كننديدرستى كه در اه ان شما  دوستى  ومھربانى،  بيكرد م

ن  وحفدة  ورزقكم  من يوهللا جعل لكم من انفسكم ازواجٱ وجعل لكم  من أزواجكم  بن «:اتين  آيكى از ايا يو 

ده براى  شما  از زنان  شما  يد براى شما  از جنس شما زنان  را وآفريخداوند آفر)(٧٢ت يسوره النحل آ(»باتيالط

 )ن لعلكم تذكرونيومن كل شى ء خلقنا  زوج» ا يو ١ «زه ھا يپسران  ونوادگان  را  و روزى  داد شما  را  از پاك

د يتوان یا عاقدنكاح ميو  ».ديشور يدم  دو جنس راتا شما  پند پذيزى آفرياز ھر چ«و )۴٩ت يات آيسوره الذار(

  :ديف  آغاز نما يث شرين حديمحفل خوشى را به ا

ه يستطع  فعليتزوج فإ نه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يا معشر الشباب من استطاع منكم  الباءة   فلي«

  .) بخارى ومسلم (» بالصوم فانه له وجا ء

ه  كند ي  آن را  تھۀنيتواند  ھز ین  مخارج ازدواج را دارد  وميمكى از شما   كه قدرت تأيھر! اى گـروه جوانان (

دارد ، اما كسى  یناموس را بھتر  محفوظ م د ازدواج  كند ، چرا كه ازدواج بھتر  است براى  كنترول چشم   ويبا

  ۀزيوت  وغررد  چون روزه  باعث  ضعف  وكم شدن  شھيد روزه  بگين  كند  بايم  ازدواج  را تأۀكه  نتواند  نفق

  ) .جنسى است

النكاح  من سنتى فمن رغب  عن سنتى  «م ــصلی هللا عيه وسلوار اسالم محمد گامبربزرين حديث  و گفتار  پيا ايو

وه  مورد پسند  من است  كسى كه از نكاح  روى گرداند  از سنت  وراه من  ي نكاح  سنت وش(» فقد رغب عنى

  »ده است يروى گردان

وه مرا دوست  دارد  از ينكاح سنت  من است ، كسى كه ش (» ستن بسنتىينتى  فمن  أحب فطرتى فلالنكاح س «ا يو

ن ، امام غزالى يا ء علوم الدي  جلد اول كتاب اح٢٣۵آداب نكاح كتاب دوم باب اول  صفحه () روى كند يسنت مـن پ

  .)طوسى 

، ابديش  مى يد  تعداد  تان افزاي اگر  ازدواج كن(  » امة حتى بالسقطيوم القيتناكحوا تكثروا فأ نى أباھى بكم  «ا يو

در صورت  مساعد بودن فضاى  ) دينى كه سقط  مى كنيامت  به شما  افتخار  مى كنم  حتى به جنيمن در روز  ق

   .بھتر خواھد  بود ديعمل آه جز ومختصر بؤ  نكاح  وحكم ازدواج صحبت مۀمجلس اگر در مورد حكمت وفلسف

كه خداوند متعال مى ي، طورشمار رفتهه امبران بين سنت ھاى  پيكى از مؤكدتريد ازدواج يدان یم ھمانطوريکه 

  را یامبرانيش از تو پيوما پ)( ٣٨:  رعد (» ةيولقد أرسلنا رسآل من قبلك وجعلنا لھم أزواجٱ وذر « :د يمافر

  .)ميشنان داده اي  بدیم  وزنان  وفرزندانيفرستاده ا

بخواھد تعداد  افرادش  حال خود  دوام كند  وھر وقتى  كهه حانه  وتعالى  چنان  نبود كه جھان  ب  خداوند  سبۀاراد

، لتيت  انسان ر ا حفظ  و فضيز  را منظم نموده  وبراى  آنھا  قواعد  وضع كرده  تا آدمياد شود بلكه  غرايرا  ز

   .طھارت  وعفاف را  در او پرورش  دھد 
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.  شود یراازدواج ، باعث عفت  ونگھدارى  نفس مي  ز؛،  واجب استى داشته  باشندئاناكه  تويازدواج  براى كسان

   .ع  كردهير كشتى زندگى به طرف صالح وفالح تشريباشد كه خداوند  متعال  آنرا   غرض س یازدواج سنتى م

جاد عشق  ي  براى  ان راهيازدواج بھتر. رى شوديض نوع بشر  جلو گا  تا از انقرك واجب  اجتماعى استيازدواج 

