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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

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

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 نـكاح در اسالم
  ـودمشورتى بـراى عقد نكاحرھنم      

٢ 

  :نامراسم  شھادت  شاھد

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

  . ومنتظر  اداى شھادت در برابر امام وحاضران  منتظر شھادت، ھستندهعقد نكاح مراجعه نمود

از كجا آمده  :  پرسد ی از شاھد اول  م) ومطابق عرف افغانی(د گفته يان   خوش آمد به شاھداءابتدا  امام  در يقاضى  

  د؟ـــيا

  :شاھد اول

  م ي بعد از بسم هللا الرحمن  الرح

     .د از شھر وكا لتيگو یمال امام که ازکجا آمده است ؟ ؤدرجواب س و:نمايد  ادای شھادت میآغازبه

  :پرسد ومی ويدگ ه میادامه دادا امام يقاضى 

  :دـــيگو یشاھد اولى م   د؟ يچه آورده ا

  حكم وكاالت 

  .ديا ن كنيلطفٱ  آنر ا ب: ديگو یا امام ميقاضى  

  ميبسم هللا الرحمن الرح:  ديگو یشاھد م 

ات بى بى المسم: ء  ايخاطر خدا  نه از روى   ره دھم  ب ی أشھد  شاھدى م)  .....نام شاھد...  (نجانب ي ا: متن دری

 ل مھر ويگر دخترى ندارد ، وكين نام ونسب  ديكه به ا) ..........محترم (  بنت )...... منکوحه- نام عروس .......(
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ر ازجانب شاھد به وکيل مھر ونفس که در نشست حاضر گا -  .........نام وکيل مھر ونفس ......(محترم ش ينفس خو

  .ن نموده استييرا تع) دست نيزاشاره شود بھتراسته است ب

 أشھد و شاھدی ورکوم -په صداقت سره .....)دشاھد نوم (... زه : يیبعد له بسم هللا نه داسې وا :پښتومتن/متن پشتو 

 په دی نوم او نسب بل لور نه لری، لور چې(........) د .....) د ناوی نوم (.....دهللا لپاره، نه د  ريا   لپاره چې پيغلې 

زوی سره د (.......) د ...) د شاه نوم (....د محترم   ....)دوکيل نوم (...... یښاغل....)   ورور، مشرکاکا، ماما(خپل

صحيح، شرعی او قانونی نکاح دتړلو په ھکله او د مھر د تعيين په برخه کې خپل شرعی وکيل د مھر او نفس انتخاب 

  .   او ټاکلی دی

ده يذكر  گرد   »ل مھر ونفسيوك«ث يحه نب  شاھد اول  بش  از جاطرف  شخصى كه نامه ا  امام روى بيقاضى  

   ؟دين وكالت را قبول داريما اش  :پرسد یده است  ميجا گرده ا قاضى جا بيك  امام ينزد قبآل در است و

  : ديگو یل مھر ونفس ميوك

  . ت را قبول كرد ه امالن وكيبلى  من ا

  ! د   لطفٱ شاھد دوم شھادت دھد يگو یم كند و یا امام  به  اخذ شھادت  شاھد  دوم  آغاز ميقاضى  

  . ل مى شوديز تكميادت  نھن شيشاھد اولى  ا وبه مانند كند یشاھد دومى حاضر وآغاز به شھادت  م 

ل يوك«ث يحه   از جانب  شاھد دومى ھم   ب)وکيل مھر ونفس (طرف  شخصى كه نامشه ا  امام روى بيقــاضى   

   ؟دين وكالت  را قبول داريشما ا:  پرسد یده  ميذكر  گرد»  مھر ونفس

  .بلى قبول كرد ه ام : د يگو یل مھر ونفس ميوك

  :   نموده ومى پرسد)ندهيشوھر آ( دختر  روى  به طرف  ناكح » مھر ونفس«ل  ين  وكييھمچنان  امام بعد از تع 

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

کاکا، ماما، بردارد کالن (ش را يل مھر ونفس خويوك گر دخترى  ندارد وينسب  د ن  نام ويكه به ا  ..........)(

ن  محفل به  جواب يد  خـودتان در ايخواھ ی م،ن نموده استييتع  .....)نام وکيل مھر ونفس.......(محترم   )خويش...

