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 اهداء

به همه برادران و خواهران مسلمانی که متعهد و منقاد به اسالم اند و می خواهند لیام های انسان 

عمل قرار دهند و به کسانی که  ساز و رهائی بخش آن را درهمه ابعاد و زوایای زندگی معیار

دارند مسئولیت های خود و حقوق دیگران را در لرتو موازین و اپول دینی بدانند و قصد 

 مراعات نمایند.
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 تقریظ

 فضیلتمآب محمد قاسم حلیمی

 و اوقاف وزیر ارشاد، حج
الحمد لله رب العاملین امربالرب و إالحسان و نهی عن الظلم و العدوان وأشهد أن ال إله إال الله 

ــهد أن محمدا   ــلنان و أش ــهله  وحده الرشیک له، له امللک والحمد والعظمة والس عبده و رس

فی عمهم  هاملؤید باملعجزات و الربهان و صلی الله علیه و علی آله و اصحابه الذین نرشوا دین

 االوطان.

سالم برخی شت که به اثر آن از زنان  از قبل از ظهورا شتهای منحطی وجود دا فرهنگها و بردا

اوهام و خرافات فرو  هاله های از نوعی استفاده ابزاری روان بود وشخصیت و موقعیت زن در

 رفته وگمنامی و سرگردانی تراژدی باری سرنوشت او را درهم لیچیده بود.

برای زنان تثبیت نبود، قساوت، تحجر و بیداد، درهمه عرپه ها علیه  یمناسب جایگاه ودیدگاه 

ـــالم ملوع نمود می فرازهای لیهم  آنان ـــد،  کن زمانیکه آفتاب عالمتاب اس اعمال می ش

 را تعریف نمود. ارشادی ومبارزاتی، حقوق زنان را تأمین و جایگاه اپیل آنها

که مسیر سعادت و عافیت دنیوی و اخروی انسانیت را ارائه دین نجاتبخش اسالم به همانگونه 

داشت حقوق انسان را اعم از زن و مرد تشری  نموده و در راستای تأمین حقوق زنان، آنها را 

پالحیت و ظرفیت بخشید که امکانات مالی و پالحیت اقتصادی داشته باشند و درین میان 

 الی می دهد استحقاق مهر و تملک آن است.یکی از مواردی که زنان را جایگاه و تمکین م

از آنجا که عنعنات نالســند و رواجهای نابجا انبوهی از عوارر را در باب مهر و کیفیتا ادای 

سأله را در ابهام  برده  شت های غلط  و غیر معروف، واقعیت این م ست و بردا آن بار آورده ا

سالم شادات ا ضوع در لرتو ار ست  تا عینیت این مو صا زم ا سله تألیف، تبلیغ، ن سل ی  ی از 

 مستمر و سازنده  به شرب مردم داده شود.

ـــالم کتاب هذا را که تحت نام   مهریه زنان ـــت های خود دارید اثر  از دیدگاه اس ( روی دس

 .ندمیباشیکی از دانشمندان و نویسندگان چیره دست که  است محترم استاد عبدالعظیم جهیر



سالمی و با اتکاء به مراجع معتمد و قوی تألیف یافته و تعلیقات   صوص ا ساله در لرتو ن این ر

ثر امفیدی هم بر آن افزون گردیده اســت و اندکترین تأمل  میرســاند که در تدوین و نگارش 

 سعی بلیغ و مجدانه و لشتکار قابل وپفی پورت گرفته است. حاضر

شد لس از غور و مداقه نـــــاب ،اینکه مطالب و مندرجات آن بدلیل ، خواندنی و جالب می با

ــمنا به همه  ــطوری چند، به عنوان تقریظ از آن حمایت نموده و ض ــدم تا با ایزاد س ــمم ش مص

پله مندی و دقت  سفارش و تأکید نمایم که کتاب هذا را با حو سلمان  برادران و خواهران م

سم نکاح و ا پرار ورزند تا در تمام معامالت تمام مطالعه نموده و بر ااعمال آن در مرا زدواج ا

سی و محافل ازدواج، هنگامه های بدعت آمیز و ثقلت بار و لدیده های ناهمگون و کمر  عرو

ــالم به انتفاء و تبعید رود و آنچه با احکام اســالمی برابر و مشــروع و  شــکن و رقابت های ناس

 مقبول  باشد تصویب و تعمیل شود.

لب دارم تا به نویسـنده این کتاب  لاداش بی بدیل و اسـتعدادهای از خداوند کریم و دادگر م

صیب فرماید ت ــــبیش بهینه ای ن شابه بتواند خدمات ارزنده و لرمقدار ـ ا در آتیه و روندهای م

 دینی را به جامعه ارائه نماید.  

 و ما ذلک علی اهلل بعزیز

 محمد قاسم حلیمی

 ارشاد، حج و اوقاف وزیر

 کابل  -شهرنو

 خورشیدی 9911 سال خزان
 

 

 

 



 پیشگفتار

 ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی  

و  ،الحمد هلل الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی باهلل شهیداً

أشهد أن   إله إ  اهلل وحده  شریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله و پلی اهلل علیه و 

 أپحابه أجمعین.علی آله و 

پلی اهلل  سول اکرم  شأن و احادیث ر ضوع مهریه زنان در آیات قرآن عظیم ال از آنجا که مو

سالمی با عبارات  شمندان ا ست و در کتب فقهی و دیدگاههای علما و دان علیه وسلم مذکور ا

 زم  و ضرور است  که ماهیت شرعی و  شیوا و زیبا روی آن تأکید گردیدهو جمالت بسیار 

ـــاله های موجز بر مقدار عقول و ادراا عام مردم، لخش و ج نبه ثوابی آن نیز در قالب رس

ــهروندان با این  ــا و تقبل مهر و تعامل ش ــرالرده مجالس ازدواج و تقاض ــرگردد، زیرا از س نش

راجع به نکاح و مهر قسما اندا و محدود بوده  ،جریان چنین برداشت می شود که معلومات

که برخی اوقات کارهای مغایرشرع نا آگاهانه پواب لنداشته می شود و و بسا دیده می شود 

بعضا بر امور مکروه و نا مأنوس به عنوان دلسوزی اپرار می شود و هم از جانب برخی کسان 

 در ملب مهور سنگین، تنافس و مسابقات غیر موجه و نا سالمی مطرح می گردد.

ــت که عبور از مرحله نکاح و تقاــــــاین در ح ــت احوال و الیس ــا و ادای مهر با در نظرداش ض

ظرفیتهای مالی و استطاعت مرف لرداخت کننده و توجه به  فراخوان دیدگاه اسالمی مبنی بر 

رعایت تخفیف و فراهمی  تسهیالت و تیسیرات به هدف تحصیل فضایل، ساده و روان و قابل 

 تحمل می باشد.

ضای جامعه به حقیقت ن ست که دعوت اع ستر اجرای این هویدا و لیدا سهیل ب کاح و مهر و ت

امر مطابق حکم شرعی و ترسیخ و نفوذ بخشیدن احکام اسالمی در خالل اجتماع مسلمانان و 

ارائه قرائت ســالم درین زمینه  همگام با زدودن نارســائیها و خرافات و رقابت های نکوهیده و 

ـــت تنها و تنها بمذموم که در  یه های جامعه حیثیت تعامالت محتوم را به خود گ ا رفته اس

تعمیم و انتشــار آموزه ها و مؤلفه های دینی ممکن و میســور اســت و چه بهتر که این مرام در 



سلمان  ستدل و موجه به همه برادران و خواهران م شکل م صر و قابل فهم  به  ساله های مخت ر

 ارائه و تقدیم گردد.

ــــاثر حاضــر معنون ب (  تألیف یکی از علمای قلم بدســت ما  از دیدگاه اســالم ه   مهریۀ زنانـ

محترم استاد عبدالعظیم جهیر است که با اسلوب بسیار زیبا و به شکل دقیق و جوهری تدوین 

 گردیده است.

جایگاه مهر، حکمت ها فضایل تخفیف و لیامد مهور سنگین درآن مطم  نظر قرارداده شده  

ــر و مهمی در آن ردیف ــوعات و نکات معاپ ــائل و موض گردیده و می تواند از لحاظ   و مس

 داشتن نقش اپالحی قابل ترکیز باشد.

متکی به د یل فوق، چاپ و نشــر چنین آثار دینی را همخوان با روح زمان و تقاضــای روز و 

ن جنب آ ضــرورت عینی و بالفعل جامعه یک وجیبه بســیارحســاس و اســاســی می دانم و در

ــــن مریق خواهش دارم تا بیندگان ایازهمه خوانندگان این مضــامین و لو منطق ارشــادات  هـ

سعی نمایند تا این مندرجات و مفاهیم را درمحیط و ماحول خود  و  سانند و  دینی، خود را بر

 تا آنجا که نفوذ داشته باشند لخش وعملی نمایند.

اینک به نیت حســـن ختام دعا می نمایم تا خداوند کریم به نویســـنده این اثرا وزین و گرانبها 

اجر و مکافات بی حســاب نصــیب فرماید و همچنان اســتعداد و توفیقات فزاینده ای را شــامل 

حال شــان ســازد تا در راســتای انجام خدمات مشــابه و مفید بر بنیاد اشــاعۀ معارف و فرهن  

 جایگاه لر درخشش تری را احراز نماید. وا ی اسالمی 

   و اهلل علی کل شی ء قدیر(

 محمد شریف رباطی درانی

 رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی

 کابل  -شهرنو 

 خورشیدی 9911سالخزان 

 



 مقدمه مؤلف
حمد و ستایش مخصوص به خدای واحد و یگانه ای ا ست  که با تنزیل کتب و ارسال رسل، 
ابناء بشر را هدایت نمود  و به انسان عقل و بصیرت بخشید تا حقوق همگانی را در لرتو دین 

و مکلفیت ومسئولیت های خویش را راجع به ستاندن حق خود و تادیۀ حق دیگران الهی بشناسد 
لیامبر رحمت و درود به اپحاب  محمد مصطفیحضرت درا نماید، درود لیوسته به 

 لاکبازش که ارشادات قرآن و سنت را در همه ابعاد زندگی تطبیق و تمثیل نمودند. 
می خواهند تلقین نمایند که حقوق زنان در ضاللت و انحراف  در واقع برخی جریانات

راهکارهای مسلمانان محکوم و مغمور است و زنان تحت فشار و تسلط مطلق مردان قرار 
 پالحیت و پالبت موضع ندارند و گویا زندگی آنها حاشیوی است.  ۀدرهیچ عرپ داشته و

اجعه به تاریخ و عقب نگری به مرحله های درد آور زندگی زنان در گذشته درحالیکه با مر 
اسالم، همچون امتعه و کا   های دور، معلوم می شود که زنان در فرهن  های مبتذل قبل از

زمامداران جاهل و متحجر معیار استحقاق  و  به ارث برده می شدند زیرا به نزد ارباب زور و
محک ارزش، تهور، تاراج وغارت  بود و چون زن این توان را نداشت لس در حرمان از 

برد و بدون تمکین مالی از زیر تصرف لدر درحیطه اداره شوهر  می سره امکانات اقتصادی ب
 می رفت و پاحب رأی و مرجع دیدگاه شناخته نمی شد.

اسالم با فرازهایی از مبارزات راستین و لیوسته،  زنان را از فرودین مغاگ گمنامی و اهانت 
بیرون آورده زندگی، انسانیت، کرامت، شرافت، عزت، وجاهت و مکانت را به آنان ارزانی 

ریف اپیلی را از آنها در تابلوی روزگار رقم زد و معمو ت روز و ذهنیت های داشت و تع
مشغول درین باب را با آدرس و عناوین تازه مضمون حقیقت و آهن  بیدار باش  داد و همان 
بود که قید و بند های تصنعی و فرسایشی برخاسته از ظلم و اجحاف، روزگار زنان را رها نمود 

زنان در ابعاد مختلف تثبیت و تأمین گردید حقوق اقتصادی و پالحیت  و بهمانگونه که حقوق
تملک نیز به آنها تعلق گرفت و مبرهن گردید که هر تصرفی از قبیل تملک اموال منقول و غیر 
منقول و اشتغال به تجارت در لرتو مشروعیت برای زن نیز جایز است و زنان نیز مطابق توانمندی 

در نظرداشت احکام اسالمی حق حواله، هبه، وپیت، وقف،  وایجاب حالت خاص خویش و
حضور درمحاکم قضایی و دیگر مسایل وعقود و معامالت مالی را با شروط و ظروفی که در 

 کتب فقهی اسالمی به تفصیل آمده است دارند.



بناء ضرورت است تا این آموزه ها ومؤلفه ها فراخور ماقت های علمی و به میزان جذب و 
برداشت مردم به سمع ومطالعه آحاد جامعه برسد تا برادران و خواهران مسلمان ما عینیت و 

ا و با گسترش توپیه و نصیحت توسط زبان و قلم انتظارا سیال و لویدریابند حقیقت مسایل را 
 شدن جامعه به تحقق نزدیک و نزدیکتر شود.

از  مهریه زنان رساله هذا را که همین اکنون روی دست های خود دارید اثری است که  روی
نگارش یافته و به نکات اهم و ضروری در ابواب مختلف برین محور بیان و ایماء  دیدگاه اسالم

دارد و هرگاه به دیدگاههای مندرج در آن واقعا توجه معطوف و مراتب آن تعمیل و اجرا شود 
 .شایستگی ها و ظرفیت های معقول و مقبولی برای ما دست خواهد داد

مبارا است و می آن حقوق و  لاا و ج در لرتو ارشادات اسالمی یک عقدنکاح و ازدوا
طرح می گردد، و از جمله مسئولیت های مالی ای که با ی شوهر تعهداتی میان شوهر و خانم م

 زم می گردد مهر، نفقه، لباس و مسکن است که اینک از میان آنها موضوع مهر، من حیث 
 یکی از موارد تمکین مالی زنان گزینۀ بحث ماست.

ب تفسیر نور، تألیف محترم داکترپاح ترجمه آیات قرآن عظیم الشأن از عرر می شود که در
 مصطفی خرمدل استفاده شده است.

ایر ترتیب این اثر را با  س ازخداوند کریم و رحیم با تضرع ملب دارم تا اشتباهات رفته  در
ا عافیت مؤبد را نصیب م آ م ولغزشهای ما عفو و از الطاف بیکران و بی لایانش نجات از 

 فرماید.
عف ض برخاسته از یها از خوانندگان محترم رجامندی و انتظار است تا کمبودی ها و ناتوانی

 این جانب را بر سبیل تفقد امالع خواهند بخشید.

 باعرر حرمت

 عبدالعظیم جهیر

 کابل

 خورشیدی 9911سال خزان 
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 مبحث اول

 مفاهیم کلیات و

 اسماء مهر و تعریف _ مطلب اول

 : تعریف لغوی

مهر کلمه عربی است و برهمان مبنی و مفهوم عربی اش متداول و مستعمل بوده و به معنای 

 صداق و عوض می آید.

