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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                    

 حج واوقاف وزارت ارشــاد،                       

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                          

                 

 موضوع خطابت روز جمعه و                                                                        

 به متام خطباء مرکز و والیاتتقریر وبیان تحریر شده که                                                  

 به هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال میگردد                                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ ش1401/قوس/25هـ ق مطابق1444/جامدی األول/22

 مهر، خاص حق زن منکوحه است واخذ طویانه  جواز رشعی ندارد.
 

ًة َوَرْحمَ الحمدلله القائل فی کتابه املبین:} َودَّ ْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ ِسكُْم أَْزَواًجا لَِّت ْن أَنُف ِِ ةً َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ  إِنَّ 

 اما بعد:، ن محمداً عبده ورسولهأ شهد أو  ،ال الله وحده الرشیک لهإله إن َل أ شهد أو  ،َتَفكَُّروَن{َقْوٍم يَ َذلَِك ََليَاٍت لِّ 

ــام حقوق مادی ومعنوی خویر محروم بودند بلکه به آنها منحی   ــالم از همه انواع واقس زنان قبل از ظهور دین مقدس اس

شد ومانند مال ومتاع آنهارا  به ارث میربدند  سان نگاه منی  شتند، زمانیکه پیامربصلی الله علیان سلم وحق ملکیت را ندا ه و

مبعوث به پیغمربی گردید وبار سنگین رسالت به دوشر سپرده شد، فرامین وقوانین دین مقدس اسالم برایر نازل گردید 

ملکیت  حق برای پیروان خویر اعالن منودکه زنان هامنند مردان دارائی حقوق اند که حق زندگی وحیات را دارند  ونیز

ــی بدون اجازه آن حق ت ــف  ــت که در حقیقت مهر تنها حق زن بوده هیی کس ــتند که از آن جمله مهر هس را دارا هس

 وملکیت را در آن ندارد.

 دین مقدس اسالم برای زنها حقوق زیادی داده شده است  که در سایر ادیان مثل آن دیده منی شود .در 

 جها وظلمهای زمان جاهلیت نجات داد.دین مقدس اسالم زنهارا از رسم، روا

صورت میگرفت سائر  در زمان جاهلیت باالی زنها ظلمهای مختلف  شان، محروم کردن از مهرو قوق حکه ازجمله آن ظلمهای

 بود.مالی 

همچنان دادن مهر برای منکوحه در میان نکاح وزناء فرقی را مبیان می آورد ، در زمان جاهلیت شوهر برای اقارب منکوحه 

ــالم آن را باطل کرد ومهر را حق زن منکوحه گردانید که باید برای خ ــد، که اس ود مالی میداد که آن را )حلوان( گفته میش

 منکوحه داده شود وبرای ولی وخویشاوندان منکوحه هیی حقی در آن مهر نیست.   

 ند کرد.جالله این سه نوع ظلم را بدر زمانه جاهلیت تنها درمورد نکاح باالی زنها سه قسم ظلم صورت میگرفت، الله جل 

وقتیکه از شوهر مهر میگرفت واین باالی شوهر سخت متام میشد مثلیکه به او تاوانی رسیده باشد مهر را میداد به قهر   -اول:

 مهر زن هارا به طیب خاطر بدهید .( 4نِْحلًَة { النساء:) {وتند روئی؛ الله جل جالله به ایشان فرمود:
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ست که  ظلم این -دوم: ستان  گامن مردم این ا شد مثلیکه دررشائط فعلی در افغان شمرده می بود که این مهر حق اقارب زن 

شوره ورضایت زن اقارب زن اورا میگیرد، در اکرث جاها زنها از مهر خود هیی معلومات  زن در مهر حق ندارد، ومهر بدون م

 4النساء:{ َساَء َصُدَقاتِِهنَّ َوآتُوا النِّ :{منیداشته باشند، الله تعالی این نوع ظلم را هم بند کرد

شوهر زن خود را زیر تأثیر خود قرار می-سوم: شظلم این بود که  شوهر ببخ سداد تا که مهر را برای  تان به د؛ امروز در افغان

)فان کرد. دوزن را ودار میســازند که از مهر خود بگذرد . الله تعالی این ظلم را هم بن انجام صــورت میگیرد عملی همچنین