  ؟د ين كنييلى را   تعيد  براى خود  وكيخواھ یا  مانند  منكوحه  ميد وي بپرداز، بحث و توافق بر  مھر وقبولجابيا

  :برای تعيين وکيل) داماد(  ناکحیمتن اقرار دری و پشتو

  پيغلها ش   بيح وشرعـــــى  خوـيـكاح  صحــد نـقـ در قسمت  ع)......(  ولد   )......نام ناکح ....(مـن : متن دری 

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

   . م ين  مى نمايي تعو تعيين مھر عقد نكاح در قسمت   ليث  وكيحه را  ب  ) ............نام وکيل.....(

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

  د صحيح ، شرعی نکاح د یلورچې په دې نوم بله لورنه لر(......)د .....)دناوی نوم (...زوی د پيغلې  (........ )د

ه گد شرعی وکيل به تو...)دوکيل نوم(...محترم ....)کاکا، ماما، مشرورور(عقداو د مھر د  تعيين په برخه کې خپل 

  .انتخاب او ټاکم

ل  ناكح   ھم اقرار را در مورد  يد  از وكيامام  با. ن گردديي ناكح  براى وكالت  تعكه  شخصى از طرف يدر صورت

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

ش روى  ي  بحث خو)كه  خواسته باشديناكح   ، در صورت  (و) منكوحه(ل مھر نفس ين وكييبعد از تعامام و عاقد نکاح 

    . ديآغاز مى  نمان  مقدار مھر شرعى   ييتع
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  ن مــھـــرييمـــراسم تع

   تعيين مھر درنکاحۀلأاھميت مس

م دربدو يدان م  بھتر میيعرض برسانه ن محترم باگقبل از اينکه در مورد مراسم تعيين مھر مطالبی را خدمت خوانند

  .م يندازي مھر  روشنی بۀــکمی در مورد تاريخچ

  

  : در تاريخ بشريته مھرفحكمت وفلس

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

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

رد، وبرای جلب توجه فاميل دختر به تناسب، ک اری میگاستخوديگر اقدام ۀ ھر کس برای ازدواج با دختری از قبيل

شود در بدل  وحتی داماد حاضر می. دگرد نام ھديه ومھر پرداخت میه  بیی دختر ومشھور بودن  فاميل  مبلغئزيبا

  .کی نمايديازدواج با دختر مدتی را برای خسر خود کار فز

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

  .خاصی  بيان گرديده است

ين آمد دربدل ازدواج ابعد از اينکه موسی عليه السالم  از مصر به مد :در داستان موسی عليه السالم آمده است

  .ورد آجا ه  چوپانی بۀبرای خسر خويش شعيب  وظيفرا مدت ده سال  ،خويش

ه د ويا داماد کار فزيکی در بدل مھر عروسی خود بنام مھر پرداخت ميشه انه ھای قديم اگر پول  ببه ھمه حال در زم

يس  فاميل  ئ  به ررفته گ ويا کار صورت نام  مھره بشده اين مبلغ ويا جنس تاديه که به اين ترتيب ورد  آعمل می

  .رسيد گرفت وبرای دختر يا  عروس چيزی نمی تعلق می

  

  : در اعرابمھر 

د مکلف داما.   مھر زنھا جريان داشتۀرواج مشابھی در بار   نيز رسم واعراب بين اسالم  دين مقدس قبل از ظھور

حتی آنعده از فاميل ھای اعراب که دختر ھای  خويش . بود،  پول معينی را به پدر دختر ويا رئيس خانواده  بپردازد

  :گفتند سايرين  در تبريکی نوزاد دخترشان   می د،ولد ميشتگور نمی کردند ودر خانه ھای شان دختر مه را زنده ب

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

 تا ھنوز سف بايد بگويم که ھمين خرفات دوران جاھليتــأ تاوردند ، ب آدست میه از ازدواج دختران شان  پول ب

  .د نميگذارنيز ی  اسالم مراسم سف نام آنراــأدربرخی از مناطق کشور ما  افغانستان نيز در جريان است وبه ت

