
 دولـــت جــــمهــوری اســــالمی افــــغــانستــان

 وزارت ارشاد حج و اقاف

Islamic Republic of Afghanistan 

Ministry of Religious Affairs and HADJ 

Social Since Presidency 

 ریـــاست مجمع عــلمـــی

 آمــریت افتــاء

 

 ء متنإستفتاد نعمت الله قادری د

 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 د علمي مجمع ریاست محترم مقام ته

 الله وبرکاتهة السالم علیکم ورحم

احمد او محمود دوه کسان دي، احمد هم خپل زوی ته واده کول غواړي او محمود هم خپل زوی ته 

لري، دوی دواړه په دې فیصله وکړه، چې واده کول غواړي. احمد هم لور لري او محمود هم لور 

بدل به سره کوو، یعنې احمد به خپله لور د محمود زوی ته او محمود به خپله لور د احمد زوی ته، 

 َسر په َسر واده کوي.

 پوښتنه دا ده، چې دا شان َسر په َسر اَدل بَدل کول جایز دي او که نه؟

 په رڼا کې د جواب منتظر یو.د کتاب الله، سنّت رسول الله او د حنفي فقهې 

 المستفتي: نعمت الله )قادري( وبارک الله في علمکم وحیاتکم    - بیِّّنوا تُؤجروا

 فتاء آمریت دي په اړه وړځواب ورکړيإد: دریاست دمقام حکم

 الجواب باسم ملهم الصواب

 حامدا لله ومصلیا علی رسول الله

ی مهتم بالشأن وبا اهمیت است زیرا تشکیل کانون مستفتی محترم! عقد وپیوند ازدواج یکی ازعقد ها

مقدس خانواده، تکثیرنسل وتطهیر جامعه از رزائل اخالقی واجتماعی که از اهداف مهم دین مقدس 

ه به مسائل مربوط ب لذا درتعلیمات واالی دین مقدس اسالم است با این عقد و پیوند بدست می آید

وهمه رهنمایی های الزم در این خصوص را بیان  عقد نکاح توجه خاص صورت گرفته است

نموده است تا این عقد وپیوند ازهر نوع شکست و فرو ریزی مصئون بماند، لذا طرفین عقد نکاح 

 هم باید اهمیت این پیوند را درک نموده به آن اقدام نمایند. 

ء شما عقد تاوحاال درخصوص حکم مسئله استفتاء شده باید گفت که درصورت ذکرشده درمتن استف

ازدواج هردوطرف منعقد میگردد، ولی درصورتیکه مهرمسمی تعیین نشده باشد مهرمثل برای هر 

دومنکوحه این عقد الزم میگردد واین عقد از شغار ممنوعه در احادیث با الزم شدن مهرمثل خارج 

ر أن والشغامیگردد، چنانچه دراین خصوص درکتاب های مشهور فقه حنفی چنین آمده است: } 

یقول الرجل للرجل أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن یكون مهر كل واحدة منهما نكاح 



األخرى أو قاال ذلك في ابنتیهما أو أمتیهما ثم النكاح بهذه الصفة یجوز عندنا ولكل واحدة منهما 

 . طبع:داراحیاءالتراث العربی.301ص/5المبسوط للسرخسی ج/{ مهر مثلها

غَاِر ُمْنعَِقٌد  تاوی عالمگیری نیزدراین خصوص چنین آمده است:}وهمچنان درالف إنَّ ِنَكاَح الش ِ

ُجُل اْبنَتَهُ على أَْن یُ  َج الرَّ ِ َجهُ َوالشَّْرُط بَاِطٌل َوِلُكل ِ َواِحَدٍة من اْلَمْرأَتَْیِن َمْهُر ِمثِْلَها وهو أَْن یَُزو  ِ َزو 

هُ على أَْن یَ  ْوُج أُْختَهُ أو أُمَّ الفتاوی الهندیه { ُكوَن بُْضَع كل َواِحَدٍة ِمْنُهَما َصَداُق اأْلُْخَرىالزَّ

 . مکتبه حقانیه. 101ص/3ج/

وحاصله أنه مع إیجاب مهر المثل لم یبق و در ردالمحتار نیزدراین خصوص چنین آمده است:}

ومهر  شغارا حقیقة وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة فیكون الشرع أوجب فیه أمرین الكراهة

المثل فاألول مأخوذ من النهي والثاني من األدلة الدالة على أن ما سمي فیه ما ال یصلح مهرا 

 ناشر: مطبعه عثمانیه. 754ص/ 2ردالمحتارج/{ ینعقد موجبا لمهر المثل

 والله اعلم وعلمه اتم

 راقم الحروف" محمدعارف"مصلح


