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 اسالمي امارت د افغانستان                      

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                       

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                          

 

 اود جمعې ورځی د خطابت موضوع                                                                

 د هیواد دمرکز او والیاتو بیان چې لیکلی تقریر او                                                     

 ي( کې لیږل کیږيژبو )پښتو او در  ټولو خطیبانو ته په دواړو ميل                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱/قوس /۲۵مطابق ق ـه۱۴۴۴/ جامدي األول /۲۲

 .نلري جواز رشعي اخيستل ولور  او دی حق ښځې منکوحې د خاص مهر، 

ْن أَنُفِسكُْم الحمدلله القائل فی کتابه املبین:} ًة وَ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ َودَّ ِِ أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْينَكُم مَّ ًً إِنَّ  َرْحَم

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

ښځه د هر ډول مادي او معنوي حقوقو څخه محروم وه؛ بلکې ښځې ته چا  څخه مخکې ین د ظهور د مقدس دد اسالم 

ې پیغمرب کیت حق يې نه درلود، کله چر به يې په میراث رسه وړله او دمالدانسان په سرتګه نه کتل او د مال او متاع په څی

قوانین ورباندې  قدس  دین فرمانونه اوعلیه السالم په پیغمربۍ مبعوث شو او د رسالت دروند بار  ورته وسپارل شو، د اسالم د م

منې دي او دوی د برخ خپلو پیروانو ته يې اعالن وکړ چې ښځې د سړو په شان د حقوقو څخهپیغمرب علیه السالم نازل شو، 

واځې مهر ي يو يې د مهر حق دی،لري؛ چې د هغو حقوقو له جملې څخه  لکیت حقایدو هم حق لري او د مژوندی پاتې ک

 لکیت او ترصف حق نلري.اڅوک په مهر کې دمهی ی او پرته دښځې د اجازتهد ښځې حق د

ې يحقوق ورکړل شوي دي چې په نورو ادیانو کې د هغوی د شان رسه مناسب داسې د اسالم په مقدس دین کې ښځو ته 

ات ظلمونو څخه نج، او رسمونو  جاهلیت د زمانې د بدو رواجونو، د ښځو ته داسالم مقدس دین نه لیدل کیږي.ساری 

لله جل ړه ظلمونه ا، دری واکيدل و دری قسمه ظلمونهښځيواځې د نکاح په مورد کې پر د جاهلیت په زمانه کې  ورکړ.

 . جالله بند کړل

سیدلی لکه چې دورند تاوان ورته ر دا به داسې ورباندې سخته متاميدله، ستل کیدهمیړه څخه چې به مهر اخی له -:لومړی

ًً {{ :مهر ورکولو ، الله ورته وفرمایلوي. په ترش تندي به یې دا   . ئيې ورکړ  رسه د زړه په شوق( ۴النساء:) نِْحلَ

امن چې په افغانستان کې د خلکو ګکې لکه نن زمانه  -ر به د ښځې د اقرباؤ حق ګڼل کیدهچې دا مهظلم به داؤ   -:دوهم

د ښځې د مشوری او رضایت څخه د ښځې اقرباء اخيل او په اکرثو  پرتهڅخه او مهر  په مهر کې حق نلريدادی چې ښځه 

معنا مهر د ښځې حق {  نَِّساَء َصُدَقاتِِهنَوآتُوا ال:{الله تعالی دا ظلم هم بند کړ -ريلحاالتو کې ښځه د خپل مهر هيڅ معلومات ن

 ته يې ورکړئ.  هغېدی او 

تاثیر الندې راوستله ترڅو خپل مهر میړه ته وبښي؛ لکه نن صبا چې په  تر ښځه ظلم به داؤ چې میړه به خپله  -:دریم

لله تعالی دا ا چې د خپل مهر څخه تیره يش.  ایستله کیږيته ورته عمل تررسه کیږي او ښځه دی ته اړ کې دی افغانستان

                                                                                                                                                                                                                       ) فان طنب لکم(ظلم هم بند کړ.