 طنب لکم(

َشْهرِكُْم در حدی  مشهور حجت الوداع آمده است  ِِ :)َفإِنَّ ِدَماءَكُْم َوأَْمَوالَكُْم َوأَْعَراَضكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم، كَُحرَْمِة يَْوِمكُْم َهَذا، 

ِِ بََلِدكُْم  وا، أاََل اَل تَمْلُِموا، أاََل اَل تَمْلُِموا، أاََل اَل تَمْلُِموا، إِنَُّه اَل يَ َهَذاَهَذا،  ــُ َمُعوا ِمنِّت تَِعيش ــْ ٍٍ إاِلَّ ِحلُّ مَ (، )ثُمَّ َقاَل: اس اُل اْمِر

د حرمت این نبه تحقیق خونهای شام، مالهای شام، آبروی شامباالشام حرام است مان ترجمه: ِبِطيِب نَْفٍس ِمْنُه(. مسند أحمد 

شام ، و  شامروز  شهر  شام زندگی میکنید، خربدار ظلم نکنید، خربدار ظلم  ،در این ماه ودر این  شنوید از من  باز فرمود:ب

 نکنید، خربدار ظلم نکنید، حالل نیست مال یک شخص مگر به رضایت آن شخص .

 تیامن.زیاد ظلم میشد، یکی زنان ودیگر ی مستضعفدر زمان جاهلیت باالی دو طبقه 

 در سوره النساء بر حقوق این دو قرش ضعیف تاکید صورت گرفته وهردو حقوق در یک جا ذکر شده است.

لم میفرماید:ای الله! من باالی دو طبقه مردم ضعیف که زنها ویتیامن هستند  ظرسول الله صلی الله علیه وسلم از این جهت 

ِعَيْفنِي الَيِتيِم واملَْرأَِة(.)اللَُّهمَّ إََِن أَُحرِّ کردن را حرام گردانیدم   سنن ابن ماجه،سنن النسايئ ُج َحقَّ الضَّ

 ، یتیم وزن.پایامل منودن حق دو طبقه ضعیفان رام می گردانحرام ای الله !  -ترجمه:

امروز مردم به عوض زن  طویانه ســنگین ســنگین میگیرند، ودخران را  ه شــمه جم  آوری مال میشــامرند ودخر را به 

سی شد، دین داری، اخالق وعمر را هیی در نمر منی گیرند در حالیکه در حدی  رشیف  ک شته با میدهند که زیاد مال دا

يِن، تَِربَْت يَ آمده است (.صحیح الب:) تُْنكَُح الَْمْرأَُة َألْربَ ٍ: لِاَملَِها َولَِحَسِبَها َوَجاَملَِها َولِِديِنَها، َفاظَْفْر ِبَذاِت الدِّ ََ  خاریَدا

سب، ازجهت جامل وازجهت دین آن. تو خود را  -جمه:تر  صفت:ازجهت مال، ازجهت ح شود زنها به  هار  نکاح کرده می

 کامیاب وموفق بگردان به نکاح زن صاحب دین، دستان توخاک آلود شود .

 بناً برای ولی الزم است که دخر خود را به شخص متدین به نکاح بدهد.

رضت جلیبیب  ستدر یک روایت واقعه ح ضی الله عنه  نین آمده ا َسلَّمَ  لَْيهِ عَ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتُّ  َخطََب : َقاَل  أَنٍَس  َعنْ :)ر  َو

َها، أَْسَتأِْمرَ  َحتَّى: َفَقاَل  أَِبيَها، إَِل  اأْلَنَْصارِ  ِمنَ  اْمَرأَةً  ُجلَْيِبيٍب  َعَّل   َفانْطَلََق : َقاَل "  إًِذا َفَنَعمْ  : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتُّ  َفَقاَل  أُمَّ

وُل  َوَجدَ  َما إًِذا، اللهُ  اَلَها: َفَقالَْت  لََها، َذلِكَ  َفَذكَرَ  اْمَرأَتِهِ  إَِل  الرَُّجُل  ّلَّ  اللهِ  َرســُ لَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  صــَ  ِمنْ  َمَنْعَناَها َقدْ وَ  ُجلَْيِبيًبا إِالَّ  َوســَ

