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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 الديامداکتر

  )سعيد افغانی-دىيسع(نيدكتور صالح الدو
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 نـكاح در اسالم
  نمـودمشورتى بـراى عقد نكاحرھ      

۴  
  

  قـانون مدنى افغانستان  وامور متعلق به ازدواج

   : ازدواج - مبحث ششم 

ده  حقوق و  يل  مشروع  گردانيل  فاميست كه معاشرت  زن ومرد را  به مقصد  تشكي ازدواج  عقد  :۶٠ماده 

  .وجود مى آورده ن  را  بيواجبات  طرف

   .ر نباشديد نكاح وعدت غي جواز دارد كه درقنامزدى با زنى  :   ۶٢ماده 

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

   .ح جواز ندارديعبارت  صر

  .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  يھد. ه  داده   باشد يھر گاه  نامزد به نامزد خود ھد  :  ۶۵ماده  

ه دھنده  يد و اگر  انصرف از طرف  ھديد آن را مطالبه  نمايمت  روز خريا قين  يه ،  عيت ھديمقابل  وموجود

   .تواند یچ صورت  مطالبه  كرده نميد ،  رد آن  را به ھده باشيا استھالك گرديه  ھالك  ويا ھديرد  يصورت  بگ

د وقت  در مجلس يت  واستمرار  را افاده  كند  ، بدون  قيح  كه فوريجاب وقبول  صريعقد ازدواج با ا : ۶۶ماده 

   .رديواحد  صورت  مى گ

 ینده  عقد شده  نمين  آا مضاف  ساختن  آن به زماير محقق يق  آن به شرط غيازدواج در صورت  تعل  : ۶٧ماده 

   .تواند
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ح  يھر گاه  در عقد ازدواج  شرطى گذاشته  شود  كه مخالف  قانون  واھداف  ازدواج  باشد عقد صح :  ۶٨ماده 

  .شود یوشرط  باطل  پنداشته  م

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

    .گردد مى 

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

  .باشد

    :٧١ماده  

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

   .ت صورت  گرفته  مى توانديا محكمه  با صالحيلتصرف ح   ايصح

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

    :٧٢ماده 

   .ل براى  عقد ازدواج  جواز داردي گرفتن  وك)١( 

ح شده  ي وكالت  به آن تصرنكه  در عقدي  خود را   به عقد   نكاح خود  در آورد، مگر  اۀكلؤل  نمى تواند مي وك)٢(

   .باشد

  خود ،  شخص ۀكلؤا  مي كل ؤا اجازه ميت  يض صالحي بدون  تفول نمى تواند  در عقد  ازدواج يوك : ٧٣ماده 

  .ديل انتخاب  نمايگرى  را به صفت  وكيد

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

   .  او مى باشدۀا مؤكليجازه  مؤكل  ا مثابه  عمل  فضولى بوده  ومو قوف باه حدود وكالت  ب

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

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

   .  زوج  صورت  گرفته  باشدۀجازاه ل  بيحالتى  كه ضمانت  وك

 باشند ، ت  شخصى  واحد  قرار  داشته  يآل تحت واليا  توكين  عقد اصالتٱ شر عٱ  يكه  طرفيدر صورت  :٧۶ماده 

ط قانونى عقد ينكه  شرايد ،  مشروط  بر ايوقبول نماجاب ين عقد ايئى  از جانب  طرفشخص  مى تواند  به تنھا

   .ت شده باشديرعا

  :ط  آتى الزم است يآن  شرا 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 بيائمى  وت  حرمت  دي 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  ياشخا ص:    ٧٩ماده  

   .دورآش دريا  اصول  وفروع خويرا به  عقد  ازدواج  خود  

   . باشد یعقد  نكاح  نافذ والزم  م. د ي  ولى  ازدواج  نماۀده  بدون  موافقي رشۀھرگاه عاقل  : ٨٠ماده 
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طور ابدى ه ل فروع  اجداد  بخود وفروع پدر  ومادر  وطبقه  اوازدواج  شخص  با اصول  وفروع  : ٨١ماده 

   .حرام است

  م  حرام است يطور  داه وع خودش  بازدواج شخص  با زوجه  اصول  وزوجه  فر : ٨٢ماده 

م  حرام  يطور  داه ھمچنان  ازدواج  شخص  با اصول  زوجه اش مطلقٱ وبا فروع  زوجه  در صورت  دخول  ب