ِِ راغلی دي حدیث کېد حجً الوداع په مشهور  ًِ يَْوِمكُْم َهَذا،   :)َفإِنَّ ِدَماءَكُْم َوأَْمَوالَكُْم َوأَْعَراَضكُْم َعلَيْكُْم َحَراٌم، كَُحرَْم
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ِِ بَلَِدكُْم َهَذا(، )ثُمَّ َقاَل: اْسَمُعوا ِمنِّي تَِعيُشوا، أاََل اَل تَظْلُِموا، أاََل  اُل اْمِرٍئ اَل تَظْلُِموا، أاََل اَل تَظْلُِموا، إِنَُّه اَل يَِحلُّ مَ َشْهرِكُْم َهَذا، 

 مسند أحمد  إِالَّ ِبِطيِب نَْفٍس ِمنُْه(.

وینه، ستاسې مالونه او ستاسې عزت پر تاسو حرام دی) له منځه وړل دهغې( لکه حرمت ددې ورځې  بیشکه ستاسې -ترجمه:

ژوند وکړی،  وفرمایل: زما خربه واورئ چې په دې ښار ستاسې کې) مکه مکرمه(، بیايې کې ، ستاسې په دې مياشتستاسې ، 

خربدار! په خپلو منځو کې يو پر بل ظلم مه کوئ دری ځله يې داخربه تکرار کړه، بیشکه حالل نه دی مال د بل کس، مګر 

 د هغه د زړه په خوښۍ رسه.

د منکوحې  ندخاو په جاهلیت کې به  .دیښکاره دلیل توپیر  د ترمنځ ه مهر ورکول د نکاح او زنات ښځې همدا راز  منکوحې

 مال ورکولو چې )حلوان( به يې ورته ویلی ، چې اسالم دا عمل باطل کړ او مهر يې خاص د منکوحې ښځې خپلوانو ته 

  حق نشته. څد ويل او خپلوانو په کې هیښځې ته ورکړل يش او د منکوحې ښځې مهر باید منکوحې ښځې حق وګرځولو او 

 خلکو باندې زيات ظلم کيده، يوه ښځه او بل یتیم. قسمهد جاهلیت په زمانه کې په دوه 

 د النساء په سورت کې ددې دواړو ضعیفانو پر حقوقو تاکید شوی دی او ددواړو حقوق يو ځای ذکر شوي دي.

ظلم کول حرام  باندېحقوقو  دوه ضعیفانو ښځې او یتیم دفرمايې ای الله ! زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ددې امله 

ِعَيْفنِي الَيِتيِم واملَْرأَِة( ُج َحقَّ الضَّ  سنن النسايئ سنن ابن ماجه، ګرځوم.)اللَُّهمَّ إََِن أَُحرِّ

 .ېحق ددوه ضعیفانو یتیم او ښځد پښو الندې کول ای الله ! زه حرام ګرځوم  -ترجمه:

او انجلی  يمايل رسچینه ګڼد مال جمع کولو لپاره  کې درانه دروانه ولورونه اخيل او انجلۍنن صبا  خلک د ښځو په عوض 

هغه چاته ورکوي چې زیات دولت ولري او دینداري، اخالق او عمر هیڅ په پام کې نه نيول کیږي.حال دا چې په حدیث 

يِن، تَِربَْت يَدَ  )رازي:رشیف کې   حیح البخاریاَك(.صتُْنكَُح الَْمْرأَُة َألْربَعٍ: لِاَملَِها َولَِحَسِبَها َوَجاَملَِها َولِِديِنَها، َفاظَْفْر ِبَذاِت الدِّ

ح کیږي ښځې د څلورو خربو لپاره د هغې دمال په وجه، د هغې د حسب په وجه، د هغې د ښایست په عادتاً به نکا  -ترجمه:

ه خاورو دې پ، په دینداره ښځې باندې ) یعنی دینداره ښځه غوره کړه(ځان کامیاب کړه و د هغې ددین په وجه. پس وجه ا

 .(که دا کار دی ونه کړ)ککړ يش دواړه السونه ستا 

 په نکاح ورکړي.  ته دین شخصداره او متدین خپله لور يا خور د ويل لپاره الزم ده چېبناًء 