  .  ن  مردان  وزنان استيوعالقه  ومحبت  در ب

   .وان و  انسان  وجود  دارديازدواج نه تنھا در بين انسانھا بلکه در مخلوقات، در عالم  ح

ن مى أم الشيكه خداوند  متعال در قرآن عظين زن وشوھر  طوريمانى است در بيپ ،  عھد وقد، عازدواج  در اسالم

ار  محكمى از يمان  بسيعھد  وپ (باعقد  ازدواج كه با شما  مى بندند  )زنان(»  ظٱيثاقٱ غليوأخذن منكم م «:د يفرما

  )٢١ :ء  نسا )رنديگ یشما  م

  :ن  استنباط كرد  كه يتوان چن یم  متبركه تين آياز مفھوم ا

ن يثاقى  در بين  عھد  وميجاد  چنيرد  وبا  ايگ یار محكم كه زن آن   را از مرد  ميمانى است بسيازدواج عھد وپ

ــن مفھــوم   يكه اي،  طـورھم  به خوبى  انجام  دھنده فه  خود را  نسبت  بيشوند  كـــه وظ یك  متعھد ميآنان ، ھر 

ر  با  ارزش   يى تعبئبايورد گار ما  با  چه زگردد  كه پر یخوبى  واضح واشكار مه  ب»  ظٱيثاقٱ غليم «از جملـه 

  .ان داشته  استيى  را  بئزناشورابطه  

ا معامله  اى يست،  ويد  وفروش  واجاره  ني  تجارى  وتملكى  مانند خرۀن مقدس اسالم  معاملي ازدواج  در دناءً ب 

  .ارات اورا  سلب  كرده باشديبٱ  به صورت  برده  در آورد  واختيست  كه زن  را  تقرين

 ن مى كندييوجائب تع ن عقد زن وشوھر  حقوق وي  كه براى طرف استین مقدس اسالم  قرار داديازدواج در د

  .  مى داردمشخصل  ، خانواده وجامعه  يك از زوج وزوجه  را در فاميورسالت ھر 

رند  يگ ینان  وآرامش  است،  در امر ازدواج  قلبھا  آرام  مي  اطمۀن  زن وشوھر رابطي  در بهرابطه  وعالقـ

ل  نمى شود  تا  ازدواج  ي عبادت  انسان  تكم«: د يگو ی م)ر ض( ابن عباس   .ديومھر ومحبت  به وجود مى آ

ن است  كـه  وى ازدواج را  جزء عبادت  ومكمل  آن قرار  داده است  واگر به مفھوم  ي ھدف ابن عباس ا.نكند

شود   ی  آرام  م  شھوتۀد، قلب انسان  به اثر ازدواج  از فشار  وغلبيآعمل ه  ازدواج ھم دقت بۀحكمت وفلسف

   .ل  نخواھد  شديوعبادت  ھم جز با قلب  فارغ وآرام  تكم

 اگر تنھا  ده روز  از عمرم  باقى  بماند  دوست دارم  ازدواج  كنم تا به حالت مجرد:  مى گفت )رض(ابن مسعود 

  .عزب به حضور پروردگارم  نرسم  و

  

  :سن ازدواج

 معينی را برای تفاوت سن ۀمورد قانون و ضابط  تعيين نکرده ودردين مقدس اسالم  سن مشخصی را برای ازدواج

مرد و زن به ھنگام ازدواج  وضع ننموده است و  لی بھتر اين است که انسان پس از رسيدن به سن بلوغ ـ چنانچه 

نی و رشد ، زيرا برای سالمت جسمی و روا اقدام به ازدواج  نمايد-امکانات مادی کافی  که از نفقه بر آمده بتواند

 جوانی و ۀوليت و تربيت فرزندان در مرحلؤوردن انگيزه برای کار و احساس مسايمان و اخالق و به دست آ

  .ی مفيد خواھد بودئتوانا

که گفتيم ،ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است  در اولويت  ھمانطوری

دواج تا رسيدن به سنين باالتر بدون دليل با روش پيامبران خداوند در تضاد قرار دارد و رھبانيت و پرھيز از از
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، و ھر عبادتی در جای خود موجب نزديک شدن بيشتر ت به شمار رفتها عبادۀواج  ازجملازجانب ديگر ازد. است