  .باشد یم

ه  با اصول  وفروع  زانى  حرام  مى يه   ھمچنان  ازدواج  مزنيازدواج  زنى بااصل  وفرع مزن  : ٨٣ماده   

   .ن امر  مستثنى استياه  با  اصول  وفروع  زانى از ي وفروع  مزنازدواج  اصول   .باشد

  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 مي حاالت  ذدر  :  ٨۵ماده 

  ديوجود آه ن شان بيكى آنھا  مرد فرض  شود ، حرمت  ازدواج  بيكه ھر گاه  ين  دو زني  جمع در نكاح  ب١- 

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

   .ري منكوحه  ومعتده غ٣- 

   .ديب  نماي شوھر خودرا  تكذكه ،يكه لعان شده باشد تا وقتي زن۴- 

  .كه  اھل كتاب  نباشدي زن-۵

  .تواند  یك زن  بعد از  تحقق  حاالت  آتى  صورت گرفته ميش  از يازدواج  به ب : ٨۶ماده 

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

ل  غذا ،  لباس  ، مسكن  وتداوى  مناسب  ين  نفقه زوجات  از قبيمأت  مالى  براى  تيكه  شخص  كفايدر حالت-٢

  .را دارا باشد

صعب  ا مصاب  بودن  وى  به امراض  يم  بودن  زوجه  اولى  ويكه  مصلحت  مشروع ، مانند  عق ی در حالت٣- 

   .العالج ، موجود  باشد

 ،  مى تواند  مطابق  به ن قانون  ازدواج  نموده  باشدي  ا)٨۶(كه  شوھر وى  بر خالف  حكم ماده  يزن :  ٨٧ماده 

   .دي  طالق  نماۀق  به سبب ضرر از محكمه  مطالبين قانون  ، براساس  تفريا )١٨٣(احكام  مندرج  ماده 

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

ن شرط وقتى اعتبار دارد  يا .دشو یت طالق  به او انتقال  داده ميد  ، صالحگر  ازدواج  كنين قانون  به زن ديا

   .قه  نكاح  درج  شده باشديكه در وث

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

دست  ه دٱ  به نكاح  گرفته  است  در  مورد بيرا كه جدح  زنى يت  وموافقه  صريد  ورضايخود را كتمان  نما
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ت  به  دوام  معاشرت به زوج  يد  مى تواند در  صورت عدم  رضايد  جۀصورت  زوج نيادر. اورده  بــاشد ين

      .دي  طالق  نماۀق به سبب ضرر از محكمه  مطالبي  بر اساس  تفر)١٨٣(مطابق  به احكام  مندرج ماده 

  

  :ثـار ازدواجمبحث ھفتم آ

    :فـرع اول  احكام  عمومى  

راث ،  ثبوت نسب  وحرمت  ي  زوجه ،  حقوق  مۀل  ، نفقيح  ونافذ تمام آثار  آن از  قبيدر نكاح  صح : ٩٠ماده 

  .گردد یمصاھره  مرتب  م

ه  زوج  ح   دارد ، گرچيحه ، حكم  دخول  را در نكاح  صحيدر مورد لزوم  كل مھر ، خلوت  صح :  ٩١ماده  

نٱ  يحه ،  عيھمچنان  در مورد  اثبات  نسب ، نفقه ، حرمت نكاح  خواھر  زوجه ، حكم  خلوت صح . ن  باشديعن

   .ح را دار  مى باشديدر نكاح  صح حكم دخول 

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

  .دينماازدواج  

ور دونفر  شاھد  اھل كتاب  صورت  گرفته  مى تواند ، ضحه  ازدواج  اھل كتاب  توسط ولى  كتابى  وى  ب) ٢ ( 

   .ن پدر  شناخته  مى شودين ماده  اوالد تابع ديدر مورد  مندرج ا

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

رد ، يق صورت  بگين  زوج  وزوجه  قبل از دخول  ومقدمات  آن تفريح  بير صحيھر گاه  در نكاح  غ  : ٩۴ماده 

   .موجب  حرمت  مصاھره  نمى گردد

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

   .گردد یمرتب نم

ده  باشد ، فاسد  يل  نگرديط  آن تكميجاب  وقبول صورت  گرفته  وبعضى  شراي  كه  با ایازدواج:٩۶ماده 

   .واحكام  ازدواج  بر آن  مر تب نمى گردد

  : ٩٧ماده 

گاه  بعد از ازدواج  فاسد  دخول  صورت  ھر  . ازدواج  فاسد قبل  از دخول  در حكم  نكاح  باطل  است)١(