ْسَتِم ُ  ِسْرَِها ِِ  َوالَْجاِريَةُ : َقاَل  َوُفاَلٍن؟ ُفاَلنٍ  َسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتَّ  يُْخرِبَ  أَنْ  يُِريدُ  الرَُّجُل  َفانْطَلََق : َقاَل . تَ  َفَقالَِت  ِبَذلَِك، َو

وا أَنْ  أَتُِريُدونَ : الَْجاِريَةُ   َعنْ  َجلَّْت  َفكَأَنََّها :َقاَل  َفأَنِْكُحوهُ  لَكُْم، َرِضَيهُ  َقدْ  كَانَ  إِنْ  ؟أَْمرَهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللهِ  َرُسولِ  َعَّل  تَرُدُّ

  َقدْ  َفإِّنِّ : " َقاَل . َرِضيَناهُ  َفَقدْ  َرِضيَتهُ  َقدْ  كُْنَت  إِنْ : َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتِّ  إَِل  أَبُوَها َفَذَهَب . َصَدْقِت : َوَقااَل  أَبََويَْها،
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يُتهُ  ــِ َجَها،".  َرض عَ  ثُمَّ  َفَزوَّ ِكنيَ  ِمنَ  نَاٌس  َوَحْولَهُ  ُقِتَل، َقدْ  َفَوَجُدوهُ  ُجلَْيِبيٌب  َفَرِكَب  الَْمِديَنِة، أَْهُل  ُفزِّ ِ ـْ ــند .(ُهمْ َقَتلَ  َقدْ  الُْمرـش  مس

  أحمد

ه عنه   درباره برای جلیبیب رضی اللاز حرضت انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  -ترجمه:

یک زن انصار همرای پدروی گفت وگو کرد، آن مرد گفت:من از مادرم اجازه بگیرم پیغمرب علیه السالم فرمود: این درست 

است راوی میگوید: که آن مردبه طرف همرس خود رفت واین خرب را همرای همرس خود ذکر کرد همرس وی گفت: این کار 

  نین منیشود.

سلم صلی الله علیه و سول الله  سی دیگری را پیدا نکرد درحالیکه ما این دخر را از فالنی وفالنی من ر   عالوه از جلیبیب ک

صلی  سول الله  ست که ر شد، خوا شنید وآن مرد واپس روان  شت پرده این خرب را  کردم .راوی میگوید: که آن دخر از پ

د زن گفت:آیاشام میخواهید که سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را رد کنی الله علیه وسلم را از این خرب آگاه کند، آن

که اگررسول الله صلی الله علیه وسلم به این سخن راضی باشد  اورا به نکاح بدهید، گویا که آن دخر پیغمربعلیه السالم را 

راضی باشید  وسلم آمد واو گفت اگر شام بزرگ شمرد؛ هردو گفتند راست میگوید:پدر وی به نزد رسول الله صلی الله علیه

ما هم راضی هستیم، پیغمربعلیه الصالة والسالم فرمود: من در این راضی استم پس  اورا به نکاح داد؛پس برای اهل مدینه 

از دشمن ترس پیدا شد، جلیبیب به اسپ سوار شد )به طرف دشمن رفت(صحابه جلیبیب را در حالی پیداکردند که شهید 

 ومرشکین که وی آنها را کشته بودند در اطراف آن آفتیده بودند. شده بود

ستگاری دخر او برای فرزند خود گفت وگو کرد به  سیب در باره خوا سعید ابن امل شاه با حرضت  عبدامللک بن مروان پاد

 ه روز به بیست هزار درهم، سعید ابن املسیب دخر خود را نداد  ند وقت بعد شاگرد او ابو وداعه رحمه الله س

درسهای خود حارض نشد در روز  هارم که حارض شد از او پرسید که این سه روز درسهارا  را قضا کردی؟ او گفت: زن من 

فوت کرد در آن م وف بودم. استاد برای او گفت دیگر زن نگرفتی؟ ابو وداعه رح به او گفت من دو درهم دارم که به آن 

ــتاد برای او  ــود. اس گفت: من برایت میدهم، همزمان خطبه را خواند، ابو وداعه رح که به خانه رفت در زن گرفته منی ش

فکر غرق شد که این پول را از کجا کنم؟ دروازه  دق الباب شد وقتی که بیرون شد دید که استاد همراه با دخرش ایستاده 

 حلیة االولياء[]است وبرای شاگرد خود گفت این زن تو است بخانه خود برب.