  .گردد  به پروردگار با عظمت می

ی ازدواج در جوانی دارانويسد که   می)الزواج البکر(صابونی در کتاب خويش تحت عنوان شيخ محمد علی ال

   :باشد گانه میجفوايد پن

نيت پيدا کردن در مقابل نفس وشيطان، لذت بردن از عشق و محبت ھمسری و تقسيم کار و و نسل بشری، مصۀادام

  . مسؤوليت ھای زندگی ميان زن و مرد و مبارزه با کشش ھای ناروای نفسانی

  

  :خصوص در آفرينش زنه دو خصلت ب

  را قرار داده است كه بااساسی دو خصلت خصايلگر ي دۀ عالوهنش  زن  بيروردگار با  عظمت ما در خلقت وآفرپ

  .خصوص مى باشده از بين دو خصلت ، زن  نسبت به مرد  داراى  امتيداشتن  ا

  : ــــنكهياول ا

، تا نوع  بشر  در  شدهرار دادهش  نوع بشر  قيداي  كشتزارى براى  تكون  وپۀن  به منزلأم الشي زن در قرآن عظ

افته  ونمو كند ، تا به حد  والدت  برسد،  پس  بقاى  نوع بشر  بستگى به وجود زن دارد  ين صدف   آرام   يداخل  ا

     .باشند یاز  خاص خود ميب  نسبت به مرد داراى  امتين ترتيوبد

  :ــنكهيدوم ا

ن كه نسل  يعنى  مرد  را مجذوب  خود كند ، ومرد براى اي ن موجود ، جنس مخالف  خود يد ايكه با از آنجا ئی

 عزوجل تعالی هللا بشر  باقى بماند به طرف او  و ازدواج با او  وتحمل  مشقت ھاى خانه  وخانواده جذب شود ،  

نكه  زن مشقت  حمل ووالدت  ورنج وزحمات  منزل  را ي،  وبراى اف  قرار دادينش ، خلقت زن  را  لطيدر آفر

گرى  يكى در جسم اوست  وديت ، كه ين خصوصيھم ق كرد ، ويرق ف ويحمل كند ، شعور واحساس  او را  لطت

  .ف اجتماعى  محول به او دارد يرى  در  وظايدر روح او ،  تاث

  

  :کـــم ازدواجحـــ

می )  و مباحواجب، مستحب، حرام، مکروه: (گردد حکم ازدواج در اسالم از نظر فقھا  مشمول احکام پنجگانه می

  .شود

  

  :ازدواج واجب

 زنا می شود و از گردد که  يقين پيدا کند که اگر ازدواج ننمايد مرتکب ازدواج زمانی  باالی انسان واجب می

ق روزه نتواند خود را از  ھمسر را داشته باشد و از طريۀ ازدواج و مھريه و نفقۀی تأمين ھزينئطرف ديگر توانا

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

   .نيز واجب می گردد

  

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

  .ج بر او واجب نيست ، بلکه ازدواج  مستحب استدر اين صورت ازدوا. ننمايد 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 . مراعات نمايد و توانائی تأمين مخارج زندگيش را ندارد،  در اين صورت ازدواج  باالی او حرام است

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

  

  :ازدواج مکروه  

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

  .ازدواج در اين حالت برايش  مکروه است

  

  :اج مباح ازدو

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

  . شرعی با ھم فرق نمی کند

  

    :تعريف  نكاح

ا اھل كتاب  يك زن  مسلمان  يك مرد مسلمان  با ين يشگى بي  ھمۀ بر  قرار  كردن  رابط : عبارت است  ازنکاح 

    .رضاطور ه وب صورت دائمى ه مشروع وبۀ ل  جنسى به غرض توالد وتناسل بر  نحويبراى بھره  گرفتن  از مسا

  

  :ط  ازدواج يشــــرا

  :ازدواج عبارت است ط يشرا  

ن،  ي اگر زن ومردى پس از خواستگارى وتوافق طرف.حضور دوشاھد غه ازدواج  وي ص،جاب و قبولياز ا

جاب وقبول  را يغه  ولفظ  ايتوافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاھد عادل  ومعتبر  اعالم  كردند  وصت  ويرضا

ن دو  به صورت  زن يگردد  وا ین  مين  آنان  تأمي،  عقد ازدواج  در بندين دو شاھد  جارى نمايبا حضور  ا

 آنان  كى  ازيچ  يا ھي،  رديكم  وقاضى  انجام گا حاينى  يلم دن ازدواج  به حضور  عايخواه  ا  ند يآوشوھر  در مى 