ه مقابل بضع به تسمیه یا ب عقد نکاح باالی زوج در مهرعبارت از مالی است که برای زوجه در

 ردد.عقد الزم می گ

مهریه مالی است که به محض عقد و معاشرت برعهده مرد قرار می گیرد و زن استحقاق آن را 

 1   پیدا می نماید.

مهریه حقی است که زن بر مرد  دارد و ) زن ( مالک آن است و برای هیچ کسی حالل نیست، 

اضی کار رغیر پدر که چیزی از آن را  برای خود بردارد مگر اینکه زن بر این  پدر باشد یا

 2   باشد.

ن است که اداء و پرداخت آ صحیح آثار مرتبۀ عقد ازدواج یکی از ه که مهرهمچنان گفته شد

 باالی شوهر الزم می گردد.

 یک نوع حقی است که به هدف بیان شرف عقد ازدواج  و مهر ،کرام اینظریه علم بههمچنان 

ف متصرو و مالک  الزم می گردد شوهر باالیعقد صحیح  پس ازو  وضع شدهاظهار اهمیت آن 

 
 وهبة زحیلی  ترجمه عبدالعزیزسلیمی ، چاپ دوم  تألیف ، دوکتور 141فقه خانواده درجهان معارصصفحه  -1 

مؤلف عبدالعظیم بن بدوی مرتجم عبدالله محمدی نارش احسان، چاپخانه مهارت،  355ن وسنت، صفحه قرآ  از فقهص ختم -2 

 1390نوبت چاپ سوم 
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قبل ا روابط همسری تو یا مهریه یا صداق مقدار مالی است که شوهر در ارتباط ب. آن زن میباشد

 می نماید.

ه در نکاح فاسد و شبهفقهای مذهب احناف می گویند آنچه زن بر اساس عقد نکاح و یا جماع 

مستحق آن می گردد مهر نامیده می شود و یا عبارت از مالی است که در عقد نکاح در مقابل 

 1  منافع زناشوئی با تسمیه و تعیین و یا به اساس عقد بر عهده شوهر واجب می گردد. 

 : اسماء مهر

 ، عقر، عالئق، طول و نکاح.نحلة، اجر، فریضة، حباءدارای ده نام است : مهر، صداق،  مهر -

 2  کنند.  وقت نکاح برذمۀ مرد مقررن و آن نقد و جنسی می باشد که در کابی :مهر -

 3 .  نحلةصداق : کابین و مهر زن،  -

 کابین زن دادن، بی عوض و بی طلبی، مهر زن را دادن، اعطأ کردن بدون عوض، عطیة،نحلة :  -

 4 .  یههد

 5زن    اجر: پاداش نیک، مزد، اجرت، کابین زنان، مهر -

نماز و روزه، بهرۀ فرض کرده، حصه  : فرمودۀ خدای از زکات مال و ستور و از فريضة -

 6 االجراء.  مفروضه، واجب، الزم 

منت، بخشش، عطأ دادن، مهر زن، یاری دادن بی پاداش و منت، و : دهش بی پاداش  حباء -

 7  میل کردن بچیزی. 

 
رک کابل افغانستان سال چاپ چاپ پنجم نویسنده عبدالبصیر شیخ احمدی چاپ مطبعۀ افغان ما 1مهر ونفقه  صفحه  -1 

 1395عقرب سال 
 21112صفحه  14لغت نامۀ علی اکربدهخدا، جلد   -2

 21411صفحه  10هامن، جلد  -3 

 22369صفحه  14هامن، جلد  -4 

 هـ ش 1311چاپ سوم  179فرهنگ فارسی معین جلد اول صفحه -5 

     1596صفحۀ  6، جلدلغتنامه علی اکرب دهخدا -6 

 15995صفحۀ 10هامن، جلد  -7 
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 ،ن، صداق زن، گویند عقر وقتی در مورد زنان آزاد بکار برده شود منظور: کابین ز عقر -

 1 مهرالمثل است. 

 2 بستگی به امور معیشت.  : گرفتاری و  عالئق -

ضل ف ، فزونی کردن برکسی، فخرنمودن، با کسی فضل کردن، درمنت نهادن برکسی طول : -

 3، بدرازی غلبه کردن، احساس کردن.فضل، غالب آمدن در درازی لبه کردن، غالب آمدن درغ

زناشویی بستن، زن گرفتن، تزوج، کابین کردن، عقدی که میان زن  : زن کردن، عقد  نکاح -

 4   ....  و شوهر بندند، کابین عقد زناشوئی، تأهل

 انواع مهر -مطلب دوم 

 : مهرمسمی

مهر مسمی، آن مهری است که در وقت نکاح از طرف زوجین و وکیالن آنان برضامندی و 

 5  رغبت تعین می نمایند. 

 : مهرمثل

 مقرر کرده ،مهر زنان این خانواده مثال خواهر، عمه، دختران کاکا این همان مهریست که مانند

 6 مثل است.   مهر ،مهراصل  نزد امام ابوحنیفه رحمه اهلل، شود در

 هایی زوجه مورد بحث که از نظرمعیارخانواده پدرزنی از  مثل عبارت است از مقدار مهرمهر 

معتبر درین مسئله با وی مماثل و مشابه می باشد یعنی هرگاه مهر زنی در وقت عقد تعیین و 

تسمیه نشود یا تسمیه غیر معتبر شود... درین صورتها برای چنین زن همان مقدار مهری در نظر 

 
 15995صفحۀ 10هامن، جلد  -1 

  16042صفحۀ  10هامن، جلد  -2 

 1555صفحۀ  10هامن، جلد  -3 

 22614صفحۀ  14هامن، جلد  -4 

ه علیه، مرتجم، موالنا نصالله منصور افادات شیخ الحدیث حرضت موالنا عبدالحق صاحب رحمة الل 456صفحه  4فتاوای حقانیه، جلد  -5 

 تخاری، نارشمکتبه فریدیه محله جنگی پشاور

  456صفحه  4فتاوای حقانیه، جلد  -6 
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برای کدام زنی از اقارب پدری اش تعیین و پرداخت شده است مانند گرفته  می شود که قبال 

اهر وعمه موصوفه.  در صورتیکه چنین اقارب نداشته باشد مهر زنی برایش در نظر گرفته می خو

  1.   شود که در صفات مورد نظر مماثل وی بوده و از خانواده مشابه خانواده پدرش باشد

نزد  این صورت یا به هردلیل دیگری عملی نشود در سمی نشد وزمانی که در عقد نکاح، مهر، مُ

 2  جمهور ) احناف، شافعیه، حنابله ( به گزینۀ اصلی ) مهرمثل ( مراجعه می شود. 

 : مهرمعجل

 3 یا دادن آن فی الحال مقرر گردد.   مهرمعجل آن است که فی الحال داده شود و

 4  مذاهب چهار گانه در تعجیل مهر اتفاق نظر دارند. 

 5  اگرمهر معجل باشد زن حق دارد هر وقتیکه بخواهد آنرا حصول کند.  

 : مهرمؤجل

مطلقا  ( جمهور فقهاء ) احناف، شافعیه، حنابله ( به این نظر اند که مهر به طور مؤجل ) مهلت دار 

به  مهلت ا یک زمان معین پرداخت آن به طوریا جزء آن می تواند ت جواز دارد یعنی تمام آن و

  6 تأخیر بیافتد.

مؤجل آن نباشد  در مَهری که ذکرمعجل و مهرمؤجل آن است که برای مدتی معین شود و

آن اعتباردارد. هراندازه و حدی که درعرف، اول، داده می شود همان قدر آن مهر  عرف در

 
 کابل، چاپ –تحقیق و نگارش پوهنمل عبدالقادر نایل، نارش انتشارات حامد رسالت  190صفحه  )فقه احوال شخصی(حقوق فامیل -1 

  هـ.ش  1394مطبعه الفاروق نوبت چاپ اول 

هـ.ش  1395کابل، افغانستان سال چاپ،پنجم عقرب  –نویسنده عبدالبصیر شیخ احمدی، چاپ مطبعه افغان مارک  9مهر ونفقه صفحه  -2 

 م - 2016نوامرب 

 )رح( مرتجم مولوی محمد انورصاحب. نویسنده حرضت مفتی عزیزالرحمن 161صفحه  1جلد فتاوای دارالعلوم دیوبند،   -3 

 17مهر و نفقه صفحه  -4 

  179صفحه  1فتاوای دارالعلوم دیوبند، جلد  -5 

  17مهر ونفقه صفحه  -6 
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معجل بوده و باقی مؤجل می باشد درعالمگیری آمده که اگر برای مؤجل  وقتی تعین نگردد  

       1 وقت ادای آن هنگام طالق است یا هنگام مرگ.

 : ازدواج نگاهی به جایگاه نکاح و -مطلب سوم 

واقعا نقطه   مطابق اصول اسالم یر عنوان ازدواجز شدن همسر و شوهر یا زن ک شدن مرد ونزدی 

نرا حظه بودن آقابل مال می باشد و بیشترعمق مهم بودن و زندگی محوری در یک امر وعطف 

فرزندان برای پیغمبران خود یادآوری نموده،  دادن همسران و ازین می دانیم که خداوند کریم از

رفته گ بحث قرآن قرار فرخنده بوده  که تا این سطح زیر حتما این مسئله ارزشمند، عمده و

يًَّة....{ . است ن قَبِْلَك َوَجَعلْنَا لَُهْم أَزَْوا جاً َوُذرِّ  2  } َولََقْد أَرَْسلْنَا رُُساًل مِّ

تو پیغمبرانی را  ما پیش از ( و گیرندتوعیب می  فرزندان را بر برخیها داشتن زنان و: )  ترجمه

به  بنا ند وا غمبران، جملگی انسان بوده) پی.  ایم فرزندانی بدیشان داده نان وز ایم و روانه کرده

   ازدواج معامله کرده و آمد داشته و اند و با مردم رفت و خفته اند و سرشت انسانی، خورده

 ( اند نموده

 شوهران اند.مسران ه ها و ها جفتخانم 

 3   { ...} َواللَُّه َجَعَل لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا

 جنس خود تان همسرانی برای شما ساخت. : خدا از ترجمه

ْن أَنُفِسُكْم   4   ... {أَْزَواًجا} َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

تان  جنس خود ( خدا، این است که از قدرت وعظمت دالّ بر های ) شانهن یکی از و:  ترجمه

 همسرانی را برای شما آفرید.

 

 
  161صفحه  1فتاوای دارالعلوم دیوبند، جلد   -1 

 31سورۀ رعد، آيه   -2 

 72سوره نحل، آیه  -3 

 21سوره روم، آيه  -4 
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 .باشند می همسران مرجع سکون برای شوهران

َودًَّة َوَرْحَمًة ...{َوِمْن آيَا } ْن أَنُفِسُكْم ازواجا لِّتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ  1   تِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

تان  جنس خود ( خدا، این است که از قدرت وعظمت دالّ بر های ) نشانه کی ازی و : ترجمه

میان  در ( بیارامید، و کشش قلبی پرتو جاذبه و در آنان ) کنار همسرانی را برای شما آفرید تا در

دلباخته دیگری ساخت، تا با آرامش  هریک را شیفته و و محبّت انداخت ) و ایشان مهر شما و

تعادل  پیوند زندگی انسانها و پرورش شخصیّت همدیگرشوید، و وفائی وشگ مایۀآسایش،  و

 ( محفوظ باشد و قرار روحانی آنها بر جسمانی و

 سنن مرسلین و هم از سنت خود معرفی نموده اند. نکاح را از صلی اهلل علیه وسلم،رسول اکرم 

تََّعطُُّر، أَْربٌَع ِمْن ُسنَِن الُْمرَْسلِنَي: أَلَْحيَاُء َوال َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ َعن َاِبی اَیُوب قَاَل: قَاَل رَُسوُل الله  »

َواُك َوالنَِّكاحُ     2«   َوالسِّ

فرمودند: چارچیز از  صَلَّى اللَُّه عََلیْهِ وَسََلّمَابی ایوب روایت است که رسول اکرم  : از ترجمه

 . سنت پیامبران است. حیاء و استعمال خوشبوئی و مسواک و نکاح

 3  « َمْن أََحبَّ ِفطَْرِِت فَلْيَْسََتَّ ِبُسنَِّتى َوِمْن ُسنَِّتى النَِّكاُح »  

سرشتم را دوست دارد باید به سنت من عمل نماید و از شمار سنت  : کسی که اخالق و ترجمه

 هایم یکی هم نکاح است.

 4 «   فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتى فَلَْيَس ِمنِّى» 

 من نمی باشد. سنت من عدول نماید از ازسی که ک: پس هر ترجمه

 5 «  َمْن كَاَن ُموِِسًا فَلَْم يَنِْكْح فَلَيَْس ِمنَّی » 

 
 21سوره روم، آيه  -1 

 کتاب النکاح، باب: ما جاء فی فضل التزویج والحث علیه 1010حدیث شامره جامع الرتمذی،  -2 

  5411شعب االیامن، شامره  -3 

  5410شعب االیامن، شامره  -4 

 5413شعب االیامن، شامره  -5 
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 : هرکسیکه ثروتمند باشد و نکاح ننماید از من نیست. ترجمه

شخصی است که توانگر و مرفه باشد بحدی که استعداد ازدواج و نکاح را  مُوسِر البته منظور از

و نفقه و تأمین مایحتاج معیشتی داشته باشد چنین شخص بایست حتما  حیث پرداخت مهر از

 مرحله نکاح و ازدواج  را طی نماید.