  

  : مھرۀــلأاسالم ومس

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

عروس يعنی  زننی نوقاخصوص مھر   قانو ن انسانی  را  وضع کرد ، ومھر را حق ه برای خانواده وازدواج وب

  : داشتبا صراحت اعالمن أم الشيعظاعالم  داشت ، وقرآن 

 زنان را  یه  ھايومھر )(۴ :ه ينسا ء آ(»  ٱ يٱ مرئي منه فكلوه ھنی واتوا النسا ء  صد قاتھن نحلة فإن طبن لكم عن ش«

ه خود را  به ي از مھریزيت خاطر چيپس اگر  با رضا .ديانه  بپردازي خدایضه ايصانه  وفر  خالیه ايبه عنوان  ھد

  ).ديحالل وگوارا  مصرف كن   )د ويافت  داريدر (دند ، آن  را يشما  بخش
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  !خوانندۀ محترم

تعلق ن دانست وآنرا  به زن مدين مقدس اسالم وشرعيت غرای محمدی ، مھر را حق ز ،طوريکه مالحظه فرموديد

  است كه زن  بر مرد  ی  حقحتی شوھر حق تصرف در مھر را ندارد ومھر گفت که پدر ويا ولی دختر و ، وساخت

زى  از آنرا  براى خود  ير پدر  چيا غي پدر باشد خواه، ستي  حالل  نیچ  كسي،  و زن مالك  آن است  وبراى  ھدارد

   . باشدینكار  راضينكه  زن  بر ايبردارد  مگر ا

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

  .نمود

تواند  آن را  از شوھر  یشود  پس م ی، مــالك وصاحب  آن م مرد است وزن بر اثر ازدواج ۀ مھر زن بر عھد

ت  نسبت به تمام  مھر  ين مالكي،   استقرار اعمل آرده بار خود  در آن  مال تصرفات را يوبه اخت. ش  مطالبه كنديخو

     .ت  زن نسبت  به مھر استيلكشرط  مــا    )مجامعت (كى يگر  نزدي، به عباره دكى استيبه وقوع  نزد منوط 

رد موجب  عقد نكاح،  م ده اند  كه مھر  عبارت  از مالى است  كـــه  برين عقيفقھا وحقوق دانان بـر ا بـرخى از 

  ورغبت خود  عقد را منعقد مى  سازند ، اما ءزن  با رضا اگرچه  مـرد و.  گردد یملزم  به پرداخت  آن  به زوجه م

ن ي ا . نى و قــانونى  استيت  ديك  مكلفيپرداخت  مھر قبل از ھمه   . كند ین ميقانون  مترتب برآن  مھر  را مع

كه   ینى و  قانونى آنطوريف ديگرد؛ اما  الزامات  وتكال ی ورغبت خود  صورت مءدرست است كه عقد  به رضا

ف را  با  توجه  ين تكليق  ايتطب   وءز  ضمانت  اجرايوقانون گذار  ن.  ردين نموده است ، صورت مى پذيقانون  مع

نگام  ه  به ھيست كه تمام مھريواجب ن . ن  كرده استين  در آن معيت عوضياھم ت آن  ويخصوص و بـه نــــوع عقد

،  ن  باشديا قسمتى از آن  به صورت  قرض وديه  يز  است  كه تمام مھري،  بلكه  جا شودعقد ازدواج فورٱ  پرداخت

تواند  بعد  از عقد  ازدواج ،   ی اقساطى پرداخت  گردد وزن  بالغ  وعاقل  وداراى  رشد فكرى  مۀويا به  شيو

  .تبرئه  وحالل كندا مقدرى از آن  يه  ويشوھرش  را  از  تمام مھر

  

  :انواع مھر 

اده روى  نكردن در آن  مورد  ي  براى مھر  در نظر  گرفته نشده  ولى  كم بودن  وزیعت  حداقل  وحد اكثريدر شر

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

، براى   قسط  عند  المطالبه  پرداخت كردا تمام يقسط  ا نقد ويطور نقد ه مھر را  مى توان ب . ازدواج  روى  نگردانند