نى بال ي،  از لحاظ درد  وبه ثبت  برسديبا حضور  دو نفر  شاھد  انجام  گ  ءفتر  قضاد نباشد ، اگر  ازدواج  در

   .اشكال  است

  

  :ولى در نكاح  ان  ون شاھدييحكم اسالمى  در تع

»  ال نكاح إال بولى «: ه وسلم  فرمود يامبر صلى هللا  عليت شده است  كه پي روا)رض(موسى  از ابودر حديث  

  .)د ،  ابن ماجه  وتر مذىو، ابو  داواحــــمد(» نكاح   بدون ولى  جواز ندارد 

  :ه وسلم   فرموده است يامبراسالم محمد   صلى  هللا عليھمچنان  پ
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  .» و باطلر ذالك  فھي،  وما كان  من  نكاح غال نكاح إال  بولى  وشاھدى عدل «

 )ن  پس   باطل استير از ايست  مگر  با بودن  ولى  ودو شاھد  عدل  وآنچه  باشد از نكاح  غي نكاح درست  ن(

  )ابن حبان(

    :فرمود   ه وسلميغمبر  صلى  هللا عليت  شده  كه پي  روا)رض(شه ين  عاياز ام المؤمن 

 فنكاحھا باطل ، فإن دخل بھا  فلھا  المھر بما  استحل من ھا  فنكاحھا باطل ،ير إذن  وليما  امرأة نكحت   بغيا«

ھـر زنى  كه نكاح  ( )د ، ابن ماجه  وترمذىواحمد ، ابو داو  (»فالسلطان ولى من  ال ولى  له فرجھا ، فإن اشتجروا

زن ن  ي،  پس  نكاحش باطل است  پس اگر دخـول كــرد بر ا  ولى خود پس  نكاحش باطل  استۀكند بدون  اجاز

 ین صورت  سلطان ولى كسى مي، پس  اگر مشاجره  كردند درااست  مھر بـه  سبب استحالل  فرجشر پس  او

  .ا ھم  قاضىيو. باشد كه ولى ندارد

ا تنھا  از پدر ، وسپس  يمادر باشند  و ك  پدريولى پدر است وبعد از او پدر كالن وسپس برادر خواه از ن  يمقدمتر 

  )١(  .سائر عصبه

     .ستيح نيد  مرد باشد  ودو شاھد  عدل  صحي  نكاح   بدون ولى  كه بااءً بن

د كه از يى كه ابن المنذر گوئدانند  تا جا ی سلف وخلف  ھمه وھمه  ولـــــى را در نكاح معتبر  ماءجمھور علم

  . ك ازصحابه خالف آنرا نمى دانديچيھ

 پس (»نكحن أزواجھن ي فال تعضلوھن أن « )سوره بقره  ٢٣٢ت يدر مورد  آ( ادى  از مفسرا ن  وفقھايتعدادى ز 

سار يت در مورد  معقل  بن ين آيند اگرچه  ايگو ی م ).شيكه  نكاح كنند بـا شوھران خو نيشانرا  از ايد ايمنع نكن

  نازل شده  كه سوگند  خورده بود كه خواھر  خود را به شوھر قبلى اش  كه اورا طالق  داده  بود نكاح  )رض(

  . ندنك

نست خود نكاح توا یورند  كه اگر  زن م آی  اشاره دارد به سوى  ولى زن واستدالل متيولى  مفھوم  اساسى  آ

  .شد یسار   ازمنع  كردن  او  نھى مي، معقل بن ديخود را  منعقد  نما

  

  :آغــاز محفــل

  : ن شروع و  آغاز  مى كنديامام وعاقد نكاح چن

  : دوستان  وجوانان  محترم ، دانشمندان،ءبرادران، علما

ن دوجوان كه به ين محفل مقدس شرعى وخوشى   در مراسم  عقد زواج  ونكاح ايم كه امروزدر اي افتخار دار

ش يخو ريكار  شرعى  وامرخه م  وبيد ه ايده اند ، اشتراك به  ھم رساني ورغبت حاضر به عقد  ازدواج  گردءرضا

   .ميكن یغاز مه وسلم  آيمطابق سنت محمدصلى هللا عل

  

  :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 
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 عدل، وما كان من نكاح یاھد وشیال نكاح إال بول: (دي فرمایه و سلم ميپيامبراسالم محمد مصطفی صلى هللا عل