 : مکانت زن صالحه در برابر مرد مؤمن چنین آمده است ،شریفدر حدیث 

ِه أَنَُّه كَاَن يَُقوُل : َما اْستََفاَد الُْمْؤِمُن بَْعَد تَْقَوى الل َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ أَِِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبيِّ َعْن  »

َوإِْن َغاَب  لَيَْها أَبَرَّتْهُ َخْْيًا لَُه ِمْن زَْوَجٍة َصالَِحٍة  إِْن أََمرََها أَطَاَعتُْه َوإِْن نَظََر إِلَيَْها َِسَّتُْه َوِإْن أَقَْسَم عَ 

 1  «َعنَْها نََصَحتُْه ِِف نَْفِسَها َوَمالِِه 

: بعد  مودندفر صلى اهلل علیه وسلم ابوامامۀ رضی اهلل عنه روایت است که رسول اکرم : از جمهتر

درستکار،  بدست  از زن صالح و مرد مؤمن هیچ چیزی را بهترتقوای خدا،  پرهیزگاری و از

  نیاورده است، زیراهرگاه برایش دستور دهد اطاعت می کند، هرگاه نگاهش می کند مسرور و

غایب وی  چون از می کند و ءجرارا سوگند داد،  ا به انجام کاری او اگر شادمان می گردد و

 مالش را حفظ می کند. شود ناموس و

 اتا آنجارزش و اهمیت  موجودیت زن صالحه و نیکوکار در دودمان مرد مسلمان، از لحاظ بلی

است که حیثیت زن صالحه بربنیاد استفاده نیکو برای مرد مؤمن، و در خور توجه قابل مالحظه 

سال م است ا پشت سر تقوأ واقع شده و پیدا وعیان است که تقوأ محک تفوق و برتری از نظر

 مالَسَزن نیکوکار گفته شده مُ ،تقوی بعد ازبرای مرد مسلمان  پس زمانیکه مفید ترین جریان

 خواهد بود.و ارزشمند اساسی حساس و  نیک کردار بسی  جۀماهیت زو نقش و

نیز زن صالحه  ،منبع خوب نفع یابی بهره مندی و به همین سلسله باید افزون داشت که بهترین 

 معرفی شده است.
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نْيَا َمتَاٌع َوَخْْيُ  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمرٍو أَنَّ رَُسوَل اللَِّه  » نْيَا الَْمْرأَُة َمتَ قَاَل  أَلدُّ اعِ الدُّ

الَِحةُ   1  « الصَّ

 : ندفرمود صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَروایت است که رسول کریم  واهلل ابن عمر عبد از : ترجمه

 ت.اس پرهیزگار بهترین متاع آن زن پاک و بهره مندی بوده و تمتع و  مظاهر دنیا مایۀهمه 

نْيَا َمتَاٌع َو لَيَْس ِمن َمتَ   َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو أَنَّ رَُسوَل اللَِّه »  اِع قَاَل  اََِنَا الدُّ

الَِحُة  نْيَا َشی ٌء اَفَضُل ِمَن الَْمْرأَِة الصَّ  2   «الدُّ

 مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّرضی اهلل عنه روایت است که رسول اکرم  عبداهلل بن عمرو از : ترجمه

زن  از تر دنیا باال تمتعاتِ همه بهره مندی ها و در بهره گیری نیست و تمتع و : دنیا جز فرمودند

 نیکوکار، چیزی وجود ندارد.

 مورد نصف دینش معرفی شده است. اعانت در بمثابۀ ،هکذا عطای زن صالحه برای مرد

 3   «فَليَتَِّق اللَه ِِف الَشطرِالْبَاِقي ه ینِ دِ  طرِ لی شَ عَ  هُ انَ عَ د أَ قَ ة فَ حَ الِ ة صَ أَ مرَ إِ  اللهُ  هُ قَ َز ن رَ مَ  »

را نسبت به نیمه ای دینش  کرده است او هرکس که خداوند زن صالحی را روزی او : ترجمه

 کند. خداوند پروا باره نیمه دوم از یاری کرده است، پس در

َة َواَل يُْنِفُقونََها ِِف َسِبيِل اللَّهِ »  َهَب َوالِْفضَّ ]التوبه  { َعْن ثَْوبَاَن قَاَل لََّمَّ أُنْزِلَْت } الَِّذيَن يَْكِنزُوَن الذَّ

ِبِه قَْد نَزََل اقَاَل : كُنَّا َمَع رَُسوِل اللِه َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِِف بَْعِض أَْسَفارِِه . فََقاَل: بَْعُض أَْصحَ  [34

ِة َما نَزََل، فَلَْو أَنَّا َعلِْمنَا أَيُّ الََّْمِل َخْْيٌ اتََّخْذنَاهُ  َهِب َوالِْفضَّ بًا َشاكِرًا : أَفَْضلُُه لَِسانًا َذاكِرًا َوقَلْ  قَاَل  ِِف الذَّ

 4   « َوزَْوَجًة ُمْؤِمنًَة تُِعينُُه َعََّل إِميَانِهِ 

ضََّۀ وَالَّذِینَ یَْکنِزُونَ الذَّهََب وَالْفِ  } روایت کرده است که وقتی آیۀ رضی اهلل عنه : ثوبان ترجمه

بودیم  مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّیک سفر با رسول خدا  ما در { نازل شد وَالَ یُنِفقُوَنهَا ِفی َسبِیِل اللّهِ

نقره نازل شد آن چه نازل شد، ای کاش می دانستیم چه  درباره ای طال و  یاران گفت یکی از
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 ،رمایهس فرمود:  بهترین مال و صَلَّى الَلّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ مالی خوب است آن را می گرفتیم پیامبر

 خانمی مؤمن است که شوهرش را در راه ایمانش یاری دهد. زبانی ذاکر، قلبی شاکر و

یکبختی ن فامیل نشانۀ خوشبختی و در خانۀ مرد ایفأ مینماید که حضور او خانم صالحه نقشی را در

 انسان وانمود شده است.

الَِحةُ »  َمْسَكُن الْ  وَ ِمْن َسَعاَدِة ابِْن آَدَم ثَ اَلثٌَة َوِمْن ِشْقَوِة ابِْن آَدَم ثَ اَلثٌَة ِمْن َسَعاَدِة ابِْن آَدَم الَْمْرأَُة الصَّ

وُء َوالَْمْرَكُب السُّ  وُء َوالَْمْسَكُن السُّ الُِح َوِمْن ِشْقَوِة ابِْن آَدَم الَْمْرأَُة السُّ الُِح َوالَْمرْكَُب الصَّ  1  «  وءُ الصَّ

نشانه  تند ازهس نشانه های بدبختی او از سه چیز نشانه های خوشبختی انسان و از : سه چیز ترجمه

ای ه نشانه از و وسیله سواری خوب است زن نیکو کار، منزل خوب و ،های خوشبختی انسان

 وسیله سواری بد است. بد، منزل بد و زنِ ،بختی انسان بد

م بل مالحظه بوده که قرآن کریقا همسران به انبیأ علیهم السالم امرعمده و واقعا موهبت زنان و

سنن مرسلین بوده است، که  ،نکاح ،نموده همچنان مطابق صراحت حدیث شریف آنرا اخبار

 ازدواج دارد. شوکت نکاح و داللت به شأن و امر این دو

 نبع سکون برای اوست، وم جفت مرد بوده و ،همچنان طبق صراحت آیات قرآن کریم، زن 

ای بر و مفید ترین نقطه عطف بعد از تقواحدیث شریف آمده، زوجه نیک همانگونه که در

ه معرفی گردید ایمان داری شوهر دیانت و عین بهمُ هم خوبترین متاع دنیا و شوهرش است و

 است.

برنامه  چون نکاح یک زن طی برنامه نکاح میسر می شود و کیفیت برای مرد و این همه مزیت و

 .سزاوار تطبیق است شایان تحسین و مکمالت آن نیز پس فروعات ونیک و مبارک است 

 ها متحک مشحون از یک امر مهم، حساس و مهر یکی از متعلقات نکاح و ،وقمتکی به مفاد ف

د گاهی عامه نسبت به تعریف، حکم، ابعاد، پیامآامتیازی برای زنان است  لکن  فوائد بوده و و

روسی، ع بخش های مراسم ازدواج و سایر به همانگونه که در اندک بوده و آن پربار  نتایج ها و
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هم دستخوش  موضوع مهرناهنجاریهای مختلفی نفوذ کرده،  ناهمگونیها و رواجها و رسم و

روشهای  دواعی نفسانی خویش گونه ها و مردم هرمنطقه به خواهشها و دگرگونیها شده و

نام  هرم مراسم عروسی از در احیانا دل می کشاننبه تعام قسمت انتخاب مهر تصنعی خود را در

قام مطرح ار مبلغ و ،می ماند عبارات محصور قالب جمالت و درموضوع  برده می شود لکن 

نمایند  وغلو میبه سطحی افراط   رخی ها در طلب مهرب ،نمی رسد به تحققمی شود اما تأدیه آن 

آن صعوبت آفرین تمام می  ادای امکانات جانب مقابل باال بوده و توان و که پرداخت آن از

ف طر شود لکن از میپرداخته  یک سطح باال مطالبه و در یا چنین واقع می شود که مهر شود و

ی و یا برخ شد خواهدناندکی از آن نمودار  جز دستبرد شده و فرصت طلب اشخاص مغرض و

 .نمی بیندآنرا  اثرِ هرگز دخترمی گردد  که منهوب  اوقات بگونه ای 

چیزهای نام برده می شود که مال متقوم گفته نمی شود همچنان پای  از حین طلب مهرگاهی 

  عاری از مفهوم را به مجلس می آورند که جز ثواب و یعنی و خالی از ال بحث های مطول و

  راقتصادی پرداخت کنندۀ مه طاقت های مالی و ضیاع وقت چیزی بیش نمی باشد، استعداد و

ی همین سهم مال مجموعۀناکح  یا پدر ولی و ازمناطق  بعضیدر حتی  گرفته نمی شود و نظر در

 به خانم او داده شود بدل مهر درمی پرسند و می خواهند تا تمام آن  از دارائی پدری اشرا  پسر

سوی و میالن ب ساده و کردن به روش ایسرعمل روشها  است که با چنین سلیقه ها وپس واضح 

 کمیاب خواهد بود.، مهر حصۀدر فضایل

لمان این است مس دانشمندان وارستۀ سندگان فرهیخته وسترگ نوی از مسئولیت های خطیر و بناء

ی مختارات مجتهدین وعلما تحقیقات و دینی و باتوجه به مصادر که با مراجعه به نصوص و

همین  ه ازارائه بدارند ک به اشراب مردم آماده و، همه ابواب اسالم حقایق را درجهان   عالمِ

 است. یکی هم موضوع مهر شمار

ضاعت ب تا آنجا که مقدور مهر پهلوهای مفیدِ اینک می خواهیم روی جایگاه، حکمت، فواید و

 . به تشریح مسئله بپردازیمعلمی ما باشد 
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 مبحث دوم

 سنت قرآن ومهر از دیدگاه 

 : قرآن کریممهر در مطلب اول : 

ٍء ِمنُْه نَْفًسا فَُكلُوُه َهِنيئًا َمِريئًا {  }   1 وَآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة فَِإْن ِطْْبَ لَُكْم َعْن ََشْ

 گر. پس اای خدایانه بپردازید فریضه انه وای خالص های زنان را به عنوان هدّیه مهریّه و ترجمه:

 حالل و ، آن را ) دریافت دارید و (از مهریّه خود را به شما بخشیدندبا رضایت خاطر چیزی 

 .گوارا مصرف کنید

د. نفس پرداخت نماین مأمور کرده است تا مهر زنان شان را با طیبِرا  این آیه مبارکه شوهران

  :تفسیرمعارف القرآن نوشته است

بدیگران ندهد  را به خود او بدهد و  شوهر هم است که او مهریه همسرخود دستور مخاطب این

آنان مهریه دختران را دریافت کرده اند آنرا بخود  اولیای دختران نیز مخاطب هستند که اگر و

 هیچگونه تصرفی نه نمایند.آن  شان بدهند، بدون اجازه آنها در

 م وآن الز ءادا آیه چنین تعلیم داده شده که مهریه زنان حق واجب آنهاست و خالصه اینکه در

همچنان که ادای حقوق دیگران با طیب خاطرضروری است ادای مهریه  ضروری است و

 2   .نیزهمینگونه است

 صاد وضم دال است، صدقه وصدقه به فتح رفته است که جمع  درآیه واژه صدقات به کار

 صداق به مهریه زنان اطالق می شود.
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 : می نویسد ةشرح مشکو ةمال علی قاری رحمه اهلل در مرقا 

ن صداق از آ ( یعنی به مهریه صدقه و سمی به النه یظهر به صدق میل الرجل الی املرأةو  ) 

مهریه تمایل صادقانه شوهر چون از  این ماده وجود دارد و جهت می گویند که معنی صداقت در

 1   .به سوی زن ظاهر می گردد به آن صداق می گویند

ِه ِمنُْهنَّ فَََّم اْستَْمتَْعتُْم بِ  َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَبْتَُغوا ِبأَْمَوالُِكْم ُمْحِصِننَي َغْْيَ ُمَساِفِحنيَ } 

َناَح َعلَْيُكْم ِفيََّم تَرَاَضيْتُْم ِبِه ِمْن بَْعِد الَْفِريَضِة إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِيًَّم فَآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة َواَل جُ 

 2 َحِكيًَّم {  

برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان ) یعنی جز زنان مؤمن حرام ( حالل گشته :  ترجمه

شوید و با ایشان ازدواج کنید )  توانید با اموال خود ) از راه شرعی ( زنانی را جویا است و می

 بازی نباشد و ( پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. که منظورتان زنا و دوست  بدان شرط

ن که ) چنای او را  پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریّه

 این واجبی ) از واجبات الهی (کاست و در موعد خود ( بپردازید، و مقرّر است بدون کم و

نمائید )  و بعد از تعیین مهریّه ، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق میاست 

پوشی کند و یا شوهر  ی خود چشم مثالً این که همسر با رضا و رغبت از مقداری از مهریّه

(  ان خودوند ) پیوسته بر مصالح بندگی مهریّه بیفزاید ( بیگمان خدا مشتاقانه مقداری بر اندازه

 ( باشد نماید ( حکیم بوده ) و می  احکامی که برای آنان وضع می آگاه ) و در

 } فَََّم اْستَْمتَْعتُْم ِبِه ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة {

هریه برشما زیرا ادای م نکاح از زنانی که شما استمتاع کردید مهریه آنان را بپردازید یعنی بعد از 

ها نکاح تن وی است و اگر نزدیکی با استمتاع همخوابی بازن و این آیه مراد از فرض است در

ن طالق دهد آ احیانا زن را پیش از فرصتی برای استمتاع شوهر میسرنشود و بدون زفاف باشد و

هریه بر او کل م اگر فرصتی برای استمتاع پیش آمد او واجب می شود و نصف مهریه بر فقط 
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 ه برادای مهری ،استمتاع با زن واجب می گردد، این آیه خاطرنشان کرده که به محض نکاح و

با غیرت انسانی است گناهی  ادای آن عالوه بر اینکه مغایر قصور در مرد واجب می گردد و

ل عجَمُر مه بس عظیم به شمار می آید البته شریعت به زن هم این اختیار را داده است که اگر

 1   .تمکین نکند شوهر از صول کردن مهرحباشد می تواند تا 

ُذونَُه بُْهتَانًا أْخُ َوإِْن أَرَْدتُُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن زَْوٍج وَآتَيْتُْم إِْحَداُهنَّ ِقنْطَاًرا فاََل تَأُْخُذوا ِمنُْه َشيْئًا أَتَ } 

 2  َوإِْْثًا ُمِبينًا { 

کی ی هم مهر یچند مال فراوان، هرهمسری را به جای همسری برگزینید خواستید اگر : و ترجمه

هتان و . آیا با بکه چیزی از آن مال دریافت دارید ، برای شما درست نیستاز آنان کرده باشید

 ( )مگر مؤمنان را چنین کاری سزد؟!دارید؟ !  آن را دریافت میگناه آشکار 

 3  . مهریّه زیاد استمال فراوان. مراد  : قِنطَاراً

وُهنَّ أَْو تَْفرُِضوا لَُهنَّ فَِريَضًة ...{   4  } اَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن طَلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم ََتَسُّ

ر شما ، گناهی بطالق دهید ترجمه : اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین َمهر ) به عللی (

 نیست.