 َعَّل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيُّ  َخطََب : َقاَل  أَنٍَس  َعنْ ه داسې  راغلی ده: )جلیبیب رضی الله واقعپه يو روایت کې د حرضت 

َها، أَْسَتأِْمرَ  َحتَّى: َفَقاَل  أَِبيَها، إَِل  اأْلَنَْصارِ  ِمنَ  اْمَرأَةً  ُجلَْيِبيٍب   الرَُّجُل  َفانْطَلََق : َقاَل "  إًِذا َفَنَعمْ : " مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيُّ  َفَقاَل  أُمَّ

 َوُفاَلٍن؟ ُفاَلنٍ  ِمنْ  َنْعنَاَهامَ  َوَقدْ  ُجلَْيِبيبًا إِالَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللهِ  َرُسوُل  َوَجدَ  َما إًِذا، اللهُ  اَلَها: َفَقالَْت  لََها، َذلِكَ  َفَذكَرَ  اْمَرأَتِهِ  إَِل 

ًُ : َقاَل  ًُ  َفَقالَِت  ،ِبَذلِكَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيَّ  يُْخرِبَ  أَنْ  يُِريدُ  الرَُّجُل  َفانْطَلََق : َقاَل . تَْستَِمعُ  ِسرْتَِها ِِ  َوالَْجاِريَ  أَتُِريُدونَ : الَْجاِريَ

وا أَنْ  : َوَقااَل  َويَْها،أَبَ  َعنْ  َجلَّْت  َفكَأَنََّها: َقاَل  َفأَنِْكُحوهُ  لَكُْم، رَِضَيهُ  َقدْ  كَانَ  إِنْ  أَْمرَُه؟ َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللهِ  َرُسولِ  َعَّل  تَرُدُّ

َجَها،".  رَِضيتُهُ  دْ قَ  َفإِّنِّ : " َقاَل . رَِضينَاهُ  َفَقدْ  َرِضيَتهُ  َقدْ  كُنَْت  إِنْ : َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيِّ  إَِل  أَبُوَها َفَذَهَب . َصَدْقِت   َفَزوَّ

عَ  ثُمَّ  ، أَْهُل  ُفزِّ ًِ  َوإِنََّها َرأَيُْتَها َقدْ َفلَ : " أَنٌَس  َقاَل  َقَتلَُهْم، َقدْ  الُْمْْشِِكنيَ  ِمنَ  نَاٌس  َوَحْولَهُ  ُقِتَل، َقدْ  َفَوَجُدوهُ  ُجلَْيِبيٌب  َفَرِكَب  الَْمِديَن

ًِ الْمَ  ِِ  ثَيٍِّب  أَنَْفقِ  لَِمنْ     أحمد مسند (. ِدينَ
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الله عنه لپاره د  يضایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب ر و ر د حرضت انس ريض الله عنه څخه  -ه:ترجم

مرکه وکړه. هغه سړی وویل: زه به يې د مور څخه اجازه واخلم. پیغمرب علیه السالم  په اړه د هغې پالر ته ې ښځېانصارو د يو 

ځې کړه . هغه ښخربه يې هغه ښځې ته ذکر وویل: داسې سمه ده. راوي وایې چې هغه سړی الړ  خپلی ښځې طرف ته. دا 

ال دا چې مونږ دا وک پیدا نکړل؟ حدا خربه داسې نه کيږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته له جلیبیبه بل څ وویل:

لی په پرده کې دا خربی اوریدلی. هغه سړی واپس روان شو وایې چې هغه انجلور د فالّن او فالّن څخه منع کړه. راوی 

د رسول  ه انجلی وویل: آیا تاسو غواړئ چېیه وسلم ددې خربی څخه خرب کړي. هغغوښتل يې چې رسول الله صلی الله عل

 کاح يې ورکړئوي ورته په ن دې خربه رايض خربه رد  کړئ؟ که چريې رسول الله صلی الله ستاسو لپاره پهالله صلی الله 

او دواړو وویل: تاريښتیا وویل: د هغې پالر رسول الله صلی الله علیه وسلم  لکه چې هغې د مور او پالر لپاره دا غوره وګڼله