 ن آزاد را فروخنت وبه عوض او پول گرفنت گناه بزرگ است.انسا

ست سی رشیف آمده ا سلم  -، عن النبّت  -ريض الله عنه  -عن أيَب هريرة :در یک حدی  قد َقاَل :) َقاَل  -صّل الله عليه و

ُمُهْم يَْوَم الِقَياَمِة : َرُجٌل أْعطَى يب ثُمَّ َغَدَر  ــْ ًاً ، الله تََعاَل : ثَ الََثٌة أنا َخص َتأَجَر أج ــْ ، َوَرُجٌل َباَع ُحرَّاً َفأََكَل ََثََنُه ، َوَرُجٌل اس

 َفاْسَتْوََف ِمْنُه ، َولَْم يُْعِطِه أْجرَُه( . رواه البخاري

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: که الله تعالی میفرماید:که من در روز قیامت طرف منازعه سه نفر قرار -ترجمه:

میگیرم،یکی شخصی است که دشمن را بنام من امن میدهد باز در آن خیانت میکند، دیگر آن کسی است که انسان آزاد 

 را میفروشد وپول آن را میخورد، دیگر آن شخصی که مزدور میگیرد کسی را واز وی کار میگیرد وحقوق آن را منی دهد.
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ــت.در مقابل دخران پول گرفنت یک کار ناروا وکار حرام  ْحِت : َما يَ میفرماید عالمه ابن عابدین رح اس ــُّ أُْخُذُه :)َوِمْن الس

ْهُر ِمْن الَْخنَتِ ِبَسَبِب ِبْنِتِه ِبِطيِب نَْفِسِه(. رد املحتار   الصِّ

 ماد خود به سبب دخر خود به خوشی .احرام وخبی  آن مالی است که میگیرد خرس ازد -ترجمه:

 شامل است که خرس از داماد خود میگیرد. است ومصارفی دیگر نیزکه دراین مال طویانه هم شامل  

ست،  ست یابه نام مهر میگیرند که این حق خالص منکوحه ا سیکه از خاندان داماد پول میگیرد این از دو حالت خالی نی ک

 رام است.هم پول ح بدون اجازه منکوحه برای دیگران جواز ندارد که مهر آن را بگیرد یا به نام دخر خود میگیرد که این

شیخ الحدی  دوکتور مولوی نور محمد )ثاقب( حفمه الله ست:)آن اندازه مهریکه  محرم  شته ا سوال  نو درجواب یک 

 .]بدر الفتاوی[ آن  یزی دیگری را خواستند حرام ورشوت است ازطرف زن باالی شوهر الزم میشود  عالوه از

 مهر زن منکوحه: ت ف  پدر در

برای شوهر  طوریکه دیئویا دیگر خویشاوندان وی منی توانند که در مهر آن زن بدون اجازه وی ت ف مناپدر زن منکوحه 

 زن ویا به کس دیگری ببخشد.

سانی  ست،  رحامام کا شد، این مذهب  عام علامء ما ا سی ببخ در این مورد میگوید: پدر منی تواند مهر دخر خود را به ک

ــت... را که مهر تنها حق زن منکوحه ا َها ِملْكَُها َمْهرََها أَنَّ  عّل كُلُّهُ  ذلك َفَدلَّ س انِ  ِملْكَ  يََهَب  أَنْ  أِلََحدٍ  َولَْيَس  َوَحقُّ ــَ ِ  اْْلِنْس ًْ  ِبَغ

ِهِ  ِهَبةَ  الَْوِلُّ  ََيْلِكُ  اَل  َولَِهَذا إْذنِهِ  ًْ  (. ] البدائ  والصنائ [الَْمْهرُ  َفكََذا أَْمَوالَِها من َغ

دالئلی اند بر اینکه مهر حق وملکیت زن منکوحه است، به هیی کس اجازه نیست  که ملکیت یک انسان را این همه ترجمه:

بدون اجازه وی بخشر کند، ازاین جهت  ولی اختیار ندارد که هبه مناید مال دیگر این زن را همینگونه اختیار هبه کردن 

 مهر اورا نیز ندارد.