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم... {   5  } َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن ََتَسُّ

: و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید ) و آمیزش جنسی بنمائید ( طالق  ترجمه

اید ) الزم است ( نصف آنچه را که تعیین  نموده ای برای آنان تعیین ، در حالی که مهریّهدادید

 ( ) به آنان بدهیداید  کرده

 6   ....{ِبالَْمْعُروِف  }فَانِْكُحوُهنَّ ِبِإْذِن أَْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ 

 
 452تفسیر معارف القرآن، جلد سوم صفحه   -1 

 20سورۀ نسأ آیۀ  -2 

 هـ  ش چاپخانه اسوه. 1393تألیف دکرتمصطفی خرم دل،  نارش: نرش احسان  چاپ دهم سال  147تفسیرنور، صفحه    -3 

 236سورۀ بقره آیۀ  -4 

 237سوره بقره، آیۀ  - 5 

 25سوره نساء آیه  -6 



01 |  

 

ه ی ایشان را زیبا و پسندید ی صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریّه : لذا با اجازه ترجمه

 بپردازید. برابر عرف و عادت ) به تمام و کمال ( و

} ...  1   } َواَل ُجَناَح َعلَْيُكْم أَْن تَْنِكُحوُهنَّ إَِذا آتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ

یشان ی ا چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و مهریّه گناهی بر شما نخواهد بود اگر:  ترجمه

 .را بپردازید

 2   جمع أَجْر، به معنی مهریه : أُجُورَ 

 : سنتدر مهر  -مطلب دوم 
 ولَ ج وَ وَ َز تَ  لِ جُ َر لِ  اَل قَ  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ ی بِ النَ  نَ بِْن َسعد أ هل سَ  َعنْ م اِز ی حَ بِ أَ عن َعْن ُسْفيَاُن  »

 3   «ِبَخاتَِم ِمْن َحِديٍد 

به لیه وسلم صلی اهلل عر بن سعد گفت: پیامب ابوحازم روایت است که سهل سفیان، از : از ترجمه

 ( انگشتری آهنین باشد. هربه مَ مردی گفت: ازدواج کن، هرچند )

 فََقالَْت يَا رَُسوَل اللِه ِجئُْت  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ إَن امرأة َجاَءت رَُسول الله  َعن َسهل بن َسعد» 

بَهُ  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ لََك نَْفِِس فَنَظََر إِلَيَْها رَُسوُل اللِه  اِلَهَب  َد النَّظََر ِفيَها َوَصوَّ  ثُمَّ طَأْطَأَ فََصعَّ

رَُسوَل اللِه إِْن  يَاَرأَْسُه فَلََّمَّ َرأَِت الَْمْرأَُة أَنَُّه لَْم يَْقِض ِفيَها َشْيئًا َجلََسْت فََقاَم َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِبِه فََقاَل 

ٍء فََقاَل  ْجِنيَها فََقاَل َهْل ِعْنَدَك ِمْن ََشْ  اْذَهْب قَاَل اَل َواللِه يَا رَُسوَل اللِه لَْم يَُكْن لََك ِبَها َحاَجٌة فَزَوِّ

قَاَل انْظُْر  ا َوَجْدُت َشْيئًایارسول الله مَ إََِل أَْهلَِك فَانْظُْر َهْل تَِجُد َشْيئًا فََذَهَب ثُمَّ َرَجَع فََقاَل اَل َواللِه 

َذا هَ  َولَْو َخاََتًا ِمْن َحِديٍد فََذَهَب ثُمَّ َرَجَع فََقاَل اَل َواللِه يَا رَُسوَل اللِه َواَل َخاََتًا ِمْن َحِديٍد َولَِكنْ 

ُع ِبِإزَارَِك إِْن َما تَْصنَ  للَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ َصَّلَّ افَلََها نِْصُفُه فََقاَل رَُسوُل اللِه  ( قَاَل َسْهٌل َما لَُه رَِداءٌ  ) إِزَاِري

ٌء فََجلََس الرَُّجُل َحتَّى إَِذا  ٌء َوإِْن لَِبَستُْه لَْم يَُكْن َعلَْيَك ََشْ  اَل َمْجلُِسهُ طَ لَِبْستَُه لَْم يَُكْن َعلَيَْها ِمنُْه ََشْ

آِن ُمَولِّيًا فَأََمَر ِبِه فَُدِعَي فَلََّمَّ َجاءَ قَاَل َماَذا َمَعَك ِمَن الُْقْر  لَّمَ َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوسَ قَاَم فَرَآُه رَُسوُل اللِه  ثم
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قَاَل أَتَْقَرُؤُهنَّ َعْن ظَْهِر قَلِْبَك قَاَل نََعْم قَاَل اْذَهْب َها َعدَّ َوُسورَُة كََذا قَاَل َمِعي ُسورَُة كََذا َوُسورَُة كََذا 

 1 «  َمَعَك ِمَن الُْقرْآِن  فََقْد َملَّْكتَُكَها ِِبَا

نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفت یا رسول اهلل : زنی  سهل بن سعد گفت:  ترجمه

نظر  و اهلل علیه وسلم به سوی وی نگریستآمدم تا نفس خود را بتو ببخشم. رسول اهلل صلی 

خود را بلند کرد و فرود آورد و سپس سر خود را پائین  افگند. آن زن چون دید که آن حضرت 

در باره و ی تصمیم نگرفت، در آنجا نشست. مردی از یاران آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم 

 نرا به ازدواج من در آور. آ برخاست و گفت: یا رسول اهلل اگر ترا به این زن نیازی نیست او

حضرت فرمود : آیا چیزی ) برای مهر ( داری؟ گفت: نی به خدا، یا رسول اهلل فرمود : به خانه 

ا یا نی به خد گفتتوانی آنمرد رفت و سپس بازگشت و ات برو ببین که آیا چیزی یافته می 

. آن حضرت فرمود : ببین اگر انگشتری از آهن باشد. وی رفت و رسول اهلل، هیچ چیزی نیافتم

نی به خدا یا رسول اهلل . و نی انگشتری از آهن موجود است ولی همین  ازگشت و گفتسپس ب

ازار من است سهل ) راوی ( گفت : آنمرد ازاری ) دیگر ( نداشت، نیمه ازار خود را به آن زن 

پوشی چه می تواند کرد . اگر تو آنرا ب وی به ازار تو» لیه وسلم گفت : داد. رسول اهلل صلی اهلل ع

آنمرد  «ی از آن نمی ماند که وی برخود بپوشد و اگر وی آنرا بپوشد بر تو چیزی نمی ماند چیز

نشست تا آنکه نشستن وی بدرازا کشید سپس برخاست و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم او را 

قرآن  از» دید که پشت گردانیده  ) راهی است ( او را فرمود  که بیاید چون آمد از وی پرسید 

گفت : سوره چنین و سوره چنان و سوره چنان را، آن سوره هارا  «دار فرا گرفته ای ؟چه مق

گفت : آری. فرمود : همانا وی را « را از حفظ می خوانی  آیا آنها» شمرد. آن حضرت فرمود 

  .گرفته ای ( تو در آوردم به آنچه از قرآن فرابه ملکیت ) ازدواج 
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اجماع ثابت  سنت و مرد به زن عطاء می کند ( با قرآن و ،ازدواجهریه ) آنچه هنگام اساس مَ

عوام بدان آشنایی  خواص و امت اسالمی از شده است وعمل بدان مسجل گردیده است و

 1  دارد. 

مهر یک واجب شرعی است که در ابتداء امر به طور حتمی در مقابل عقد بر مرد واجب می 

زن هم نمی تواند که آن را نفی نماید و یا بر اسقاط  آن در زمان  گردد وهیچ کس حتی خودِ

عمال قدرت در آنرا  اِ بعد از ایجاد مهر فقط  زن حق تصرف و  .بستن عقد نکاح شرط نماید

 از مقاربت با شوهرش خود ،دارد نه غیر. و دیگر اینکه زن می تواند تا دریافت کامل مهر خود

 2   داری نماید.

 درعت سوی شری مهر ازوضع  ،شریفهاحادیث  و کریمه هویدا است که متکی به آیات واضح و

                              نهادینه شده است. یافته و ای قابل مالحظه مکانت مهم و ،نکاح

  : مهر مقدار –مطلب سوم 

 3  ( اعلیلیس للمهرحد اقصی باالتفاق النه لم یرد فی الشرع مایدل علی تحدیده بحد ) 

نیامده ادی استن برمحدودیت کثرت مهر،هر تعین نیست زیرا در شریعت مبنی یعنی حد اکثرمَ

 .است

 متعین می باشد.  علمای امت اتفاق نموده اند که حد اکثرمهر غیر

 قرآن کریم فرموده است:

ونَُه بُْهتَانًا أُْخذُ َوإِْن أَرَْدتُُم اْسِتبَْداَل َزْوٍج َمَكاَن زَْوٍج َوآتَيْتُْم إِْحَداُهنَّ ِقنْطَاًرا فاََل تَأُْخُذوا ِمنُْه َشْيئًا أَتَ }  

 4  َوإِْْثًا ُمِبينًا { 

 

 
اپ اول چنرشاحسان، نوبت  -جلد سوم مؤلف داکرت یوسف قرضاوی مرتجم داکرت احمد نعمتی نارش23دیدگاههای فقهی معارص، صفحه  - 1 

 چاپ، چاپخانه مهارت   1314

 37مهر ونفقه  صفحه   -2 

 م -2006 –ق  -1427تألیف دوکتور وهبه زحیلی، نارش: نرشاحسان، تهران الطبعة االولی  6762صفحه  9الفقه االسالمی و ادلته،  جلد   -3 
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کی ی ی هم مهر، هر چند مال فراوانهمسری را به جای همسری برگزینید اگر خواستید : و ترجمه

هتان و . آیا با بکه چیزی از آن مال دریافت دارید ، برای شما درست نیستاز آنان کرده باشید

 ( ؟! )مگرمؤمنان را چنین کاری سزد! ؟ دارید ، آن را دریافت میگناه آشکار

 1  .  . مراد مهریّه زیاد است مال فراوان:  قِنطَاراً

 کنید ون چهل اوقیه بیشتر گفت: مهریه زنان را ازخطبه ای بمردم  حضرت عمر رضی اهلل عنه در

ق نداری چنین ح گفت تو بیشتر کنید بقیه را به بیت المال خواهم داد، زنی اعتراض کرد و اگر

 اینکه خداوند فرموده است:  به خاطر : ؟ زن گفت گفت چرا رضی اهلل عنه،کنی. عمر 

 2{  أَتَأُْخُذونَُه بُْهتَانًا َوإِْْثًا ُمِبينًا  تَأُْخُذواْ ِمنُْه َشيْئاً } وَآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ ِقنطَاراً فاَلَ 

و مال فراوانی ) به عنوان مهر به او پرداخته اید چیزی از آن را پس نگیرید آیا برای باز پس گرفتن 

 مهر آنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید. ) مگر مؤمنان را چنین کاری سزد؟ (

در روایتی آمده است  مردی خطا نمود و : زنی درست گفت و گفت ،عمر رضی اهلل عنهآنگاه 

فت وگفت ای ر منبر هستند سپس بر فقیه تر عمر : همه از افزود ! مرا ببخش و : بار الها که گفت

افزایش مهریه ها منع کرده بودم ولی اکنون اعالن می کنم که هرکس به هر  مردم ! من شما را از

 3 نیست.    هیچ محدودیتی توافق می کند مهریه بدهد و ای که می تواند واندازه 

اختالف نظر ثر ندارد اما در مورد حد اقل مهر همه فقهای مذاهب اربعه متفق اند که مهر حد اک

 4  .دارند نزد احناف و مالکیه برای مهر حد اقل وجود دارد

 5همچنان رساله مهر و نفقه حد اقل مهر را به نزد احناف ده درهم یا معادل آن نوشته است.  

 
 147تفسیرنور، صفحه    -1 

 20سورۀ نسأ، آیۀ  -2 
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سی و پنج گرام نقره می رسد یا این  35کمترین مقدار مهر ده درهم است که مقدار وزنی آن با 

 1بهای آن طبق اعتبار قیمت رایج الوقت است.   

نزد  همو دیدگاه نزد فقهای کرام اختالف نظر موجود است این نظریه  مورد حد اقل مهر در

 چیزیکه اطالق مال هر معین نبوده وحدی  حد اقل مهر مقداربرای  است که  تهدینجبرخی از م

 .شود می تواند حد اقل مهر مفهوم مال ادخال داشته باشد در باالیش شود و

عتبر م در زمان عقد بطور رسیده باشد و مهرعقد ازدواج من حیث یک عقد صحیح به اتمام  اگر

سپس میان زوجین قبل از قرابت یا آمیزش حقیقی و  معین شده باشد و سمی وو بایسته اش مُ

 جانب زوج فرقت واقع گردد زن نصف مهریه مذکور را مستحق شده می تواند. حکمی از

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم... {    2 } َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن ََتَسُّ

: و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید ) و آمیزش جنسی بنمائید ( طالق  ترجمه

اید ) الزم است ( نصف آنچه را که تعیین نموده  ای برای آنان تعیین دادید، در حالی که مهریّه

 کرده اید ) به آنان بدهید (
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 مبحث سوم

 مهرحکمت ها، فواید و تخفیف در مکانت،

 : موضوع خرید وفروش نیستحق مهر،  - مطلب اول

بهای زن در مقابل کسب بهره جوئی را سر دهد و مهریه را هذیانها و اراجیفی اگر کدام جریانی 

با توجه به ارشادات اسالمی و حکمت های که  د باید در نظر داشت کهداننبو کامروائی مرد 

 می شود.برمال ابطال نظریه آنها بخوبی  هدرین باب گفته شد

 :نخست باید گفت که درمورد مهریه، قرآن کریم چنین فرموده است

 1  } وَآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة... {  

 ای خدایانه بپردازید. ای خالصانه و فریضه های زنان را به عنوان هدیّه : و مهریّه ترجمه

ا و عط بها منتفی می شود و هبه را میدهد موضوع قیمت و حله معنای عطأ، هدیه وکه نِ آنجا از

 عالی ای دارد. شأن و مقدار ،مسئله خرید و فروش مطرح نبوده ونشان می دهد که معامله  هدیه

خود را طالق داده  همسر ،معاشرت جنسی همچنان مردانی که نکاح و ازدواج کرده اند اما قبل از

 : ن کریم می فرمایدآاند به پرداخت نصف مهریه مکلف ومتعهد می باشند. قر

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إاِلَّ أَْن يَْعُفوَن } َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَبِْل  أَْن ََتَسُّ

 اللََّه ِِبَا تَْعَملُوَن نَّ أَْويَْعُفَوالَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوأَْن تَْعُفوا أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َواَل تَنَْسُوا الَْفْضَل بَْينَُكْم إِ 