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

  ).ترمذی(» .اين صورت گيرد ، باطل است 

  

  :ھدف از حضور دو شاھد عادل در عقد نکاح

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

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

  قد ع  باشند،  مست ايا كر ي  وانهي د اي   نابالغ  اگر گواھان . ) بشناسند  و  بدھند صي تشخ  ھم  از  را  عقد نيطرف

  .  است كساني  ،  وجودشان  عدم  با  از نظر شرع نھاي ا  وجود  چون ، ستي ن حي صح نكاح

  :اما در مورد عدل شاھدان

   فاسق  گواھان  حضور  با  و ستي ن  ازدواج  عقد  صحت  شرط  گواھان  عدالت :ندي گویم) رح( هيامام ابو حنف

    ازدواج  بر  شھادت  و ی گواھ یستگي شا  باشد،  ازدواج تيوال  ۀستي شا  ھركس .  است حي صح  نكاح  عقد زين

  .  است  ازدواج  اعالن  حضورگواھان  از  مقصود  چون . دارد زي ن را

  .دانند ی م  شرط  را  عادل  حضورگواھان »  عدلی وشاھدیال نكاح إال بول«  ث ي حد  استناد بهاب: امام  شافعی

   مذھب  مختار  و  دارد  وجود یأ ر  دو رديگ  صورت  الحال  مجھول واھان حضورگ  با  ازدواج  عقد اگر

  .  است حي صح كه  آنست یشافع

   شناخته  آنان  عدالت قتي حق ردكهيگ ی م  صورت  مردم ۀ عام اني م  و اباني ب  و  درروستاھا  ازدواج چون

   گواھان  حال كه  است ی وكاف شود ی م أ اكتف  حال ظاھره  ب  لذا كند، ی م  مشقت جادي ا  عدالت  اعتبار  و ستين

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

  .آشکار نباشد

   او  فسق كه نست آ  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 یست شاھدانيح ني اعتبار ندارد و صحینصورت شاھد گرفتن وي تارک نماز باشد، در ایاما اگر کس

  .يدآعمل ه  بنبايد از آنان در امر شھادت  دعوت

  

  : بودن شاھدان ن  مسلما شرط

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

   گرفتنن درشاھدا كند،  ازدواج مسلمان   ري غ  زن  با  مسلمان  مرد  اگر ی ول .دانند ی م  شرط  را گواھان بودن

    عقد رمسلماني غ  حضورگواه  با نديگو  الحسن  بن  محمد  و ی شافع  و  احمد . دارند  اختالف رمسلمانيغ

    . ستي ن  قبول  برآن رمسلماني غ ی وگواھ  است  مسلمان ی برا  ازدواج  چون ، ستي ن حي صح ازدواج

    . است ـــزيجا كتاب  نفراھل ت  دو شھاد  باشد، كتاب  اھل زن  اگر  گويد که  وسف میي وامام  ابو فهيامام ابوحن

  

  :شـــاھــــدان
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 در محفل عقد نکاح وبه ليت انعقاد عقد نکاح را داردوکه مسؤا عالم يامام ،  قاضى  : که  گفته شد وریطھمان

د  دونفر  مردعاقل،  بالغ ومسلمان ي، با) داماد وعروس(ضای فاميل  ودوستان  فاميل ھای ن  از اعاحضور حاضر

  )بهيخط(فرستند تا از عروس  ی،  به نزد  عروس  مشندك نفر مرد ودو زن  را كه از محارم  عروس  بايا يو

   .دينما ین مييش  تعي خو»نفس ل مھر ويوك«ث  يبپرسند كه كى را  بح

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

  ين مى كند؟ي تع)  ....... ناکح-نام شاه  (......ش  در قسمت عقد نكاح با جوان به نام يونفس خو

) د شاه نوم او دپالر نوم(د محترم ) د ناوی نوم  او دپالر نوم( تاسی لطفاوواياست چې :پښتو پوښتنه  د ناوی نه 

  لی دی اويا ټاکی؟سره د صحيح او شرعی نکاح په ھکله خپل د مھر او نفس وکيل څوک ټاک

قبول   شخصٱ  حضور  به ھم برساند  وخود ش  مراسم   جاب ويتواند  مانند  داماد   در مراسم  ا یعروس  م(

معموآل طورى   مروج است  كه عروس .) ت ولى دختر و دونفر شاھدي،   البته  با معجاء آورده جاب وقبول  را بيا