، مھر ن نشدهيه  معير  مھرا،  اگر مقدديزش  نمايز است  قبل از آنكه  مھر  را پرداخت كند  با ھمسرش آميمرد  جا

ن  شده  بر مرد واجب  است،  واز عدم  وفا به شروط عقد جدٱ  ي پرداخت  مقدار  تعن   شده باشد يالمثل  واگر  مع

  :ه وسلم فرموده استيامبر صلى هللا عليد، پي  نمایخود  دار

د  به آن وفا يشروطى  كه با ن يسزاور تر (  » فروجــللتم به الــتم  من  الشروط ، آن توفوا به  ما استحيأحق ما أوف «

  ).نكاح استد  شروط  يكن

    .) ٢١٢۵-١٧۶-۶ ابو داود سنن  ( ،)  ١۴١٨-١٠٣۵-٢ مسلم ( ، ) ۵١۵١-٢١٧-٩امام بخارى  (

  

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

      .رود یشمار  مه مقابل  تمتع  شوھر  حق خالص  زن ب

  . تقسيم ميگرددوبر دو قسم

  ).اجنسيخواه نقد باشد و(ن شود يي كه در وقت عقد نكاح تعیمھر  (:مھر مسمى١- 

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

   :ل  معتبر است يز ھاى  ذيمماثلت دو زن در چ

ن مماثل  بودن  او صاف  زوج معتبر يوه گى ھمچنيا بي،  وت، بكارانت، علمي، دل، عقـــــل، مال، عفت سن، جما

گر آن اوصاف  را نداشته  باشد در يك زن  دارنده اوصاف  خوبى باشد كه شوھر زن ديپس اگر شوھر  . است 

  .ن دو زن  وجود ندارديآنصورت مماثلت ب

ا ھم مھر را يبرده باشند وز آن  نام نن  وايين عقد نكاح تعي مھر در حۀكه  اندازگردد  یمھر مثل در آنصورت الزم م

ن، يمت  باشند مثل زميكه  داراى ق یھائزيچ  .گردد یقصدٱ نفى كرده  باشند،  در ھر دوصورت  مھر مثل  الزم م

 كمتر از ده درھم  شرعى  مت آنيكه ق یشر طه ت مھر را دارند بيره كـه صالحيوانات  وغـي،  جواھر،  حباغ، كاال

     .كه حداقل مھر  است  نباشد

  . ن حاصل گرددي، است به ھر انداز ه اى كه  اتفاق  جانبل  شرعى شان يا وكين  ويار زوجين مقدار مھر  به اختييتع

  . در صورت  كمتر نكاح  صحت  وجواز دارد. د  از ده  درھم شرعى  كمتر  نباشديولى مھر با

ن باشد  يد  سنگيكه گفته شد ،  مھر زن  نبايولى طور .شود یرا به قوامت مرد بر خود راضى ميزمھر حق زن است  

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

    ).ه  تر باشديكه ازھمه  خوب روتر وكم مھر

   :ت استيلك  رواانس بن ما ازف يث  شريدر حد

ده  مى ي بر او د)ا حنايزعفران (كه آثار زردى يآمد  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 علي،  پشد

  . ازدواج  كرده است

امبر ي خرما طال ، پۀك  خستي وزن  ۀ ؟ گفت به اندازیش  قرار  داده ايه  برايچقدر مھر: هللا  فرمودامبر صلى يپ

   )١۴٢٧-١٠۴٢-٢ مسلم ( ، ) ۵١۵٣-٢٢١-٩بخارى .(  باشدیمه  بده  اگرچه گوسفنديول:  فرمودصلی هللا عليه وسلم 

   :ت استيث از سھل بن سعد  روايھمچنان در حد

  رسول یا: ه وسلم بودم  كه ناگھان  زنى بلند  شده  وگفت يامبر صلى هللا عليى در خدمت  پ به ھمراھى جماعت« 

، بار جوابى  به او نداد پيامبر صلی هللا عليه وسلم،، ن  باره بگوي،  نظرت را  در ادميخودم را به شما  بخش! خدا

ه يامبر صلى هللا عليست؟ پيدم ، نظرشما چيخود م را  به شما  بخش!  رسول خدایا :گر  آن زن  بلند  شد  وگفت يد