 2  {  بَِصْيٌ 

 
 4سوره نسا، آیۀ  -1 

 237سورۀ بقره، آیه  -2 
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اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید ) آمیزش جنسی بنمائید ( طالق دادید،  : و ترجمه

 اید، ) الزم است ( نصف آنچه را که تعیین کردهای برای آنان تعیین نموده در حالی که مهریّه 

تند، یا ) اگر صغیر و یا سفیه هساید ) به آنان بدهید ( مگر این که آنان ) حق خود را ( ببخشند و 

شما ) مردان  ولی آنان، یعنی ( آن کس که عقد ازدواج در دست او است، آن را ببخشد، و اگر

( گذشت کنید ) و تمام مهریّه را به زنان بپردازید ( به پرهیزگاری نزدیکتراست، و گذشت و 

 ست.دهید بینا اآنچه انجام می نیکوکاری را در میان خود فراموش مکنید. بیگمان خداوند به 

 کامجوئی نبوده است زیرا درینجا که مرد به پرداخت نصف بخاطر یقیمتمی بینیم پرداخت مهر، 

 جوئی دست نیافته است. لذت به مقاربت و مکلفیت داده شده هنوز مهر

 : را لباس همدیگر معرفی نموده است قرآنکریم زنان و مردان

 }... يَاِم الرَّفَُث ِإََل نَِسائُِكْم ُهنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِبَاٌس لَُهنَّ  1  } أِحلَّ لَُكْم لَيْلََة الصِّ

داری حالل گردیده است. آنان لباس : آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه  ترجمه

 ( آور استیتان بسی رنج شمایند و شما لباس آنانید ) و دوری از آمیزش با یکدیگر برا

 آرامش می باشد. مباحث قبلی مذکور است زن برای مرد مایه سکون ودربه همانگونه که 

 قرآن کریم ارشاد فرموده است:

 2  {  ...َوَرْحَمةً } َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة 

های ) دالّ بر قدرت وعظمت ( خدا این است که از جنس خود تان  نشانه : و یکی از ترجمه

همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان ) در پرتو جاذبه و کشش قلبی ( بیارامید، و درمیان 

امش دیگری ساخت، تا با آری  هر یک را شیفته و دلباخته و شما و ایشان مهر و محبّت انداخت )

تعادل  پیوند زندگی انسانها و ، وپرورش شخصیّت همدیگر شوید ی شکوفائی و آسایش، مایه و

 ( باشد جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ 

 
 1 117سوره بقره، آیه  -

 21سوره روم، آیۀ  -2 



11 |  

 

تقرب شان تحت پیوند پاک ازدواج   مرد و متکی به دالیل فوق واضح است که بهم آمدن زن و

را به میان می آورد و  یدوستی و مهربانی وعواطف و روابط با حرارتنکاح، آرامش درونی،  و

 .هر دو جانب است نیز از همین روند متحقق می شود  از طلبات فطریکه تمایل جنسی 

ع قیمت زن نیست و موضو مسئله خرید و فروش و یا، ارشادات می رساند که مهر همه این دالیل و

سرشار از فواید انسانی، مصالح خانوادگی، استدامه زندگی عزتمند و با وقار  ،باب نکاح مهر در

 .و مملو از حکمت ها و اسرار مفید به تمکین مرد و زن می باشد

بنأ مَهر را خرید لذت جویی خواندن، چیز سفیهانه و نا بخردانه، عاری از منطق و به دور از عدل 

عداوت  که مهر را خرید و فروش جلوه دهد دیدگاه او یا از جریانی و هر و انصاف  می باشد

 انبعاث نموده  و یا از جهالت.

 مهر فضیلت تخفیف در ها و برخی حکمت -مطلب دوم 

 : های مهر برخی حکمت

نین همچ ارزش و اهمیت عقد نکاح بوده وکننده و مظهر  تعین مهر برعهده مرد و تأدیه آن بارز

 ن دارد.کرام و تشریف را برای زنها در تضمُعزاز، اِ اِ قالب امتیاز و هدیه  در

راجع به علو مرتبت و هویت و حیات زوجیت بوده و بازتاب دهنده احساسات  ای مهر مقدمه 

محور استدامه معاشرت حسنه با روحیه معروف و پسندیده و لحاظ مفهوم واقعی برنامه  نیک بر

 ازدواج است.

م احترام و تکری حرمت و کرامت و منزلت زن و به منظور جهت محافظت از شریعت اسالم در

و تجلیل و تعظیم او، اعطای هدیه ای را بر مرد که بیانگر رغبت او به ازدواج با آن خانم است 

 1   واجب گردانیده که از نظرشریعت ) مهریه ( نامیده می شود.

 
گرد آوری وترتیب داکرتمحمد مصطفی محمد،  نارشخواجه عبد الله انصاری، چاپ دقت، نوبت  991فهرست موضوعی آیات قرآن، صفحه  - 1 
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زن و اظهار حسن نیت  هدف از مهریه اظهار اهمیت عقد، ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت

 1   .و صداقت مرد برای ازدواج با او و زمینه ای برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی است

مهریه مقدار مالی است که پس از عقد و روابط زناشویی به زن تعلق میگیرد و حکمت و هدف 

از آن جلب توجه آنان به جایگاه و اهمیت پیوند زناشویی و احترام و بزرگداشت مقام زن و 

 2اظهار حُسن نیت مرد برای حُسن معاشرت با همسر و بر دوام زندگی مشترک است.   

هر در جنب نمایش احترام ، تقدیر و رعایت تکریم  زن بیانگر آن است رعایت اصل پرداخت م

 . او را می خواهدو مرد است که زن مطلوب 

تعهد مرد مبنی بر ادای مهر رغبت، عالقه و دوستی او را نسبت به خانم تبلور بخشیده  و ضمنا  

ار و بی افستقویت می کند که ازدواج صرف خوشگذرانی وعیاشی های  این امر را تقویم و

ل کامجوئی های مؤقتی نیست که با سه لجام گسیخته و موسمی نبوده و تنها لذت طلبی ها و

 سطحی نگریها دنبال شود. انگاریها و

 3طلب این زن جدی و قصد او دائمی است. دلیلی بر این است که مرد در خواستن وعطای مال 

لی عآن است که مرد قصد دارد یک  زندگی تنظیم شده و سازمان یافته را  عنوان مهر نشانۀ

 .االستمرار به پیش ببرد

در شریعت اسالم قوام و پایداری خانواده به دست مرد است به دلیل اینکه توان فطری مرد در 

کسب وکار به طور طبیعی بیشتر از زن است و در زندگی مشترک، مرد با قدرت بیشتری آن را 

داره می کند بنابرین عادالنه است که مرد در مقابل این حق که به او عطا شده است غرامت ا

 4بپردازد تا هرکس با کوچکترین دلیلی پیوند خانواده  و همسر داری را به ملعبه و بازیچه نگیرد.

 
 141در جهان معارص ، صفحه   فقه خانواده  -1 

      107فقه خانواده در جهان معارص صفحه  -2 

 24صفحه   3دیدگاههای فقهی معارص جلد  -3 

 25صفحه  3دیدگاههای فقهی معارص جلد  -4 
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این نظریه به نزد علمأ موجود است که چون مرد نسبت به زن بطور فطری و طبیعی توان فیزیکی 

مال با استفاده از صالحیت و اِعدارد، و  قبضه او قرار بیشتری دارد و قیمومیت و مدیریت هم در

اراده و اداره خوبتری برخوردار شود  بنابرآن الزم است یک اندازه  قدرت خویش می تواند از

 .مالی را در برابر این حق که به او اعطأ گردیده برای زن بپردازد

وند ر برحفظ شأن خانواده را دراضمار داشته و  ،های مفیدی که داردبناء مهر درجنب فرآیند 

 .شودمی  نیز ممد واقع و حیات فامیلیوقایه ارزشهای خانوادگی 

د به اختیار نهکذا مهر درعالم اسباب نوعی پشتوانه مالی برای زنان بوده که عندالضرورت می توان

 د.نخود در موارد مشروع از آن استفاده نمای

  : آسان گیری وتخفیفنگاهی به جایگاه 

رسول  و جل جاللهنصوص قرآنی و سنت نبوی نشان می دهد که گذشت و تسامح  نزد خداوند  

 از فشار و سخت گیری است. بهتر و پسندیده تر صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ 

  } ...  1  } يُِريُد اللُّه ِبُكُم الْيُْْسَ َوالَ يُِريُد ِبُكُم الُْعْْسَ

  خواهد و خواهان زحمت شما نیست. آسایش شما را می جل جالله: خداوند  ترجمه

َف َعنُكْم َوُخلَِق اإلنَساُن َضِعيفاً   2  { } يُِريُد اللُّه أَن يَُخفِّ

ساده ( کار را برشما آسان کند  خواهد ) با وضع احکام سهل ومی  جل جاللهخداوند :  ترجمه

ریده انسان ضعیف آف غرائز و امیال خود  ناتوان است ( و داند که انسان در برابر ) چرا که او می

 شده است.

َُك لِلْيُْْسَى {      3  } َونُيَْسِّ

سازیم ) و کارهای خیری آسان ) آئین اسالم ( آماده می  : ما تو را برای شریعت ساده و ترجمه

 دهیم (  نمائیم و در انجام آنها توفیقت میرا برای تو آسان می 

 
   115سوره بقرة، آيۀ  -1 

 21سورۀ نسأ، آيۀ  -2 

 1سوره االعلی آیۀ  -3 



11 |  

 

خدا به پیامبرش فرمود ) راه آسانی برایت فراهم آورده ایم ( این سخن بشارت ارزنده ای است 

ن اختصاص ندارد بلکه این مژده شامل همه پیروان راستی صلی اهلل علیه وسلم حضرتآن و تنها به

دینی سهل و آسان، پیامبر شان رؤف و شان او خواهد گشت و به آنان نوید می دهد که دین 

 1   مهربان  و اعتقاد شان بسیار واضح وسهل و ساده است.

ْن َحَرٍج ...{    2 } َما يُِريُد اللُّه لِيَْجَعَل َعلَيُْكم مِّ

 خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّت اندازد. نمی  جل جالله: خداوند  ترجمه

يِن ِمْن َحَرٍج ...  3  { } َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِِف الدِّ

و در دین کارهای دشوار و سنگین را بردوش شما نگذاشته است ) و بلکه تکالیف و :  ترجمه

 است ( و با توان انسانی سازگار وظائفی مقرّرنموده است که با فطرت سالم هماهنگ

   4   « اَِن َخْْيَ ِديِنُكْم أَيَْْسُهُ  َخْْيَ ِديِنُكْم أَيَْْسُهُ  نَ اِ »  

بهترین امر دین شما سهل و آسان  ،: بهترین امر دین شما سهل و آسان ترین آن است ترجمه

 .ترین آن است

ْمَحُة  ِفيَّةَ ِإََل اللِه الَحنَ أََحبُّ األَْديَاِن  نَ أِ  »  5  « السَّ

دینی است که از شرک بدور و باگذشت  ،جل جالله: پسندیده ترین ادیان نزد خداوند  ترجمه

 همراه باشد.

َ رَُسوُل اللِه الَ ها قَ ا انَ نهَ ی الله عَ ِض َر  ةَ شَ ایِن عَ عَ »   ِن، إاِلَّ اخذ بنَْيَ أَْمَريْ  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ ت: َما ُخْيِّ

 6   « ...كَاَن أَبَْعَد النَّاِس ِمنْهُ  ْن إِْْثًا، فَِإن كَاَن إِْْثًاأَيَْْسَُهََّم َما لَْم يَكُ 
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ر امب: هیچ وقت نبود که پی حضرت عایشه رضی اهلل عنها روایت شده که گفته اند : از ترجمه

مخیرشود و آسان ترین آنها را انتخاب نکند مگرهنگامی  چیز دربین دو  صَلَّى اللَُّه عَلَْیهِ وَسََلّمَ

 هرکس از آن دوری می نمود. از که آسان ترین آنها حرام  می بود که درین صورت بیشتر

 1   « معصیتهإنَّ الله تعالی يُِحبُّ أن تُؤِت رخصته كَََّم يَْكرَُه أَْن تُْؤَِت » 

است  احکامی که برای مردم آسان تر ها و دوست دارد از رخصت جل جالله : خداوند ترجمه

 .آنها نهی کرده اقدام شود استفاده شود همانگونه که ناراحت است به کارهای که از

ُروا »  وا َوَسكُِّنوا َواَل تَُنفِّ ُ وا َواَل تَُعْسِّ ُ  2  « يَْسِّ

 : آسان گیرید و سخت نگیرید و آرامش دهید و نگریزانید. ترجمه

و  :اَل قَ  َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  یبِ النَ  نِ عَ  الله عنهرضی س نَ ن أَ عَ »  ُوا َوال تَُعْسِّ ُ يْسِّ وا َوال ا، َوبَّشِّ

ُروا    3«تُنَفِّ

 : فرمود صَلَّى الَلّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ روایت است که نبی کریم  رضی اهلل عنهانس  : از ترجمه

 خاطردهید و گریزان نکنید.آسان بگیرید و سخت گیری نکنید و اطمینان 

أَصحابِه  إذا بََعَث أََحدا ِمن َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ قَاَل کَاَن رَُسوُل الله  رضی الله عنهَعن أَِبی ُموسی » 

وا  ُ ُوا وال تَُعْسِّ ُروا  ويْسِّ وا وال تُنَفِّ ُ  4  « ِِف بَعِض أمرِِه قَاَل بّشِّ

 صَلَّى اللَّهُ عََلیْهِ وَسََلّمَروایت است که هرگاه رسول خدا  رضی اهلل عنهموسی ی : از اب ترجمه

فردی از یاران خویش را به کاری می گماشت می فرمود: مژده دهید و متنفرنکنید، آسان گیرید 

 وسخت نگیرید.