شته  رفنتن زن میتواند تاهنگام پوره گآ  نامید،شوهری مهر معجل منکوحه خود را ادا ن اند که اگر حتی تا این حد فقها نو

 .]البدائ [مهر، خود را به شوهر تسلیم نکند

 وجوب مهر واندازه آن:

 مهر زن بر باالی شوهر واجب است که این تنها حق زن است وتنها زن میتواند که در این مورد تصمیم بگیرد.

 آن مهر است؛ مهر ازبرای دوشیزه وبیوه واجب است .ازجمله حقوق زن یک حق 

زن مانند سائر حقوق  درمهر خود هم صاحب تصمیم است؛ که  قدر مهر تعین کند  البته که اندازه آن از  ده درهم رشعی 

 کم نباشد.

 4ًة {النساء:َوآتُوا النَِّساَء َصُدَقاتِِهنَّ نِْحلَ {: درقرآن کریم در باره وجوب مهر آیت های ذیل آمده است

 مهر زنان را به خوشی بپردازید) به طور تحفه(. -ترجمه:
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 نقطه مهمی که از این آیت استنباط میشود این است :

 صداقت مرد را در برابر زن آشکار میکند.مهر )صداق(-1

(ضمیر -2 این را اشاره میکند که مهر به خود زن بسته گی دارد، نه به پدر، مادر وبرادر؛ مهر برای پدر در مقابل بزرگ  )ُهنَّ

 منودن دخر مزد شامریده منی شود.

که در آیت ذکر شده این  نکته را روشن میسازد ، مهر عالوه براینکه تحفه وعطیه از جانب شوهر است دیگر )نحلة(  کلمه -۳

 وبه این آن گامن را رد میکند که گویا مهر قیمت دخر است. مفهوم ندارد

َ ُمَساِفِحنَي َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِ }:درآیه دیگری آمده است ًْ ِه ِمْنُهنَّ َفآتُوُهنَّ َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء َذلِكُْم أَْن تَْبَتُغوا ِبأَْمَوالِكُْم ُمْحِصِننَي َغ

 24ء:ا{النسأُُجوَرُهنَّ َفِريَضةً 

شوید در حالیکه  -ترجمه: ست که به مالهای خود جویا  شده ا شام حالل گردانیده  سوای این محرمات زنان دیگری برای  ما

شید نه زنا کا ضه به آنها رخواهان عفت با شان را به حی  یک فری صل منودید مهر  سیله او کام خود را حا ، پس زنیکه به و

 بپردازید.

 روح املعاَن (.أي فرض ذلك فريضةرا  نین معنی منوده است:) امام آلويس)فریضة( 

 25النساء:{َفانِْكُحوُهنَّ ِبإِْذِن أَْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ِبالَْمْعُروِف }:میفرمایدالله جل جالله 

 نکاح کنید ومهر شان را به خوشی بدهید. -ترجمه:

 اندازه زیاد مهر حد نیست. همچنین کم اندارزه مهر ده درهم رشعی است وبرای

  باشد منی مهر کمر از ده درهم ترجمه:؛ :)ال يكون مهرا أقل من عرشة دراهم(. سنن الدارقطنت ريض  الله عنه قال عيل

 اندازه زیاد مهر معلوم نیست امابهر آن زنی است که مهر آن زیاد نباشد.

ست ةَ  َعنْ  :در حدی  رشیف آمده ا شَ َسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتَّ  أَنَّ : َعْنَها اللَّهُ  ريَِضَ  َعائِ اءِ  أَْعمَمُ  ):َقاَل  َو سَ ُهنَّ  َركَةً بَ  النِّ رَسُ  أَيْ

  للحاكم املستدَر (.َصَداًقا

شاز  -ترجمه: زرگرین زنان  از ب: فرموده است رسول الله صلی  الله علیه وسلم  که  است ريض الله عنها روایت  هحرضت عائ

 برکت زنانی هستند که مهر شان آسان باشند.لحاظ 

شد. سادګی انجام می  سلم نکاح به  صلی الله علیه و ضی الله عنها قرارذدر زمان پیامرب  رضت فاطمه ر سی ح صه عرو یل ق