  .وسلم جوابى به او نداد

ن باره  يدم ، نظر  خود  را در اي خودم را به  شما  بخش! رسول  خدایا: زن  براى بار سوم  بلند شد  وگفتسپس  آن  

 امبر صلی هللا عليه وسلم  پي،دا  او را به ازدواج  من در آورد رسول خیا: گفت  و بلند شد ین ھنگام  مـردي، در ابگو

  :به آن مرد فرمود
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زى يچ برو و:  فرمود پيامبر صلی هللا عليه وسالم نه ، :  ؟  گفت )یه  به او بدھيكه به عنوان  مھر( یزى  داريا چي آ

 یزيچ چيھ:  جو پرداخت  سپس  برگشت وگفت و   از آھن باشد ، آن مرد  رفت وبه جستیدا كن  اگر چه  انگشتريپ

:   ؟ آن مرد  گفت ی حفظ داریزيا  از قرآن  چيآ: ه  وسلم فرمود يامبر صلى هللا علي  آھنى ،  پینگشتراتم  حتى  افين

 اورابه ازدواج  تو یقرآنى كه ازحفظ  دار  )هيمھر( بـا بر و  فرمود )ص(امبري فالن  وفالن  را حفظ دارم ، پۀسور

  .)١۴٢۵-١٠۴٠-٢مسلم () ۵١۴٩-٢٠۵-٩  یبخار( )٣( )در آوردم

  

  :ــزيــجــھ

ن روش بدان جھت يات منزل  اورا  فراھم مى كنند وايا خانواده اش  ضروريعادت چنان است كه خود عروس 

 بستره )رض(امبر اسالم  به فاطمه يده  كه پيف  خود خرسند باشد وثابت گردده است  تا به مناسبت زفايمعمول گـــرد

  . باشد یات  منزل، شوھر ميه تمام ضروريقى تھيكه مسؤول حقد دانست  ياما با. ز داده استيى جھا

ك حصه آن  جھت ي  واز جمله هديم  گرديقسمت  تقسومھر به سه حصه  ن مقدار مھر،يين است كه بعد ازتعيمعموٱل چن

ث  يحه گرآن بيۀ دـــ ودو حص)بل  از شب زفاف  پرداخته  مى شود كه قیمھر(رمعجل ـث  مھيحه سھولت  ب

ك ياگر عدد تاق باشد به فال ن. د بعدٱ  پرداخته  شوديبا ناكح  بوده و ۀو به عھدن يل مسمى گردد كه در دمھرمؤج

  .ستيحكم شرعى ن. شود یحساب م

  

  :ل مھر ونفس دختريفۀ وكيوظ

دختر  در مورد   )ل مھر ونفسيوك (ندگى قانونى وشرعى يل مھر ونفس دختر  بعد از شھادت  شاھد  دوم  به نمايوك

 زى  در مھر دختر  مىيچه چ: د يگو ینموده  وم )ل وى يا وكيو (طرف  داماد ه ر آغاز به صحبت نموده، روى بـھم

     ؟ديگذار

د مداخله كند  وبه مھارت خاصى  مشكل   يا قاضى  باير مترقبه  امام  يغ ش آمديا ھم پيدر صورت  بروز  اختالف  و

ن يش را به اي اقل  مھر شرعى ده  درھم  شرعى است واستدالل خود حديفصل كند  وبگو مده را حل وآوجود ه ب

د  كه رسول هللا صلى  فرموده است ينما یت  مي  روا)رض(از  شعبى به نقل  از امام على (:  ث مستدل سازد يحد

 آن  كه ھدف  از» الصدقه دون  عشرة الدراھم«ت  جابر  يا ھم به رواي و» ـكون مھر اقل من  عشرة الدراھميال«

ومطابق به  ط فرق  كرده استيولى حاال شرا )١٢٩ صفحه ۵ر  قرطبى  جلد يتفس(مھر شرعى  ده  درھم  است  

ن  ھمسر ، زنى است كه از ھمه  يبھتر (» وأرخصھن مھورٱ    ر النسا ء احسنھن وجـوھٱيخ « :امبر اسالم ي  پۀفرمود