رَا وَ »  َا َواَل تُنَفِّ َا َوبَّشِّ َا َواَل تَُعْسِّ  5   « تَطَاَوَعا يَْسِّ

 
  17صفحۀ   3جلد   5332 فی سنن االقوال و االفعال شامره کنزالعامل -1 

یرسوا والتعرسوا وکان یحب التخفیف  کتاب االدب، باب: قول النبی صلی الله علیه و سلم 6125 -شامره  حدیث صحیح البخاری، -2 

 والیرسعلی الناس

  یتخولهم باملوعظة والعلم کی الینفروا کتاب العلم، باب: ماکان النبی صلی الله علیه و سلم 69 -شامره  حدیث صحیح البخاری، -3

  کتاب الجهاد والسیر، باب: فی االمربالتیسیر وترک التنفیر 1732 -شامره  حدیث صحیح املسلم، -4 

سلم 6124 -شامره  حدیث صحیح البخاری، -5  صلی الله علیه و  ف یرسوا والتعرسوا وکان یحب تخفی کتاب االدب، باب: قول النبی 

 والیرسعلی الناس 
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 نگریزانید و از همدیگراطاعت کنید. مژده دهید و سخت نگیرید و : آسان گیرید و ترجمه

همواره جانب سهل گرفتن و  شخص مؤمن، با گذشت، آسان گیر، اهل مدارا و نرمخوست  و

 1  لقی ترجیح می دهد.بد خُ گذشت را بر جانب سخت گیری و فشار و

 2 تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت         که فردا نگیرد خدا بر تو سخت                  

شخصیت مسلمان را صواب آن است که در آمیزش واختالط  و نحوۀ برخورد خویش یک 

بادیگران در حدود مشروع و رعایت اساسات و موازین اسالمی، آسانگیری و فراهمی تیسیرات 

را در گزینش خود داشته باشد و همواره پیش زمینه ها و سیستم های را دستور کار قرار دهد 

 و حسرت آور نباشد. که صعوبت آفرین، عسرت بار
 

 : مهر مقدار آسان گیری و تخفیف در

حدودیتی نیامده م تعین نشده یعنی به اعتبار حد اکثر مهر مطابق استناد گذشته، انتها یا اقصی در

هر و جلوگیری از مغاالت و است مع هذا مطابق ارشاد و روحیۀ احادیث مبارکه  به تخفیف در مَ

 تشویق صورت گرفته است. زیاده روی درتعین مهر ترغیب و

 3 «   أَيَْْسَُهنَّ َصَداقًا ُهنَّ یُر خَ » 

 : بهترین زنان آن است که مهریه آنها سبک باشد. ترجمه

َداِق أَيَْْسَهُ  »   4   « َخْْيُ الصَّ

 : بهترین مهریه آسانترین آن است. ترجمه

 5 «   خُْي الِنَكاِح أيَْْسهُ  » 

 آن است.: بهترین نکاح آسانترین  ترجمه

 
 23دایرة املعارف اخالق قرآنی  جلد سوم صفحه  -1 

 شیخ مصلح الدین سعدی - 2 

 125صفحه  16جلد  44537 -کنزالعامل فی سنن االقوال واالفعال، شامره  -3 

 136صفحه  16جلد  44700-فی سنن االقوال واالفعال شامره کنزالعامل  -4 

 کتاب النکاح، باب: فیمن تزوج ومل یسم صداقا حتی مات 2117سنن ابی داؤود، حدیث شامره  -5 
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 1«  أَْعظََم النَِّكاِح بَرَكًَة أَيَْْسُُه ُمؤْنًَة  »

به این مفهوم که بزرگترین نکاح از نظر برکت آسان ترین آن از نظر تکالیف ) مصارف مالی ( 

 است.

 2   یعنی هر قدر تکالیف و مصارف یک ازدواج کم باشد به همان اندازه با برکت می باشد.

 مسلمانان را به سبک گرفتن و آسان ،بزرگی که ازدواج دارد سنت نبویبه خاطر همین اهمیت 

گیری در امر مهریه و جهیزیه و تهیه وسایل خانواده رهنمایی می کرد مبادا که تکبر و فخر فروشی 

مانع ازدواج گردد و به سبب ناتوانی پسران جوان از پرداخت مهریه وعاجز بودن دختران جوان 

موجب شیوع و ترویج فحشاء شود و سر انجام هم اهداف ازدواج پایمال از فراهم ساختن جهاز 

 3  شود. و متالشی

، هرگاه که غربت جوان معلوم می گردید است با درنظرداشت مال جوان، مقررنمودن مهرمناسب

 انتهای حدن تحمیل کردن است بازهم برای مهر و مهر را زیاد مقرر می کردند این باز بر جوا

 4  طاقت جوان باشد.  قدرت و است بازهم باید مهرآنقدر باشد که دادن آن درمقرر نشده 

 5  مقدار مهر بایست متناسب با توانایی اقتصادی داماد باشد. 

منظور و مقصود پدران و اولیای  ،نباید دریافت مال و دارایی به عنوان مهریه و کابین دختر

دختران باشد و یا بر ایشان مهم باشد بلکه باید اهتمام آنان انتخاب همسری باشد که دختر در 

پناه او سعادتمند باشد شوهری که با تقوا و با شخصیت باشد تا دختر در سایه او پارسا و متخلق 

 6به اخالق نیکو بار آید.  

مرتبت و جایگاه شامخ و ابعاد محترم و پراهمیتی که نکاح دارد طی ارشادات صریح  به اساس علو

 
 126صفحه  16جلد  44570 ، شامرهفی سنن االقوال واالفعال کنزالعامل -1 
  116ل صفحه میحقوق فا -2

 1391مولف عبدالقادر احمد عطا مرتجم سامل افرسی انتشارات کردستان  361است صفحه این حالل است و آن حرام  -3 

 461صفحه  4جلد  فتاوای حقانیه، -4 

نویسنده پروفیسور رفعت حسن مرتجم از انگلیسی به  فارسی دوکتور روح الله مجددی، چاپ  146حقوق و وجایب زن در اسالم صفحه  - 5 

 هجری خورشیدی 1392چاپ دوم مطبعه حبیب الله حسیب، نوبت 

  557دیدگاههای فقهی معارص جلد اول صفحه  - 6 
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هیل و هم در مورد مهریه تس نکاح ترغیب وراجع به  صلی اهلل علیه وسلم،سنت نبوی  غنامند در و

 تخفیف مطرح شده است.

و  ازدواج شیوعمهر و پروسۀ  نابرابریهای زیادی در بدعت ها و برخی معموالت معاصر لکن در 

پیرامون معامالت عروسی ها پدیدارشده که  ناموزونی در اسالیب نفوذ نموده است مود و فیشن و

موده ض ترین عملیه ها تبدیل نثقیل ترین رویکردها وغام تحقق پروگرام تزوج را به یکی از

 .است

هت های سفاعنعنات، رسوم و رواجهای زنند و کمرشکن، ورود فرهنگهای مبتذل و دنباله روی

هالۀ از ابهام برده و برسبیل مشهود می توان گفت که در برخی عروسی  آمیز، حقیقت مسئله را در

و رقابت های ناسالم دنبال می آفاقی  بعضا موضوعات وکم توجهی میشود  ،ها  به راه صواب

 گردد.

ماضیه  مراسممردم و  به نوعی ذهنیت و روحیه دارند که می کوشند تا نسبت به سایر برخی ها

 انتخاب سالن های قیمتی در دهند و طلب قرار دستور را در مهر باالتر عروسیها مصارف بیشتر و

مصارف  رتا د می باشندصدد آن  درها  بعضی شوند وغذا شهیر  هجهت برگزاری محافل و نوع تهی

 . سبقت نمایندهنگفت و گزاف 
 

  : مسابقه موارد سزاوار -مطلب سوم 

راف باب زیادت طلبی ها و اس مسابقات بی مورد و برداشت های نا برابر، در سالم و رقابت های نا

 بی بضاعت را سخت آشفته و پریشان نموده است. مردم کم توان و

مغاالت مهور و مصارف و درخواست های  مردم مسلمان و متعهد به اسالم را نشاید که در

وار باهم مسابقه دهند بلکه شیوه ها ی را که سزافروشی و خود محوری ها  آمیخته با تکبر و فخر

 تعلیمات واالی قرآنی فرا بگیرند و خود رقابت و موجب مسارعت و الیق پیش دستی است از

ساخته و چشم جان بگشایند و ببینند که خداوند کریم آنها را درکدام ابواب  ها را ملتفت و عیار

فس فراخوانده است  و یقینا آن مسابقات، و روی چه گزینه های به مسارعت و مسابقه و تنا
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 مسابقاتی اند که جوایز و پاداش آنها ارزش و شأن و شوکت بی بدیلی داشته است.

که سعادت و مکافات آن زوال و پایان  فیضمسابقه های مبارک و پر  خوشا به اوامر قرآنی در

 ندارد. قرآن عظیم الشأن فرموده است.

ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا  ََّمِء َواأْلَرِْض أُِعدَّ للَِّه َورُُسلِِه ِبا} َساِبُقوا إََِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها كََعرِْض السَّ

 1  َذلَِك فَْضُل اللَِّه يُؤْتِيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم { 

آن  گیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای: بر یکدیگر پیشی ب ترجمه

همان پهنای آسمان و زمین است. برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیغمبرانش ایمان 

دهد، و خدا دارای عطاء خدا است، و به هر کس که بخواهد آن را می  ءداشته باشند. این عطا

 بزرگ و فراوان است.

 2   یکدیگر پیشی گیرید. با همدیگر مسابقه دهید. برسَابِقُوا : 

 3 } فَاْستَِبُقوا الَْخْْيَاِت {  

 : پس به سوی نیکیها بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر سبقت بگیرید. ترجمه

 4  همدیگر پیشی بگیرید.  در نیکیها با هم مسابقه بدهید و بر :إسْتَِبقُوا الَْخیْرَاتِ 

ْت لِلُْمتَِّقنيَ َوَسارُِعوا  } ََّمَواُت َواأْلَرُْض أُِعدَّ  5   } إََِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

( به سوی آمرزش پروردگارتان، و بهشتی بشتابید و  با انجام اعمال شایسته و بایسته : و ) ترجمه

) و  ( آسمانها و زمین است برای مثال، همچون بهای بر همدیگر پیشی گیرید که بهای آن )

( برای پرهیزگاران تهیّه دیده شده است. چیز با ارزشی  چنین  

 
 21سورۀ حدید، آیۀ   -1 

  1159تفسیرنور، صفحه  -2 

 141سورۀ بقره آیۀ  -3 

 41تفسیرنور، صفحه  -4 

 133سورۀ آل عمران،  آیۀ   -5 
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َوالَِّذيَن ُهْم ِبَربِِّهْم اَل َوالَِّذيَن ُهْم ِبآيَاِت َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشِفُقوَن } 

يُّْشِكُوَن َوالَِّذيَن يُؤْتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُُهْم َوِجلٌَة أَنَُّهْم ِإََل َربِِّهْم َراِجُعوَن أُولَِئَك يَُسارُِعوَن ِِف 
 الَْخْْيَاِت َوُهْم لََها َساِبُقوَن {  1

به آیات پروردگارشان ایمان آنانی که  . انی که از خوف خدا در هراس هستند:  کس ترجمه 

دهند ) و کسی و چیزی را شریک او پروردگار خود انباز قرار نمی  افرادی که برای . دارند

بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالی که  کنند و می اشخاصی که عطاء می کنند (   نمی

دلهایشان ترسان و هراسان است ) از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد ( و به 

گردند . خدایشان ) برای حساب و کتاب ( برمی علّت این که به سوی   

(  با دیگران خیرات و حسنات ) ( در که صفات چهارگانه ی ایشان گذشت چنین کسانی ) 

گیرند.( پیشی می  برسایرین دهند و در انجام آنها )ی سرعت می  مسابقه  

ْم لََها )گیرند بر همدیگر سرعت و سبقت می   :یُسَارِعُونَ   ونَ  َو ه  رحسنات دیگران زود ت از ( َساِبق 

رسند. بلی ! مسابقه مؤمنان در انجام خوبیها و نیکیها  دهند و جلوتر بدان میو خیرات انجام می 

 2  انجام بدیها و زشتیها .  دینان دراست و مسابقه بی 

ْْيَاِت الْخَ  َويَنَْهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َويَُسارُِعوَن ِِف يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْْلِخِر َويَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف  }

الِِحنَي  {    3 َوأُولَِئَك ِمَن الصَّ

کار  خوانند و از نیک میبه کار ( مردمان را : به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و ) ترجمه

ند، و آنان از گیراعمال شایسته و بایسته بر یکدیگر سبقت می  دارند و در انجامِ زشت باز می

 زمره ی صالحانند.

 4 {   َومنُْهْم َساِبٌق ِبالَْخْْيَاِت ِبِإْذِن اللَِّه َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبْيُ } 

 
 61 - 57سورۀ مؤمنون، آیات  -1 

 712تفسیرنور، صفحه  -2 

 114عمران  آلسورۀ  -3 

  4- سوره فاطر آیه 32



11 |  

 

پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند. این ) سبقت  ای از ایشان در : و دسته ترجمه

 درخیرات ( واقعاً فضیلت بزرگی است.

مستحبات را بجا آورده و محرمات و مکروهات  سابق الی الخیرات: کسی است که واجبات و

 1  و حتی بعضی از مباحات را ترک می کند. 

َعََّل اأْلََراِئِك يَنْظُُروَن  تَْعرُِف ِِف ُوُجوِهِهْم نَْْضََة النَِّعيِم  يُْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق } إِنَّ اأْلَبْرَاَر لَِفي نَِعيٍم 

 2 َمْختُوٍم ِختَاُمُه ِمْسٌك َو ِِف َذلَِك فَلْيَتَنَافَِس الُْمتَنَاِفُسون {  

گمان نیکان در میان انواع نعمتهای فراوان بهشت بسر خواهند برد. بر تختهای مجلّل  ترجمه : بی

( اه بدیشان بنگری)هرگنگرند.  زنند و ) به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجا ( می بهشتی ( تکیه می)

 هایشان خواهی دید. خوشی و خرّمی و نشاط نعمت را در چهره

 شود که دست نخورده و سربسته است.داده می به آنان از شراب زالل و خالصی 

( شودفضا پراکنده می  ، بوی عطر مشک درمُهر و دربند آن از مشک است )و با دست زدن بدان

ت( با بهش نعمتهای دیگر سایر دهندگان باید برای به دست آوردن این )چنین شراب و مسابقه

 یکدیگر پیشی بگیرند .    همدیگر مسابقه بدهند و بر

 اکی و دستپ وخلوص این تعبیرتأکیدی بر ، مهر شده، سربسته ( َمخْتُومٍ شراب خالص ) : رَحِیقٍ

 3 آفریند .   نخوردگی شراب بهشت است که هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا می

سر تصاحب یک چیزی است که هرکس آنرا برای خودش می  : مشاجره وکشمکش بر تنافس

 4  د. دیگران رقابت می کن آن با سر لذا برخواهد 

 
هـ  ش نارش : انتشارات شیخ االسالم  1313ترتیب وترجمه، عبدالرؤف مخلص چاپ دوم سال   70صفحه  5تفسیر انوارالقرءان جلد   -1 

 احمد جام

 26 - 22سوره مطففین آیات  - 2 

 1277صفحه  نور تفسیر -3 

 572صفحه  6تفسیر انوارالقرءان جلد  -4 
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دهندگان.  قهپیشی بگیرد } اْلمُتَنافِسُونَ { مساب باید که مسابقه بدهد و رقابت بکند و:  لِیََتنَاَفسْ

   1   رقابت کنندگان

سرعت، سبقت، و پیش دستی  تحت عنوان رقابت سالم با همدیگر باید به هدف حصول مغفرت 

راه  ،بسوی انجام خیراتمسارعه  همچنان مسابقه و جنت تحقق پذیرد و به توصل پروردگار و

 اندازی شود.