ار دوم و سوم از عروس د  براى بي شاھدان با.سكوت مى كند ھد  ون را نمى د اول ودوم  جواب  شاھداۀبه دفع

نفس  ل مھر ويضرور است كه نام  وك. دين مى نماييش  تعينفس خو ل مھر ويث وكيحه  را بی،  كه كسؤال كنند

  . ال  ھر دو شاھدان  تذكر  داده  شودؤتوسط دختر به صورت مشخص   در برابر س

   : د ين بگويد  چنيش  بايفس خول مھر ونين وكيين تعيعروس درح

ـح وشرعـــــى  ي در قسمت تعيين مھر و عـقـد نــكاح  صحـ)......(  بـنـت  )......نام عروس ....(مـن : متن دری 

 ) ............نام وکيل.....() ...کاکا، ماما ، برادر کالن(ترم مح.....) .........(ولد .)...نام شاه (....ش با محترم  يخو

ولد    ).......نام داماد(.....با محترم ش  در قسمت عقد نكاح و تعيين مھرينفس   خو  مھر و ليث  وكيحه ا  بر 

   . م ين  مى نماييتع) ........... (

  ...)دناوی نوم(....زه : پښتو متن/متن پښتو

ح د عقداو د مھر د  تعيين په زوی سره د صحيح ، شرعی نکا(......)د .....)دشاه نوم (...لور د محترم (........ )د

  . ه انتخاب او ټاکمگد شرعی وکيل به تو...)دوکيل نوم(...محترم ...)کاکا، ماما، مشرورور(برخه کې محترم خپل 

 ل  مھر وي وبعدٱ ھر  دو   شاھد مكلف  اند،   نام  وك»    توسط دختر به شاھدان گفته شده نفس  مھر و«ل  ينام وك

   .طور شرعی و قانونی اعالن  بدارنده ز بين   نيحاضر ا امام ويضى  نفس دختر را براى  قا

  

  :   درموردیحكم شرع

ز واجب است كه يست، بر ولى نيز نيكه   ازدواج بدون  ولى جا یھمانطور اجازه خواستن از زن قبل  از ازدواج  

مى تواند ، ولى  نبه  ازدواج  نباشداگر زن  راضى   ، واجازه بخواھد زنان  تحت  تكفل  خود قبل  از ازدواج  از 

: ، مى تواند آن را فسخ كندوردآاو را  به عقد نكاح كسى در ) ولى ( ت  اوي، پس  اگر بدون  رضااو را  مجبور كند

  :ه وسلم فرموديامبرصلى اله عليت است كه پيرة روايدرحديثی از ابو ھر 

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

،  به ازدواج  كسى  داده م  تا  از او  اجازه  گرفته نشودزه  ھي،  ودوشستور  نگرفته  ازدواج  داده نشوداز او  د

   .)بماند كه ساكت  ن است يا:  فرمود ) باكره چگونه  است ؟ "بكر"ت يرضا(  رسول خدا ،  اجازه یا: گفتند . نشود 

  ).٢ ۵٩۴- ٨۶٩ (ح مسلم  امام مسلمي، صح) ۶١٨الروا ء (، ) ٢١٠٠ (ح  سنن ابن ماجه ي صح( 
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ب ، ي ثیأن أباھا   زوجھا وھ «: ت  است يء بنت  خدام  انصارى  روامچنان در حديثی ديگری که از خنساھ

ت  او ، او يوه بود  وپدرش  بدون  رضاي او ب(»  ھاه  وسلم  فرد نكا حيفكرھت ذلك ، فأتت رسول هللا  صلى هللا  عل

   . ) رفت  ونكاحش را با طل  كردپيامبر صلی هللا عليه وسلم را به عقد  كسى  در آورد ، نزد 

  .) ۵٠۵-٩-٢ (سنن الترمذى (، ) ٨٨۶-۵٩١-٢ (ح مسلم  ي، صح  )۴١٨ (ح سنن الترمذى  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

   :ه وسلم آمد وبه آنحضرت  گفت  كهيامبرصلى هللا علينزد پ) باکره-بكر(دخترى (

فسخ  "ه وسلم، اورايمد صلى هللا  علامبر اسالم محيش، اورا  به عقد  كسى  در آورده است پيپدرش  بدون  رضا

  . )ار  دادي اخت"عقد

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

٩-۵٠۵(.    

   ادامه دارد

  