  النَِّبتُّ  َجاءَ  ْحَناأَْصبَ  َفلَامَّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبْنِت  َفاِطَمةَ  زَِفاِف  ِِ  كُْنُت : َقالَْت  ُعَمْيٍس  ِبْنِت  أَْساَمءَ  َعنْ است:)
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ََ  ُهوَ : َفَقالَْت  «أَِخت ِل  اْدِعت أََْيََن، أُمَّ  يَا: »َفَقاَل  الَْباِب، إَِل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ   َفَجاءَ  «أََْيَنَ  أُمَّ  ايَ  نََعْم،: »َقاَل  َوتُْنِكُحُه، أَُخو

، َضحَ  َعيِلٌّ َسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبتَّ  َفَن  الَْحَياِء، ِمنَ  ْعرُثُ تَ  َفَجاَءْت : َقالَْت  «َفاِطَمةَ  ِل  اْدِعت: »َقاَل  ثُمَّ  لَُه، َوَدَعا الْاَمءِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  َو

ُسوُل  لََها َفَقاَل  َسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللَّهِ  َر ْسكُِنت،: »َو َضحَ : َقالَْت  «إَِلَّ  بَْيِتت أَْهلِ  أََحبَّ  أَنْكَْحُتكِ  َفَقدْ  ا  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  تُّ النَّبِ  َونَ

  للحاكم املستدَر(.د الْاَمءِ  ِمنَ  َعلَْيَها َوَسلَّمَ 

از حرضت اسامء بنت عميس ريض الله عنها روایت است که من در عروسی  حرضت فاطمې ريض الله بودم وقتیکه  -ترجمه:

ما صبح کردیم رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروازه آمد وفرمود: ای ام ایمن برای من برادرم را بخواه! وی فرمود: آن 

د، نبی لیه السالم فرمود: بلی ای ام ایمن  حرضت علی رضی الله عنه آمپیغمرب عبرادر تو است آیا نکاح آن را بسته میکنی؟ 

علیه الصــالة والســالم بر باالی آن آب پاشــید وبرای آن دعا کرد وبعد از آن فرمود: فاطمه رابه نزد من بخواهید ، حرضــت 

سالم برای او گفت: پیغمرب علیه ال اسامء رضی الله عنها گفت:که فاطمه رضی الله عنها آمد از دست بسیار حیا به زمین افتاد،

سیاری خانواده ام شخص محبوب است برای من  شو؛ بدون شک  من تورا به نکاح دادم برای کسی که برای من  از ب آرام 

 اسامء رضی الله عنها فرمود:که

 پیغمربعلیه السالم بر باالی او آب پاشید.

 )اثر کرده است: زیادت در مهر مباح است لیکن بهر نیست بنا بر اینمفتی محمد فریدرحمه الله  در فتاوای فریدیه نوشته 

 اوی فریدیه(..) فت؛ هر آن مباحی که ذریعه فساد وگناه جور شود آن ممنوع میگرددداود أىب سنن( النَِّساءِ  ِبُصُدقِ  تَُغالُوا الَ

 مر رضی الله عنه خواست که برای مهر یک اندازهزمانیکه در مهر زیادت مبیان آمد در خالفت عمر فاروق رضی الله عن ، حرضت ع 

 مشخص تعیین مناید تا از مهرهای گزاف  جلوگیری مناید، ولیکن از طرف یک زن انتقاد علمی  بروی شد .

ّلَّ اللَُّه ): در روایت دیگر آمده اســت وِل اللَِّه صــَ وٍق َقاَل: َرِكَب ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب ِمْنرَبِ َرســُ ُ لََّم ثُمَّ َقاَل:َعْن َمرســْ أَيَُّها  َعلَْيِه َوســَ

ْصَحابُهُ  َسلََّم َوأَ َصّلَّ اللَُّه َعلَْيِه َو ُسوُل اللَِّه  َساِء َوَقْد كَاَن َر َصَداِق النِّ  ِِ َدَقاُت ِفياَم بَيْ النَّاُس َما إِكَْثاُركُْم  صَّ َا ال َنُهْم أَْربَُ  ِمائَِة ، َوإمِنَّ

ِبُقوُهْم َفال أَْعرَِفنَّ  ِدْرَهٍم َفاَم ُدوَن َذلَِك، سْ ِِ َذلَِك تَْقًوى ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْو َمكْرََمًة لَْم تَ َصَداَق َما زَاَد َرُجٌل َفلَْو كَاَن اِْلكَْثاُر   

 َعَّل أَْربَ ِ ِمائَِة ِدْرَهٍم.