اجرای خوبیها و نیکیها صورت می گیرد و مسابقه مردم  مخلص در واقعا مسابقه مؤمنان متعهد و 

 آلودگیها دیده می شود. زشتیها وبدیها و  در ،دین دور از

آورد  شمارصالحین می را در روند صالحات و دراعمال شایسته و فضیلت مند، انسان  سبقت در 

و برادای  محرمات و منکرات جدا بپرهیزند مشترِکین این مسابقه کسانی می توانند باشند که از و

 حسنه بالمواظبه مبادرت ورزند. واجبات دینی و تعمیل اوامر

 سرعتفراگرفتن این آموزه ها واجب ذمۀ همگان است تا بدانند که مسابقه و رقابت و 

 ارزش مسابقه و پیش دستی را دارد و اما در درمواردی است که دین اسالم آنرا تبیین داشته و

 ظهور فساد می شود سبقت را بگذار که نفساسراف و به تبذیر و  معامالت مختلفی که منجر

 ارتکاب آن هم گناه است.

اده رویها و عناوین نا زی بناء متکی به این ارشادات در مصارف مراسم ازدواج و عروسی ها از

بجا که اغلب رقابتهای ناسالم و سبقت جوئی های مصنوعی عامل آن می شود و به افالس 

هور مواضطراب حیاتی فامیل ها و عزوبت جوانان می انجامد، اجتناب شود و هم ازعنوان نمودن 

انصراف و عمل به تخفیف شود زیرا فضیلت و مکانت خوب در تخفیف آن نهفته  ،یطاقما ال

 د.نیک و نتایج گوارا و زیبا دار تسهیل درین باب پیامد های بسیار است و سبک گیری و
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 مهر ای پیرامونمسایل متفرقه  - چهارممطلب 

 : سنگین رومه پیامد

 راه نکاح قرارمی گیرد و برنامه نکاح سرر بلند مانع عمده بر وضع مهو وهنگامه مصارف گزاف 

 ست:فرموده ا کریم  راجع به نکاح صریحا امر که خداوندمی نماید در حالیو ازدواج را تعطیل 

الِِحنَي ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فَُقرَاَء يُْغِنِهُم اللَُّه مِ }  ْضلِِه ْن فَ َوأَنِْكُحوااأْلَيَاَمى ِمنُْكْم َوالصَّ

 1 َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم {  

 ّیهبا ته ازدواج ( خویش را ) ی ) غالمان و کنیزان شایسته : مردان و زنان مجرّد خود را و ترجمه

گرید و تنگدستی ایشان نن و به فقر و درآورید ) ( به ازدواج یکدیگر ی نفقه و پرداخت مهریّه

ی حفظ ازدواجشان برا تنگدست باشند ) و فقیر و اگر(  ی آنان نباشید. چرا که نگران آینده

 گرداند.نیاز می پرتو فضل خود دارا و بی  ( خداوند آنان را در دوری ازگناه انجام گیرد عفّت و

 گمان خداوند دارای نعمت فراخ ) بوده و ( آگاه ) از نیّات همگان ( استبی 

ریا و تکلّف گرفتن دهید. مراد سهل و ساده و بی  زنان را شوهر مردان را همسر، و : أَنکِحُوا

 ازدواج و پرداخت مخارج آن و تهیّه مهریّه و نفقه است.

جمع أیِّم، مردان و زنان بیوه. دراینجا مراد، مردان و زنان مجرّد است اعم از پسر و  : األَیَامی

 دختر و بیوه.

اقدام  ند ازدواج کنند و به وظائف زناشوئیتوان شایستگان. مراد کسانی است که می : الصَّالِِحینَ

 2 .  اهل تقوا و صالح ،نمایند

لی صاحادیث مبارکه، راجع به نکاح تا آنجا تأکید و سفارش شده که رسول اکرم  وهمچنان در

 سنت خود معرفی داشته وعمل به سنت را امر هم از سنن مرسلین و نکاح را از اهلل علیه وسلم،

آنرا بگونه ای وانمود فرموده اند که عالمۀ نیستی شخص را از شمار امت اعراض از  نموده و

 می دهد.  نشان
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سنگین و فوق استطاعت مالی و طرح مصارف گزاف و آمیخته با اسراف و  نهادن مهر اگر

ناخوان بر بضاعت اقتصادی در مراسم عروسی ها معمول شود مردم ناتوان چون استعداد پرداخت 

عامل  چنین کاری جریان عقب نشینی مینمایند و خود نمی بینند ناگزیر ازو تأمین آن را در 

أ علیهم سنت انبی الهی و حالیکه تحقق نکاح امر تأخیر در مرحله نکاح می شود در یا ترک و

 السالم می باشد.

منجربه آن می شود تا فرزندان جوان  مصارف افراطی و اسرافی و سنگینی مهر، همچنان فرجام

برده زندگی آنها کماکان ناقص و  سره تجرد ب عزوبت و پسرسالیان ممتد در دختر و اعم از

 مال واقع شود.کبدور از عذوبت و درحرمان از

مهر و سایرهزینه های عروسی ضمن پس لرزه های ناگوار  افراط در پیداست که غلو و ناگفته

جوانان می شود که مفاسد و اقتصادی برای فامیل ها، علت پائین آمدن میزان ازدواج در میان 

 کسی پوشیده نیست. تباهی های اخالقی و اجتماعی آن برهیچ

محرمات به هدف وقایه ارزشهای  مفهوم اهم و مبرم دیگری، حفظ عفت و فروهشتن چشم از

ترین مؤثر  ،تسهیل بستر و تعمیم نکاح و ازدواج اخالقی است که فراهم آوردن پیش زمینه ها و

 آن است. گزینۀ

 فرموده اند: صلی اهلل علیه وسلم،رسول اکرم 

بَاِب َمِن اْستَطَاَع الْبَاَءَة فَلْيَتَزَوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِلْبَََصِ َوأَْحَصُن لِلَْفْرج َوَمْن لَ »   ْم يَْستَِطْع يَا َمْعَّشَ الشَّ

ْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاٌء   1  « فََعلَيِْه ِبالصَّ

جوانان هرکسیکه توانمندی ازدواج دارد باید ازدواج کند وهمانا ازدواج : ای گروه  ترجمه

مشروع ( حفظ می کند  ارتکاب نا محرم ( مانع می گردد و شرمگاه را ) از نا نظربر ) از چشم را

اوست که روزه بگیرد که آن برای او مهار کنندۀ   و کسی که توانایی ازدواج نداشته باشد بر

 شهوت است.

 
 1400 -کتاب نکاح، باب: من مل یستطع الباءة فلیصم وصحیح املسلم حدیث شامره   5066 -متفق علیه صحیح البخاری حدیث شامره  -1 
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شد تکوین مواصفات حسنه و ر تردید که کنترول چشم و حفاظت و تحصین فروج دربدون 

وصاف اردیف شخصیت یک مسلمان نقش مهم و ارزنده دارد به دلیل اینکه حفاظت فروج در 

 آمده است. ن رستگارمؤمنی

ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن َوالَِّذيَن ُهْم  َوالَِّذينَ الَِّذيَن ُهْم ِِف َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن } قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمنُوَن 

كَاِة فَاِعلُوَن َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  إاِلَّ َعََّل أَزَْواِجِهْم أَْوَما َملََكْت أمَْيَانُُهْم فَِإنَُّهْم  لِلزَّ

 1 {   َغْْيَُملُوِمنيَ 

شان خشوع و خضوع دارند. و  کسانیند که در نمازترجمه: مسلّماً مؤمنان پیروز و رستگارند. 

گیرند؛ نه زندگی را جدّی می  ( یاوه رویگردانند ) و گفتار ( بیهوده و ) کردار کسانیند که از )

کسانیند که زکات مال بدر می کنند. وعورت خود را حفظ می کنند. مگر از همسران  شوخی ( و

 ایشان نیست.یا کنیزان خود، که دراین صورت جای مالمت 

این ارشاد قرآنی، مسلمانان رستگار، کسانی می توانند باشند که درپهلوی سایرمواصفات  پرتو در

 الزمه به محافظت فروج مراقب و کوشا باشند که چنین زمینه با عبور از مرحله نکاح به  طرز

 بهتری مساعد خواهد شد.

فروج  من حیث یکی از عمده ترین صفات مؤمنین رستگار از اوصاف کسانی نیز است  حفاظت

 جنت را برای آنها تضمین فرموده اند. صلی اهلل علیه وسلم، که رسول کریم 

قُوا إَِذا َواْصدُ  اْضَمُنوا َِل ِستًّا ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْضَمُن لَُكُم الَْجنََّة، أَدُّوا إَِذا اْؤَُتِنْتُْم َوأَْوفُوا إَِذا ََعا َهْدتُمْ » 

وا أَيِْديَُكْم  وا أَبَْصاَرُكْم َوكُفُّ ثْتُْم َو َواْحَفظُوا فُُروَجُكْم َوُغضُّ  2 «  َحدَّ

نفس خود برای من ضمانت کنید، ضمانت می کنم برای شما جنت را،  از: شش چیز را  ترجمه

صداقت را هرگاه وقت عهد کردید،  شدید، وفا به عهد را هر امانت را ادا کنید هرگاه امانت دار

 هایتان را )دست حرام بپوشانید و ه خود را حفاظت کنید، چشمان تان را ازسخن گفتید، شرمگا

 ( منع کنید. ازظلم

 
 6 - 1سوره مؤمنون آیۀ های  -1 
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 و هرچه که آمار ازدواجید که ازدواج نتایج و پیامدهای نیک و محاسن بی شماری دارد بی ترد

بر پایۀ اصول اسالمی  بلند رود آمار اخالق محوری و رشد عفت و آرامش روانی ارتقاء می 

 ظرن به هراندازه ای که ازدواج ازالندگی شخصیت رو به تکامل می نهد ولی بر خالف نماید و ب

تر و پیچیده ترگردد و موانع و مشکالت بر سر راه قرار گیرد بهمان اندازه  مهریه دشوارهزینه و 

د در میان انتشار فسا آسانتر و دایره عزوبت وتجرد وسیع تر و راههای حرام بروی جوانان بازتر و

یار بس اخالقی ورطات و ابتذالاز لحاظ سقوط جوانان در  می شود و خطری که آنان شایع تر

 . حاد تر می شودنگرانی می باشد قابل 

زیرا غریزه شهوت ازسرکش ترین غرایز انسانی است که در برابر طغیان وتموج آن کمترکسی 

تهاجم  برابر که نسل جوان و صنف روز در زمانی پایداری نشان دهد به ویژه درمی تواند ثبات و 

 . اشدبمتوجه آنها  نیز ،تبلیغات سوء و لبۀ تیز باشد هولناک فرهنگی اغیار قرارداشته

ده تکنالوژی پیشرفته به یک دهک آنجا که جهان پهناور با روی کار آمدن فنآوریهای مدرن و از

یک از  آن می تواند هراخالقی  برنامه های انحرافی حتی به یک اطاق کوچک تبدیل شده  و و

ی از مسایلی مراقبت جوانان یک گوشه دیگرش پخش شود، وقایه و دنیا به بسیار سادگی در گوشۀ

است  که حد اکثر توجه و اهتمام را الزم دارد تا بتوان نسل های برومند خویش را که فردا های 

 دام های مرموز رهاند. ازشان است تحت آموزه های اسالمی تربیه نمود و روشنی درانتظار 

 آنها از نمودنکناره  تعقیم نمودن فضای زیست جوانان و و انسداد مجاری فتنه برانگیز لهذا

یه اسالمی تربیت و تزکترکیز بر اصل  جز آنها خواهد گرفت آسیب پذیری های که سعادت را از

 اجتناب قاطع از نواهی اسالمی و شرط به اوامر عمل نمودن بالقید و و تخلق به اخالق دینی و

 آن، راه دیگری نخواهد داشت.

ی مبارزه پیگیرعلیه مفاسد اخالقی و نه گفتن به غریو امر دانند که مؤفق ترین راهکار درهمه می 

عمیم برچیدن بساط های شیوع آن است که ت نفوذ و مجرایبستن  ،فحشأ دیو فساد وهالکت بار 

فراگیر  رکاربرد عینی و تأثیین راستا دینی در قواعدُمقدمات آن تحت شرایط  و  نکاح و تیسیر

نه مهریه های بی پیشی هزینه های کمرشکن و و تکلف گردد بی هرچه مراسم عروسی ها دارد و
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به سادگی می توانند  مردمگردد  ناپدیدجعلی  اغالل مازاد و آن جدا و اصرار و فوق توان، از و

 در فعالیت هایی ننگین جاست که اثرات  نمایند و این  مراسم مشروع نکاح  و ازدواج عبور از

 ،خوفم ی وحشتناک وکمینگاها جوانان ما از وکش نموده واخالقی فر انحطاط  ابتذال وجبهه 

 جان به سالمت خواهند برد.

صواب آن است تا جهتِ بخشیدنِ صبغۀ  موجبات حکمت و رأی منطقی و تقاضای تقوا و ءبنا

شرع  فخال مراسم ازدواج بکوشیم تا معموالت وعنعنات ناپسند و اسالمی به اوضاع مسلط بر

طلبات حیرت آور در مهریه ها که وازع  مالی و گزافمصارف وجوهات  و برکنار مسیر از

 میان برداشته شود. عمده در روند تعمیم نکاح  است از

به انسان  اطمینان روحی ازدوا ج آن است که طی آن تسکین نفسی و نتیجه مفید دیگر نکاح و

 می شود قرآن کریم میفرماید: میسر

ًة َوَرْحمَ }    ًة إِنَّ ِِف َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودَّ

 1  َذلَِك َْليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن{ 

تان  خودجنس  ( خدا این است که از دالّ برقدرت وعظمت نشانه ای ) یکی از ترجمه: و

میان  د، و دربیارامی  ( کشش قلبی پرتوجاذبه و در کنار آنان ) همسرانی را برای شما آفرید تا در

امش ی دیگری ساخت، تا با آر هریک را شیفته و دلباخته و شما و ایشان مهر و محبّت انداخت )

انها و تعادل انسی شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگرشوید، و پیوند زندگی  آسایش، مایه و

 ها و دالئلی ) ( نشانه امور این )مسلّماً در  قرار و محفوظ باشد( جسمانی و روحانی آنها بر

های  آفریده های جهان و ی پدیده درباره ( است برای افرادی که ) قدرت خدا برعظمت و

 اندیشند. یزدان ( می

ام از هیچ کدکه ارزشمندی است  بسیار قیمتدار و تسکین و آرامش روحی چیز بی تردید

 لو وغ، تقاضای مهور زندگی با آن همسری کرده نمی تواند لکن زمانیکه در مادی پهلوهای

و جوانان ببینند که جریان ازدواج از دید مالی  محیط را بپیچاندو آوازه آن  شودمعمول افراط  
 

 21سورۀ روم آیۀ  -1 
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روحی ازین  به آستان تسکینآنگاه قدم گذاشتن  ونکاح به تأخیر افتیده فوق توان آنها است، 

 نخواهد بود. سلسله میسور

ابل مسرت قده و وبفواید نکاح و ازدواج حصول اوالد ها است که برای والدین خنکی چشم  از

 را بار می آورند. وصفی

يَّاتِنَا قُرََّة أَْعنُيٍ }   :قرآن کریم میفرماید   1   {... َوالَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَزَْواِجنَا َوُذرِّ

ه به سبب ک ! همسران و فرزندانی به ما عطاء فرما ) گویند: پروردگاراکسانیند که می  : و ترجمه

( باعث روشنی چشمانمان  وما  ی سرور انجام طاعات وعبادات و دیگرکارهای پسندیده، مایه

 گردند.