     .ديم رسيجه خواھي   نتكي  وانشا هللا   به ).ه  تر باشديخوب  روتر  وكم  مھر

وساطت  حاضران   ن  مجلس ھم  محول واله  را به شكلى از اشكال  به  حاضرأدر صورت بروز  اختالف امام  مس

  .  ديز جلب  نمايدان حاضر در مجلس ، را نيش سفيدانشمندان ور خصوص اھل  خبره، وه ب

ش آمده است  كه محافل  عقد نكاح ي پی افغانستان  حوداثن  مقدار مھر درييد گفت كه بعضى اوقات  در تعي تأسف باا ب

روابط عالی انسانی ومفھوم تشکيل خانواده ومستقبل  ، آنان مقام انسانی وده استيبه محافل   دشمنى ھا مبدل گرد

  .نمايند  جو می و در مقدار مھر وامور مادی جسترا  اين روابط ۀداماد را فراموش نموده وھم زندگی عروس و

بخرچ ه ارى  الزم بيتوجه ، ابتكار  وھوش ،ز ھمچو حاالتدر بروقاضى   اي اگر امام که  ،رب نشان داده استتجا

  .گردد یحوادث امور عقد نكاح ھم   به خطر مواجه منوع ن يادتر از اي،   در زندھد
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منزلت زن  كه  د مقام  وخرچ دھد   ودر ضمن در موره ار مھارت را بير  مھر بسان مقدييد  در تعياقاضى  بايامام  

 وبا صراحت تام حکم پروردگار وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم سه كرد  صحبتيتوان به مقدار پول  مقا یآنرا نم

   .را در مورد بيان دارد 

ات  جاى آنرا يچ صورت  ماديد مقام زن  وخوشى  ھردو جـوان آنـقدر با ارزش است كه به ھيد  با صراحت بگويبا

 .مى در آن نھفته استي، بلكه حكمت عظفروش  زن ،  نبوده د وي خرۀلأن مھر به معنى   مسييتع. تواند  ینمگرفته 

  .د متعددى  مى باشديامبر اسالم است  كه عمل برآن  داراى  فوايكى از سنت ھاى پين مقدار مھر  يتع

  :ــل يمسا 

تواند  ی دارد ،  شوھر  تا مھر معجل  را نپردازد   نمتواند از شوھر  تا ھنگام  پرداخت  مھر خود را  باز یزن م  

  .رون  شدن  از خانه  باز دارد يش را از سفر  واز بيزن خو

  

    :مھر بر دوقسم است   

  .د  پرداخته شود،   آن را  مھر معجل  مى نامندي با)قبل شب زفاف(  مھرى كه در حال -١

  .باشد یجل  مشود   مھر  مؤينده پرداخته مي مھرى  كه در آ٢- 

ا يل  پسر  يا ھم   وكي طرف   بچه  وه دختر ، روى ب  »مھر ونفس «ل ين مھر  توسط وكييا  امام  بعد از تعيقاضى   

   .دارد یز اخذ ميشان راني اۀداماد  نموده موافق

  

     :محارم در امر ازدواج

طور دقيق  وعلمی ه ب) ٢۴ تا ٢٢ نساء  آيات  سورۀ (رم را پروردگار با عظمت ما  در امور مربوط به محا

  .مده است كه  ازدواج با آنھا  حرام است آعمل  ه از زنانى ذكرى  ب يات متبرکات آدر اين  .ستفورمولبندی  نموده ا

  :دونوع تقسيم گرديده است ه م  بيم  كه  تحريابيات متبركه در مى ين آيدر روشنی  ا

  .شه  ممنوع است يبا زن  براى ھم ، كه در آن  ازدواج  مرد  یم ابدي  تحر١- 

ه ت خاصى قرار دارد ، ازدواج  با او ممنوع است  ولى بي  كه زن در وضعی،  كه در آن  تا زمانقتوم مي تحر٢- 

  .ن  مى رود  وازواج با او  حالل  مى شوديم از بي، تحرر كردييت  تغين وضعينكه  ايمحض ا

                                                                  ادامه دارد                                         
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