َضْتُه اْمَرأٌَة ِمْن ُقَريٍْر. َفَقالَْت:  َصَدَقاتِِهنَّ َعَّل أَْربَ ِ ِمائَ َقاَل: ثُمَّ نََزَل َفاْعَرَ  ِِ َساَء  ِة يَا أَِمًَ الُْمْؤِمِننَي نََهْيَت النَّاَس أَْن يَِزيُدوا النِّ

ِِ الُْقرْآِن؟ ِمْعَت َما أَنَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  سَ مِ  ِدْرَهٍم؟ َقاَل: نََعْم.َقالَْت: أََما  سَ ُقوُل: ْعَت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَ َفَقاَل: َفأََنَّ َذلَِك؟ َفَقاَل: أََما 

ْيًاا أَتَأُْخُذونَُه بُْهَتانًا َوإَِْثًا ُمِبيًنا{. َفَقاَل:  َقاَل:  ْن ُعَمَر.اللَُّهمَّ ُغْفَرانََك، كُلُّ النَّاِس أَْفَقُه مِ }َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا َفال تَأُْخُذوا ِمْنُه شــَ

َصَدَقاتِِهْم َعَّل أَْربَِعاِمئَِة ثُمَّ َرَجَ  َفَرِكَب الْمِ   ِِ َساَء  َشاَء أَْن يُْعِطَت ِدْرَهٍم فَ ْنرَبَ َفَقاَل: أَيَُّها النَّاُس إِّنِّ َقْد نََهْيُتكُْم أَْن تَِزيُدوا النِّ َمْن 

.)  املقصد العيل ِ زوائد أيب يعّل املوصيل  ِمْن َمالِِه َما أََحبَّ

فاروق در منربرسول الله صلی الله علیه وسلم باالشد وگفت: ای مردم  ه شده شامرا که مرسوق گفت:حرضت عمر  -ترجمه:

 در مهر زنها زیادت میکنید در حالیکه رسول الله علیه وسلم واصحاب او مهر درمیان شان  هارصد درهم یا کمر از آن، اگر 
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را که  کسی سبقت منی کرد، من منی شناسیم مردیزیادت درمهر تقوای میبود نزد پرودگار جل جالله ویا عزت میبود از آنها

از  هارصد درهم مهر زیاد تر تعین کرده باشد؟روای میگوید:که حرضت عمر رضی الله عنه  از منربپائین شد وزنی از قریر 

ــد درهم مهر زیاد ندهند گفت بلی زن  !به او اعراض کرد. وگفت : ای امیر املومنین مردم را من  کردی از اینکه از هارص

ــت؟  ــده اس ــت آنچه که نازل ش ــینیدی آنچه را که الله تعالی در قرآن نازل کرده:عمرفاروق گفت: کدام اس گفت: آیا نش

گفت:آیا نشنیدی که الله عزوجل میگوید:}واگر به یکی ازآنها مال هنگفتی را )مهر( داده باشید پی از آنها هیی  یزی را باز 

 را میگیرید{ راوی گفت :که حرضت عمر نگیرد آیا به اتهام وگناهی آشکاری آن

شر را کس میخواهد  صد درهم بی شامرا من  کردم از زیادت درمهر زنان از  هار شد وفرمود:ای مردم من  دوباره برمنرب باال

 بدهدازمال خود  آنچیزی را که دوست دارد.

 حکمت وجوب مهر:

                                                                                           دراسالم مهر عزت زن ونشانه خواهر عروسی باوی است .

حکمت وجوب و فرضیت مهر خطر وحیثیت این عقدرا آشکار میسازد، عزت واحرام کردن  زن به دادن مهر است، دادن 

دادن مهر سبب ثبوت وتداوم نکاح است،  دادن مهر برای زن  درواق  عهد وپیامنی است از برای زندگی زنا شوئی بهر، 

 ت.مهر در واق   باالبردن حیثیت ومقام زن وشکستاندن رسم جاهلیت اس