ورباندې : زه یو. پیغمرب علیه السالم وفرمایل رايضته ورغی او وه يې ویل: که چريې ته ورباندې رايض يی، مونږ هم ورباندې 

و ) او وه، جلیبیب په آس باندې سپور شویره پیدا ش ښمن څخهته ورکړه. بیا اهل مدینه وو ته ددرايض یم. بیا يي هغه 

ْشکین و شا او خوا يې هغه ما شهید شوی ؤ وموندلو چې هغهپه داسې حال کې جليبیب  صحابه وو  ددښمن لوری ته ورغی( 

 وژلی ؤ. پراته ؤ چې هغه

پل زوی وکړه د خهغه د لور مرکه عبدامللک بن مروان بادشاه د رحمه الله څخه  حرضت سعید ابن املسیبهمدا رنګه د 

ورنه کړه. يو څه موده پس د هغه شاګرد ابو وداعه رح  لور خت کې په شلو زرو درهمو، سعید ابن املسیب ، په هغه و پارهل

هغه   ؟وکړه چې دا دری سبقه دې ولی قضا کړل ورڅخه پوښتنه دری ورځې سبقو ته رانغی په څلورمه ورځ چې حارض شو ده

رهمه اګرد ورته وویل: زه دوه دکړه؟ ش، استاد ورته وویل بله ښځه دی ونه ه هغې مرصوف ومپ : زما ښځه وفات شوی وهوویل

  .....:هخطبه وویل دستي يې چې زه يې درکوم، :ورته ووویل . استادو ښځه نه کیږيلرمه په دې خ

 ت ددهوټکیدله چې راوو به له کوم ځای کومه؟ دروازه والړی په فکر کې غرق شو چې دا پیسې چې کورته ابو وداعه رح 

 ]حلیً االولياء[وزه.ب يې ویل دا ستا ښځه ده کورتهو  رته يېو  استاد والړ دی او لور وررسه  ده،

 ولور. لکه د نن صبا رواجي عظیمه ګناه ده په رس پیسې اخیستل په حقیقت کې د هغه خرڅول دي چې داد آزاد انسان 

َقاَل :) َقاَل الله  -صّل الله عليه وسلم  -، عن النبّي  -ريض الله عنه  -عن أيَب هريرة حديث رشيف کې راځي:قديس په یو 

ًِ : َرُجٌل أْعطَى يب ثُمَّ َغَدَر ، َوَرُجٌل بَاَع ُحرَّاً َفأَكََل َثَ  ًٌ أنا َخْصُمُهْم يَْوَم الِقَياَم ََ َنُه ، َوَرُجٌل اْسَتأَجَر أجرياً ، فَ تََعاَل : ثَ الَثَ اْسَتْو

 لَْم يُْعِطِه أْجرَُه( . رواه البخاريِمْنُه ، وَ 

ه رس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي؛ چې الله تعالی فرماييل دي: د قيامت په ورځ به زه د دری کسانو  -ترجمه:

يو هغه کس چې زما په نوم دښمن ته آمان ورکړي او بيا په کې خيانت وکړي. بل هغه کس چې آزاد انسان  جګړه کوم،

 وپلوري او پيسې يې وخوري. او بل هغه کس چې څوک په مزدورۍ ونييس کار ورڅخه واخيل او مزد يې ور نه کړي.

ْحِت : مَ رح مه ابن عابدین عال  او حرام کاردی.  ، بد ې اخيستل خورا ناوړهد انجلۍ په عوض کې پیس ا يَأُْخُذُه وايې:)َوِمْن السُّ

ْهُر ِمْن الَْخََتِ ِبَسَبِب ِبنِْتِه ِبِطيِب نَْفِسِه(. رد املحتار   الصِّ

 په خوښۍ رسه. خپلې حرام خبیث هغه مال دی چې اخيل يې خرس د زوم څخه په سبب د لور -ترجمه:

 له جانبه اخيل.هم شامل دي خرس يې د زوم  مصارفد ولور هم شامل دی او هغه  په دې مال کې
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د مهر په نوم اخيل چې دا يې څوک چې د زوم د کورنۍ څخه پیسې اخيل دا به ددوه حالتونو څخه خايل نه وي یا به 

اخيل او و  بل چاته جائز نه دي چې د هغې مهر او پرته د منکوحې ښځې له اجازته يواځې د منکوحې ښځې خالص حق دی

 د ولور په نوم اخيل چې دا هم حرامی پیسې دي. يېیا به  واچوي او په جيب کې يې

هر م ځواب کې ليکيل دي: ) کوم مقدار محرتم شیخ الحدیث دوکتور مولوی نور محمد )ثاقب( حفظه الله  د يو سوال په

 حرام او رشوت دی.]بدر الفتاوی[  نور شی غوښتل چې د ښځې  له طرفه  پر زوج باندې  الزم يش له هغه څخه سوا

 په مهر کې د منکوحې ښځې د پالر ترصف: 

مهر کې  پرته د ښځې د اجازت څخه داسې ترصف چې دښځې په پالر يا بل کوم خپلوان نيش کوالی ښځې  د منکوحې

 وکړي چې يا ېې  د ښځې خاوند ته يا بل چاته وبښي.

َها ِملْكَُها َمْهرََها أَنَّ  عّل كُلُّهُ  ذلك َفَدلَّ )په دې اړه وایي:  رح امام کاساّن  َولَِهَذا إْذنِهِ  رْيِ ِبغَ  اْْلِنَْسانِ  ِملْكَ  يََهَب  أَنْ  أِلََحدٍ  َولَْيَس  َوَحقُّ

ًَ  الَْويِلُّ  ََيْلِكُ  اَل   (. ] البدائع والصنائع[الَْمْهرُ  َفكََذا أَْمَوالَِها من َغرْيِهِ  ِهَب

انسان  د وبښي منکوحې ښځې ملکیت او حق دی او بل چاته جائز نه دي چېپه دې داللت کوي چې مهر د ترجمه: دا ټول 

غې اک نلري چې هبه کړي د هبدون د هغه داجازت څخه. له دې امله  لکه څرنګه چې ويل ددې و  چاته وبښي بل ملکیت

 مهر هم دی.) یعنی نيش هبه کوالی مهر د هغې بل چاته(. همداسې  بل چاته، مال ښځې

آن تردې پوری چې فقهاوو ليکيل دي، که چريې کوم خاوند خپلې ښځې ته د هغې معجل مهر ورنه کړي، منکوحه ښځه 

 پوری ځان خاوند ته تسلیم نه کړي.]البدائع[ د ترالسه کولو کوالی يش چې د پوره مهر 

 :او د مهر اندازه وجوب د مهر

حق دی او يواځې ښځه کوالی يش په اړه يې  ښځې منکوحېواجب دی او دا يواځې د  پر خاوند ته مهر ورکول ښځې 

نیولو یم قو په څیر دمهر په اړه هم دتصملکه دنورو حقو  هښځ مهر د پیغلې او کونډې دواړو لپاره واجب دی.  تصمیم ونييس.

 کم نه وي. به يې د لس رشعي درهمو څخهازه ه ده؛ چې څومره مهر ټاکي البته چې اندمالک

ًً {{ :پاره الندې آیتونه راغيل ديقرآن کریم کي د مهر د وجوب لپه   ۴النساء:َوآتُوا النَِّساَء َصُدَقاتِِهنَّ نِْحلَ

 ښځو ته د هغوی مهرونه د ډالۍ په توګه. ئاو ورکړ  -ترجمه:

 د دغه مبارک آیت نه استنباطیږي: ېهغه مهم ټکی چ 

 دونه کوي. نڅرګ ولیينمهر )صداق( د ښځې په وړاندې د نارینه د ريښت-۱ 

دا جوتوي چی مهر خپله په ښځه پوری تړاولري ، نه پالر، مور او ورور او مهر د پالر لپاره د لور د لویولو  ( ضمیرنَّ د )هُ -۲