   .گردد یق  ونفقه  ثابت ميحرمت ، مصاھره ،  عدت ،  تفررد ، مھر  نسب ،  يبگ

  

    مھر -فـرع دوم 

حه  يا  خلوت صحين گرچه  قبل  از دخول  يكى از زوجيا وفات يحه  يكل مھر  با وطى ، خلوت  صح : ٩٨ماده 

   .گردد یصورت  گرفته  باشد، الزم م

عمل  آمده  ه ب ا  نفى  آن  ين  نشده  ويين  عقد  تعيزوجه  مستحق  مھر مسمى مى باشد ، اگر  مھر  ح :  ٩٩ماده 

   .باشد ، مھر  مثل  الزم  مى گردد

   .ن شده مى  تواندييمال  قابل  تملك  مھر  تع  :  ١٠٠ماده 
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   :١٠١ماده 

  .ن  شده  مى تواندييا مؤجل  تعين  عقد طور معجل يا قسمتى  از مھر  ، حي كل )١(  

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

   .ح شده باشدينى تصرين  عقد مدت  معينكه  حيتابع مدت كوتاه  تر  مى باشد ،  مگر ا

  :  ١٠٢ماده 

  .ديد  نمايزوج  مى تواند  مقدار  مھر  را بعد از  عقد تزئ ) ١(

   .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 رابطه زوج٣- 

  :  ١٠٣ماده  

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

   .دي  زوج  ساقط نماۀا قسمٱ  از ذمين  شده  باشد ، كال ويي تعٱ مھرى  را كه  نقد

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

  .دي  زوج  ساقط نماۀمھر  را از ذم

ه  نشده  باشد ،  مى تواند  بعد يه  ومھر  او تسمض نمودين  مھر  را به زوج  تفوييار  تعيزنى كه  اخت : ١٠۴ماده  

    .د ين  مھر  مطالبه  نمايياز عقد  وقبل  از  دخول ، تع

ن  مھر مثل  را از محكمه  با   يين  كند در صورت  امتناع ، زوجه  مى تواند  تعيزوج  مكلف است  مھر  او را مع

   .ت مطالبه  بدارديصالح

زوجه  نصف   ه ، يحه واقع  گردد ، در صورت  تسميا خلوت صحي از دخـــول  ق قبليھرگاه  تفر : ١٠۵ماده 

  . ر آن  نصف  مھر مثل  را مستحق مى شوديمھر مسمى ودر غ

رد ، مھر  وى  كامآل يحه  از طرف  زوجه صورت  گيا خلوت  صحيق  قبل از دخول  يھرگاه  تفر : ١٠۶ماده  

   .گردد یساقط م

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

متعه ، توان  مالى  زوج  در نظر   ن ييدر تع.   معمول وامثال  وى  مى باشد ، واجب  مى گرددۀعبارت  از البس

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

  : ١٠٨ماده  

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

   .واجب نمى گردد

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

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

   .ت  مى گردديادت  تابع  احكام  وصين زين  كرده  باشد ،  اييمثل  تع

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

   .ديبنما

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

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

د ، در يج  ھبه  نماا كل آنرا  به زويا شى  مثلى  نبوده  وزوجه  نصف يھر گاه  مھر پول  نقده  :  ١١٢ماده  

   .دي را به  عنوان  مھر  مطالبه  نمایزيچ چيصورت  وقوع  طالق  قبل  از دخول ، زوج  نمى  تواند  ھ

  .ديا  قسمٱ  ھبه  نمايتواند مھر دختر  خود را كال  یپدر نم : ١١٣ماده 

گرى واگذار  يا شخص دي زوج  ا قسمتى  از مھر خود را  بهيشود  تا كل  يده  نميزوجه  مجبور گردان : ١١۴ماده 

د ، ورثه  وى مى تواند  از زوج ود ر صورت  يكه  زوجه  قبل  از قبض  كل مھر  وفات  نمايدر صورت. شود

   .ديمانده  را  مطالبه  نمايوفات  زوج از  ورثه  او پس  از وضع حق االرث  زوجه  مھر  با ق

  

   مسكن : فــرع سوم

   .دينما یه  ميوان  مالى  خود  براى  زوجه  اش  مسكن  مناسب  تھزوج  مطابق  به ت :  ١١۵ماده 