 واب وسلسله ایصال ث به انسان ازدرعالم عقبی نیز  فیض و مفاد فرزندان صالح پس ازمرگ و

 قابل وصفی دارد. مقبوله نقش بسزا و یۀادع

قَاَل: إَِذا َماَت اإلِنَْساُن انَْقطََع َعنُْه َعَملُُه إاِلَّ ِمْن  صلی الله علیه وسلمَعْن أَِِب ُهَريْرََة أَنَّ رَُسوَل اللَِّه  »

 2  «  ثَ الَثَِة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعلٍْم يُنْتََفُع ِبِه أَْو َولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَهُ 

 : دفرمو صلی اهلل علیه وسلمر ابوهریرۀ رضی اهلل عنه روایت است که پیامب : از ترجمه

منقطع می گردد جز از سه طریق، صدقۀ جاریه ای ) که مردم بعد  هرگاه انسانی بمیرد عمل او

( علم و دانشی که مردم ازآن استفاده کنند، یا فرزند صالحی  آن بهره مند شوند مرگ او، از از

 مرگ او، برایش دعا کند. که بعد از

د که موجب افزایش امت اسالمی فرزندان مسلمان نقش درخشنده دیگری هم دار همچنان تکثر

 به آن مباهات مینمایند. صلی اهلل علیه وسلم،می شود و رسول اکرم 

 3  « أنِْكُحوا فإىن ُمَكاثٌِر ِبُكم  » 

 . می کنم پس من به کثرت شما افتخار  زنان را شوهردهید مردان را همسر، و : ترجمه

 
 74سورۀ فرقان آیۀ  -1 

 کتاب الوصیة، باب: مایلحق االنسان من الثواب بعد وفاته 1631 -صحیح املسلم حدیث شامره   -2 

  الحرائروالولودکتاب النکاح، باب: تزویج  1163-سنن ابن ماجه حدیث شامره  -3 
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مرحله ازدواج به تعلیق  به اثر آن و آمد میان پس زمانیکه پای وضع مصرف و مهور توان فرسا در

که  و بُعد دیگریگردیده نیکو محروم  آثار تأخیر رفت انسان مسلمان ازین همه برکات و و

 نیز از دسترس بدور واقع می شود.باشد  افزایش امت از طریق تکثر فرزندان مسلمین می

د های فرآین نکاح حکمت ها وتسهیل پروسه  پیام ها میرساند که در تعمیم و و این همه اوامر

می مفید واقع شدن به جامعه اسالعرصه قع شدن درین جالبی نهفته است و ممد وا بسیار زیبا و

 جامعه خواهد بود. آن پشت پازدن به ارزشهای بوده و اهمال در برابر

طبه خِ سوی خانواده دختر ارائه جواب مثبت در این را هم باید افزون داشت که برخی اوقات از

عد ازعروسی ب یا قبولیت خواستگاری مشروط به این می شود که مسکن یا محل بود و باش دختر

الی همان ظرفیت م پسر واج ما است که .... پس چون اولیایر رسم و چنان باشد و باید چنین و

اریهای وانتظارات و امید  مقدور خود نمی بینند باالجبار دنباله مسئله را ترک می نمایند و را در

قرار خواهد  راه شان پسر و دختر فرسایشی و زمانگیرشده و به اعتبار ظاهر دورنمای تاریکی سر

حین مرحله عروسی پول هنگفتی از طرف پسر به  همچنان گاه گاهی فامیل دختر درگرفت 

 صرار وا که وابستگان پسر قدر عناوین مختلف میخواهند و فرمایشاتی گوناگونی می دهند هر

ح کنند که این اشیاء ضرورت نیست و ما توان پرداخت پول آن را نداریم این سخن ها هیچ الحا

ام شود قیمتی که تمهر  انجام درین وقت نازک، طرف پسر بهشنونده ای نمی داشته باشد و سر

قه جا افتاده محیط و منط برسبیل ناگزیری داعیه فامیل دختر را اجابت می کند لکن این رسم در

ازدواج  رابرب در به مضیقه ایو نهادینه می شود و رفته رفته به حیث رسومات وعنعنات ناپسند 

 تبدیل خواهد شد.

تکلیف هر مسلمان است که در حد توان علمی خویش به خانواده های مسلمان و به  وجیبه و

به زنانی که مادر، مادرکالن، خواهر،  اقارب و محارم خویش این امر را تشریح و توضیح نمایند و

وع و هم موض عمه می باشند حقایق دینی را در مورد تخفیف مصارف عروسی بفهمانند خاله و

  تخفیف در مهر را تبلیغ نمایند.
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بسا اوقات وابستگان در وقت آغاز معامله عروسی هرکدام بشکل جداگانه خود را بدختری که 

است مقدمات عروسی اش فراهم شود متفقد و دلسوز نشان می دهند وهریکی برمصداق  قرار

عمال نموده اِخویش را خواست های  جدا  ،جدابه طور ضرب المثل ) ازدریا آب می بخشد ( 

 می نمایند. ایجادرا برای خانواده پسر و صعوبت و عسرت قابل مالحظه ای 

م را بدهی هشداراعالم و این و دوستان هران، شهروندان برادران، خوا ما باید به هریکی از ءبنا

بواب ا فخر وغرور خویش درمیل و اقتضای که هیچ کسی نمی تواند از نفس خود و به طبع و 

قیت تزئید یا تنقیص آورد بلکه موف ،شرعی آن مسایل دینی، من جمله نکاح و متعلقات و آثار

م کردن به اساسات و واجبات دین اسال کامیابی یک مسلمان بستگی به عمل و رستگاری و

 نجات دین دارد، انسان درهمه عرصه های زندگی و کلیه شئون حیات باید مطابق ارشادات

 مبانی اصول و جذبات مادی را در جالیشها و هرگزهوا و نفس و بخش اسالم حرکت نماید و

د و به سنت را نادیده بگیر سفا رش قرآن و دینی مجال نفوذ ندهد یعنی این طور نکند که امر و

 عمل کند. دوران رسوم خواهش خود یا به تقاضای دوستان و یا به 

مسایل زندگی با منبع نور وسرچشمۀ زالل  هر زمانیکه رابطه انسان، در هربخشی از محققا در

آن  درخواهش های نفس را اعمال کند  هوای دل و و وشفاف هدایت سماوی قطع گردد

 بوده، انجامش خسران درفطرت انسانی  خط  انحراف از خرافه و ضاللت وصورت عملکرد او 

 عقبی می باشد. دنیا و

 1هوا جز قفل آن دروازه نیست    کاینست ایمان تازه نیست      اتا هوا تازه                  

ب نصرا درهمه ابعاد زندگی  و ارشادات نبویباید برحذر بود وهدایات قرآنی  به این اساس

 تشخیص گردد علیه آن وا قع شد. و ارشادات تاتضاد با این هدای آنچه در و هر داد ر العین قرا

 
 مولوی جالل الدین محمد بلخی - 1 
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یغ مهورسنگین و مصارف ما الیطاق را با تبل بایست همه سخت گیریها، ومتکی به شرح فوق 

جرای م بی تکلف عام گردیده وغرایز جوانان از میان برداریم تا ازدواجها بسادگی و پیوسته، از

 ساکن و آرام شود.درین باب مشروع اشباع و حواس و روان آنها 

 آیا مهر، معافیت، تقلیل و زیادت را می پذیرد؟

مهر، دَین منکوحه برذمه شوهر بوده و برای سبکدوشی از آن دو راه وجود دارد یکی آنکه 

شوهردَین مذکور را ادا کند و دیگر آنکه منکوحه آنرا عفو نماید و حیله ای برای معافی آن 

 1  وجود ندارد. 

 2    در حق مهر اضافه کردن و کم کردن هر دو شرعا جایز اند.

 در اشدب موافقه به انتهاء رسیده تعریف ویژه اش مبتنی بر شرایط و حسبسمی مُ مهر اگر

متصف به مواصفات الزمه باشد و روی کدام دالیل ممنوع التصرف نگردیده  صورتیکه شوهر

 فزاید.خویش مطابق شرایط آن بی مهرهمسر بر ،برای او تجویز است که بعد از تمامیت عقدباشد 

 هرم رشیده باشد صالحیت دارد قسمتی از که بالغه عاقله و دارای اهلیت کامل ۀهمینطور زوج 

 .خود را به شوهرش ببخشد معینهیا مجموع مهر

 : مرگ شوهر مهربعد از

زن حق دار مهر است  ،مهر قایم و مؤکد می گردد ازین جهت بعد از نکاح به مرگ شوهر

 3 بدیگرجای نکاح نماید یا نه.  

 

 

 
  170صفحه  1فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد   -1 

 451صفحه  4فتاوای حقانیه جلد  -2 

  464صفحه  4جلد  فتاوای حقانیه، -3 
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 می شود؟ مانع تحقق نکاح مهر آیا عدم ذکر

اهدین در حضور شتعین مهر از جمله ضروریات نکاح است، رکن نیست  لهذا اگر مجلس نکاح 

نکاح صحیح م بازهنامبرده نشده باشد  ،به طریقه شرعی نکاح منعقد گردیده باشد اگر چه که مهر

 1است.  

 : اموالی که مهر شده می تواند

 2در مهر دادن هر آن اشیائی جایز است که بنفسه مال باشد.  

دیدگاه فقه اسالمی درین باب این است که هر مال معلوم دارای ارزش که قیمت آن به ده درهم 

شرعی یا زیاده تر از آن برسد و در آن جهالت مفضی به سوی منازعه وجود نداشته باشد مهر 

ظر از نوع پول نقد باشد یا جنس از نوع اموال منقول  باشد شده می تواند اعم ازینکه مال مورد ن

 3یا عقارات  و اموال غیر منقول. 

 

 

  

 
 457صفحه  4فتاوای حقانیه جلد  -1

 444صفحه  4ه جلد نیفتاوای حقا  -2 

 111حقوق فامیل صفحه  -3 
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 نتیجه گیری

ازدواج است فواید، حکمت ها، و  سلسله نکاح و یکی از آثار مرتب برعقد صحیح از مهر – 1

نظرداشت در و یلی نهایت حساس و ارزشمند بودهادامه حیات فام آیند بر نقش و تأثیر آن در بر

 مسلمانها است.  یکی از و رعایت مفاد آن ازتکلیف ها ومسئولیت های هر

ظرفیت ها و امکانات خویش را به کار یکی از مسلمانان بایست  هر پی مطالعه این اثر در -2

 صالحیت های علمی و اجرائی خویش رسوخ و و از طریق وعظ، نصیحت، قلم، قدم، نفوذ،بسته 

ند جایگاه مهر را در آئینه عمل ارائه بدار اهمیت و و ر این وجیبه همت گماشتهلوُبَبیق و تَ در تط

د نمایند  تأکی تعمیل تعهداتی که در حین عقد نکاح روی مهر صورت می گیرد سفارش وبر و

ه این اصل د وعمل بطبیقی آن از میان برداشته شوتا فاصله بین طرح و تصویب مهر و جریان ت

 شود. تبارزم متبلور و بیشتر و بهتر صحنه زندگی اجتماعی واقعی مهر دردینی یعنی تأدیه 

 ار وتخرا با افتا این مدرک تقویت اقتصادی خویش به زنان مسلمان ذهنیت داده شود  - 3

عهد ت اعطای اموال و مبلغی را که از سلسله مهر به آنها محول و وحقانیت و هیمنت  درک کنند 

 هیچگاهی به دست آوری حق مهر خویش را عار تلقی نکنند. می شود بدست بیاورند و

عمده را لحاظ  مهم و متعهد به اسالم بایست این امر خواهران باورمند و همه برادران و - 4

متعلقین بدهند تا آگاهی  سطوح مختلف جامعه به شرب دوستان و این آموزه را در نموده، و

 شود.درین راستا همگانی دینی 

 هر سطحی گرفته نشود زیرا صحیح درنکاح دست کم وبدنبال عقد  موضوع مهرهیچگاه  - 5

ی مسلمانان مفید بوده و التزام به آن اعقب آنچه ارشاد دین نجات بخش اسالم است به دنیا و

 . می باشدگرایش عملی یک مسلمان به اوامر اسالمی  نمایانگر انقیاد و

ن را احادیث شریفه آ فحوایتخفیف در مهر که مفهوم  با توجه به اصل و مبادی مسئله،  - 6

فرمایش می نماید درخالل جامعه و در محضرمسلمانان بطرز حکیمانه و قابل جذب برجسته و 

یامد ناباب درین خصوص که پغ گردد که از رقابت های ناسالم و روشن شود و به عام مردم تبلی

 رند تا در ابوابی که مغفرت الهی وضمنا سعی بدا های ننگین و ناگوار دارد اجتناب نموده و
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 ورزند نه این که در معامالت عروسی و وضع مهورمبادرت مسابقه به پاداش آن است  ،جنت

 سنگین از همدیگر پیشی بگیرند.

د به همچنان شخصی که متعه گرفته شود و نظر جانب متقاضی در از مهر ۀاستعداد پذیرند - 7

مکانات ا مطابق ظرفیت مالی و با سنجش و تنظیم شده وپرداخت مهرمی گردد باید به شکل 

ته تاب پرداخت آن را داش عندالموقع به گونه ای کهیعنی اقتصادی خویش مهر را تحمل نماید 

 باشد.

خالفت و مبه نوعی سوی انحراف  بحث راجع به مهر ببینند که جریان مردم مسلمان هرگاه – 8

آگاهی های اسالمی خویش به طرفین معلومات ارائه  و توانمندیها از رود می با اوامر اسالمی

نفوذ خود را در جهت عمل به سنت های اسالمی هم آهنگ  توان و همه مردم تاب و نمایند و

مکانی  هر زمان و مسلمانها در فشرده سازند زیرا در اجتماع اسالمی هر واحدی از منسجم و و

ه آن است تا علی نماید تکلیف و وجیبه اواصول اسالم را مالحظه  که نوعی عدول و تخلف از

د البته این شیوه بهترین راهکار و گزینه در نآن بکوشچه سریع  اصالح هر امر درو واقع شده 

 اضمحالل است. زوال و رعایت مصالح و نجات جامعه از
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