 .په مقابل کې مزدوري نه ګڼل کیږي

 دی.نه د انکته روښانه کوي چې مهر د انجلۍ قیمت  د )نحلً( کلمه چې په آیت کې ذکر شوی ده ، -۳

ِه ِمنُْهنَّ َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء َذلِكُْم أَْن تَْبَتُغوا ِبأَْمَوالِكُْم ُمْحِصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِ }:په يو بل مبارک آيت کې رازي

 ًً  ۲۴ء:{النساَفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفِريَض
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او حاللی کړی شوي دي تاسې ته )ټولی ښځې( چې پرته له دوی څخه دي) په دې رشط( چې طلب وکړی تاسې  -ترجمه:

په دې حال کې چې ساتونکي شئ) دخپل دین نکاح رسه( نه زنا کوونکي پس هر د )هغو( په مالونو خپلو )چې مهر دی( 

حو ښځو( څخه نو ورکړئ تاسې دوی ته مهرونه ددوی په دې هغه ښځه چې نفع واخیسته تاسې په هغې رسه له دې ) منکو 

 حال چې فرض کړی شوی دی.

أي )امام آلويس د )فریضً( يوه معنا داسې کړي ده: الله تعالی مهر ته فرض وييل دي یعنی مهر معلوم  او فريض حق دی.

 روح املعاَن (.فرض ذلك فريضً

 ۲۵النساء:{ِبإِْذِن أَْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبالَْمْعُروِف َفانِْكُحوُهنَّ }الله جل جالله فرماييل دي:

نو په نکاح واخلئ ) د بل چا ( وينزې په اذن د خاوندانو ددویاو ورکړې تاسې دوی ته مهرونه ددوی په معروف ) په  -ترجمه:

 نیکه وجه(.

)ال :حرضت عيل کرمه الله وجهه وييل دي نشته. اندازه لس رشعي درهم ده او زياتې اندازې لره حد همدا راز د مهر کمه

 يكون مهرا أقل من عْشة دراهم(. سنن الدارقطني 

 کم د لسو درهمو څخه.مهر حرضت علی ريض الله عنه فرمايې نه به وي  -ترجمه:

 َعنْ  :په حدیث رشیف کې رازي .ده چې مهر په کې کم او اسانه ويهغه نکاح د مهر زياته اندازه معلومه نه ده، ولی بهرته 

 ًَ ًً  النَِّساءِ  أَْعظَمُ  ):َقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيَّ  أَنَّ : َعْنَها اللَّهُ  ريَِضَ  َعائَِش   لحاكمل املستدرك (.َصَداًقا أَيرَْسُُهنَّ  بََركَ

د حرضت عائشې ريض الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی  الله علیه وسلم فرماييل دي: لوی ښځې د  -ترجمه:

 برکت له لحاظه هغه دي چې مهر يي اسانه وي.

ريض الله عنها  د حرضت فاطميد پیغمربعلیه السالم په وخت کې نکاحونه ساده تړل کیدل او زيات مصارف به په کې نه ؤ. 

ًَ  زَِفاِف  ِِ  كُنُْت : َقالَْت  ُعَميٍْس  ِبْنِت  أَْساَمءَ  َعنْ په الندې ډول ده:) د واده کيسه  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هُ الل َصّلَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبْنِت  َفاِطَم

: َقاَل  َوتُْنِكُحُه، وكَ أَخُ  ُهوَ : َفَقالَْت  «أَِخي يِل  اْدِعي أََْيََن، أُمَّ  يَا: »َفَقاَل  الَْباِب، إَِل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيُّ  َجاءَ  أَْصَبْحَنا َفلَامَّ 

، َفَجاءَ  «أََْيَنَ  أُمَّ  يَا نََعْم،» ًَ  يِل  اْدِعي: »َقاَل  ثُمَّ  لَُه، َوَدَعا الاَْمءِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيَّ  َفَنَضحَ  َعيِلٌّ : َقالَْت  «َفاِطَم

 َونََضحَ : َقالَْت  «إيَِلَّ  بَْيِتي أَْهلِ  أََحبَّ  أَنْكَْحُتكِ  َفَقدْ  اْسكُِني،: »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصّلَّ  اللَّهِ  َرُسوُل  لََها َفَقاَل  الَْحَياِء، ِمنَ  تَْعرُثُ  َفَجاَءْت 