را در مسكن   ت  آنھا يه  باشد ، نمى  تواند  بدون  رضاك  زوجه  داشتيش  از ي ھر گاه  شخصى  ب:  ١١۶ ماده 

  .ش  گردانديواحد  مجبور  به رھا

   

  نفقه:  فـرع  چـارم 

   : ١١٧ماده   

ش  داشته  باشد ، يگردد ، گرچه  زوجه  در مسكن  اقاربش رھا یفذ بر  زوج  الزم  مح  وناي با عقد نكاح صح)١(

  .گردد ی وى  بر زوج الزم  نمۀمسكن  زوج  بدون  حق امتناع  ورزد ، نفقه اگر چه  زوجه  از رفتن ب

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

   .ده  باشديه  نگرديدأـا مھر  معجل  وى  تـيه  نشده  وين قـانون  از طرف   زوج  تھي  ا)١١۶

   .  زوجه  مشتمل  است  بر طعام ، لباس ،  مسكن  وتداوى  متناسب به توان مالى زوجۀنفق:   ١١٨ماده 

ت  يوى  در آن  ثابت  گردد، محكمه  با صالحر يا  تقصيداى نفقه  امتناع  ورزد ا ھر گاه  زوج  از:  ١١٩اده م

   .گرداند یزوج  را به اداى نفقه  مكلف  م

  وى ساقط نمى ۀچه توان اداى  آن را نداشته  باشد ،  از ذماثر  حبس زوج گر ه نفقه  زوجه  ب  :  ١٢٠ماده 

   .گردد

دسترس ه ب و  شامل  نفقه  شده  بتواند  زوجه  از اموال  زوج  كهۀب  باشد ،  نفقيھر گاه  زوج  غا  : ١٢١ماده 

د، نفقه ن  داريا ديعت  يگرى طور وديكه  نزد د یر آن  از امواليدر غ .گرددين  ميمأوى  قرار   داشته  باشد ،  ت

    .گردد ین مييزوجه  تع
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   .ل  زوجه  مستحق نفقه  نمى گردديدر حاالت ذ  : ١٢٢ماده 

  .ز از مسكن  خارج گردديمقاصد  جار  يغه ا بي  زوج ۀ زوجه  بدون اجاز-١

   .بت اطاعت  نداشته  باشديمور  زوجاه  زوجه ب٢- 

   . مانع انتقال   زوجه  به مسكن  زوج  موجود باشد-٣

حداقل  كفاف   نكه  نفقه  از يمشروط  بر ا. گردد  ین  ميمأنفقه  زوجه  مطابق  بتوان  مالى  زوج  ت :  ١٢٣ماده 

   .زوجه  كمتر  نباشد

. مى باشد   ا ء  در محل  يمت  اشير  قييص  نفقه  تابع  تحول وتوان  مالى زوج  وتغيادت وتنقيز  : ١٢٢:اده م

   .رفته  نمى شوديپذ ن  آن ييخ  تعينه  قبل  از سپرى شدن  شش  ماه  از تاريص  نفقه  متعيا تنقيادت  ويادعاى  ز

 ی  زوجه  مكلف  مۀخ  امتناع  به اداى  نفقيناع  ورزد ،  از تار  واجبه  امتۀھر گاه  زوج  از اداى نفق  : ١٢۵ماده

   .گردد

   .گردد یخ  طالق  تا ختم  عدت  مستحق نفقه  ميمطلقه  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 :  ١٢٨ ماده

. ا قضائى ي ن  نفقه  رضائى باشد  يين  شده  باشد باطل  است ، خواه  تعييكه  تع نيابرا ء  ازقبل از ا :  ١٢٩ماده  

ابرا ء   از نفقه  .    گذشته  باشد امي ـ  از نفقه  اءگردد كه ابرا یح مين  وقتى صحيياما  ابرا ء  از نفقه  بعدا ز تع

ب  طور  روز مره  ھفته  وار ،  ما يح  مى گردد ، كه نفقه  بالترتينده  وقتى صحيروز ، ھفته ، ماه  ،  وسال   آ

   .ن  شده باشدييھوار  وساالنه تع

ن يك  از زوجيبه  ھر اساس  مطاله   زوجه  باشد بۀكه  بر  ذم نيا اي  زوج  ۀن نفقه  زوجه بر ذميد :  ١٣٠ماده 

    .مجرا ء  شده  مى تواند

  ادامه دارد

  