  للحاكم املستدرك(. الْاَمءِ  ِمنَ  َعلَْيَها َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصّلَّ  النَِّبيُّ 

د حرضت اسامء بنت عميس ريض الله عنها څخه روایت دی، هغه وايې چې زه د حرضت فاطمې ريض الله عنها په  -ترجمه:

واده کې وم. کله چې پر مونږ  صبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازی ته راغی، او وه يې ویل: ای ام ایمن! ماته 

یل: هغه ستا ورور دی آیا نکاح ورته بسته کوی؟ پیغمرب علیه السالم وویل: بلی! ای ام ایمن. زما ورور راوغواړه. هغې وو

حرضت علی ريض الله عنه راغی نبي علیه السالم ورباندې اوبه وپاشلی او دعاء يې ورته وکړه. بیايې وفرمایل: ماته فاطمه 

 ې د ډیری حیاء له امله رالویدله.ا راغله چراوغواړئ. حرضت اسامء ريض الله عنها وویل: فاطمه ريض الله عنه

تر ډیرو محبوب کې  کور مه شه بیشکه ته مې په نکاح رسه ورکړی هغه چاته چې زما پهیغمربعلیه السالم ورته وویل: په اراپ

 پیغمربعلیه السالم ورباندې اوبه وپاشلی. بیا اسامء ريض الله عنها فرمايي چې شخص دی ماته.
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ثر د ا یاتوالی په مهر کې مباح دی، لیکن افضل نه دی ددېزمفتي محمد فرید رحمه الله په فتاوی فریدیه کې ليکيل:  

او کوم مباح چې د فساد او ګناه ذریعه جوړه يش هغه ممنوع ګرځي.)  داود أىب سنن( النَِّساءِ  ِبُصُدقِ  تَُغالُوا الَ أاَلَ ) وجی نه

 فتاوی فریدیه(.

نه حرضت عمر ريض الله عکې زيادت رامنځ ته شو،  مهرونووخت په  رحرضت عمر ريض الله عنه دخالفت پکله چې د 

ې علمي د يوی ښځې له خوا ورباندتر څو د زیاتو مهرونو مخه ونييس، ولی  لپاره  مشخصه اندازه وټاکي غوښتل چې د مهرو 

 َرِكَب ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب ِمنرَْبِ َرُسوِل اللَِّه َصّلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َقاَل:َعْن َمرْسُوٍق َقاَل: )په يو روایت کې رازي:   که وشوه.و ین

ِِ َصَداِق النَِّساِء َوَقْد كَاَن َرُسوُل اللَِّه َصّلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَ  َا الصَّ أَيَُّها النَّاُس َما إِكْثَاُركُْم  ًِ َدَقاُت فِ ْصَحابُُه، َوإََِّّ ياَم بَْينَُهْم أَْربَُع ِمائَ

ًً لَْم تَ  ِِ َذلَِك تَْقًوى ِعنَْد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْو َمكْرََم  ْسِبُقوُهْم َفال أَْعرَِفنَّ َما زَاَد َرُجٌل َصَداَق ِدرَْهٍم َفاَم ُدوَن َذلَِك، َفلَْو كَاَن اِْلكَْثاُر 

ًِ ِدرَْهٍم. ِِ دُ اَل: ثُمَّ نََزَل َفاْعرَتََضْتُه اْمَرأٌَة ِمْن ُقَريٍْش. َفَقالَْت: يَا أَِمريَ الُْمْؤِمِننَي نََهيَْت النَّاَس أَْن يَِزيقَ  َعَّل أَْربَعِ ِمائَ وا النَِّساَء 

ًِ ِدرَْهٍم؟ َقاَل: نََعْم.َقالَْت: أََما َسِمْعَت َما أَنَْزَل اللَُّه َعزَّ  ِِ الُْقرْآِن؟ َصَدَقاتِِهنَّ َعَّل أَْربَعِ ِمائَ : أََما َسِمْعَت َفَقاَل: َفأََنَّ َذلَِك؟ َفَقاَل  َوَجلَّ 

ُغْفَرانََك،  [ . َفَقاَل: اللَُّهمَّ ۲۰َوإِْثًا ُمِبيًنا{ ]النساء:  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَُقوُل: }َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا َفال تَأُْخُذوا ِمنُْه َشيْئًا أَتَأُْخُذونَُه بُْهَتانًا

ِِ َصدَ  َكُلُّ النَّاِس أَْفَقُه ِمْن ُعَمَر. ًِ اَل: ثُمَّ َرَجَع َفَرِكَب الِْمْنرَبَ َفَقاَل: أَيَُّها النَّاُس إِّنِّ َقْد نََهْيُتكُْم أَْن تَِزيُدوا النَِّساَء  َقاتِِهْم َعَّل أَْربَِعاِمئَ

(.ِدرَْهٍم َفَمْن َشاَء أَْن يُْعِطَي ِمْن َمالِ   املقصد العيل ِ زوائد أيب يعّل املوصيل  ِه َما أََحبَّ

د امام مرسق رحمه الله څخه روایت دی هغه وايې حرضت عمر ريض الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممرب  -ترجمه:

علیه وسلم او  هرسول الله صلی الل ستاسې د ښځو په مهرونو کې او ؤ دته وختلو بیا يې وویل: ای خلکو! دا څه دي زیادت 

قوی دت تکه چريې په مهرونو کې زيا څلور سوه درهمه او يا ددې نه کم. مهرونه د هغوی په منځو کې د هغه اصحاب او ؤ

څخه به تاسې نه وی مخکې شوي، زه داسې څوک نه پیژنم چې زیات  یوی دالله تعالی په نزد او يا دا عزت وی له هغو 

و ورباندې قریش يوی ښځې د .سړي مهر د څلور سوو درهمو څخه. بیا حرضت عمر ريض الله عنه را کوز شوکړي دې وي کوم 

دڅلورو سوو درهمونه څوک زيات  او ورته يې وویل: ای امیر املؤمنینه! منع دی کړل خلک له دې نه چې اعرتاض وکړ

اييل دي؟ م چې الله تعالی په قرآن کریم کې څه فر ؟ هغه وویل: بلی! هغه ښځې وویل آیا تا نه دي اوریديل مهر ور نه کړي

َوآتَْيُتْم } ن کریم کې چريې دي؟ هغې ښځې وویل: ايا تا نه دي اوريديل چې الله تعالی فرمایيل دي:هغه ورته وویل : په قرآ 

حرضت عمرريض الله عنه وفرمایل: ای الله له  [ .۲۰ُمِبينًا{ ]النساء: إِْحَداُهنَّ ِقنْطَاًرا َفال تَأُْخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَأُْخُذونَُه بُْهَتانًا َوإِْثًا 

 ! ما تاسېخلکو ای ویل: و ممرب ته وختلو او وه يېتانه بښنه غواړم. ټول خلک زيات پوهه دي پرته له عمره. بیا را وګرځید ا

پس د چا چې خوښ شوه چې د ښځو مهرونه د څلورو سوو درهمو څخه،  ورنه کړئمنع کړي وی ددې نه چې تاسو زيات 

 ورکړي) ښځو ته(  د خپل مال څخه څومره چې يې خوښه وی. 

 د مهر د وجوب حکمت:

 .ده هښن خواهش د کولو واده د رسه یهغو  د او عزت د وښځ د مهر ېک اسالم په

او   وا عزت ښځې دد مهر په ورکړی رسه  ،ويندګر څ حيثيت او خطر ونړ ت ېد د حکمت شا تر فرضيت دوجوب   مهر د

تعهد دی  او په نيکۍ رسه د نکاح  ددوام   لپاره ولوړ جو  د ژوند ازدواجي هښ د کول دي،  ښځې ته  مهر ورکول درناوی 

   ثبوت دی، د مهر په ورکولو رسه د ښځې حيثیت او مقام لوړول دي او دجاهلیت د رسم ماتول دي.


