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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنداکترالحاج  

  ٢٠١۴ نومبر ٠١

  

 خواستگاری از محرم شدن پسر ودختر بعد
بتوانند   و بعد از مراسم خواستگاری با ھم محرم شوند  ،دارندرا با ھم د ازدواج  که قصیدختر که بچه و برای اين

يد شان مانع دباز  واين ديد و رندآعمل ه زادانه بآبازديد  بدون موانع شرعی بعد از خواستگاری در بين شان ديد و

ی، به ذات خويش محرم به مفھوم بعد مراسم خواستگار بعد از قبولی و شرعی نداشته باشد ، حکم اسالم ھمين است که 

 .تفصيل بيان گرديده است ه دقيق کلمه شده نمی تواند الی با عقد نکاح و طريق عقد نکاح که  در بحث مستقل ب

بتوانند  بعد از  مراسم خواستگاری با ھم محرم شوند، و،  که قصد ازدواج را اتخاذ مينمايند یدختر که بچه و برای اين

يد شان مانع درند ، واين ديد وبازآعمل ه زادانه بآبدون موانع شرعی بعد از خواستگاری در بين شان ديد وبازديد  

 نکاح ۀبايد در بين شان  خطب بعد مراسم  خواستگاری ، بعد از قبولی و شرعی نداشته باشد ، حکم اسالم ھمين است که 

 .شاھد صورت گيردو دو ) يا وکيل ولی او(و با حضور سرپرست دختر 

  .»قبول کردم«  :و پسر می گويد» اين دختر من ، زن تو است«: در اين مراسم ولی  دختر می گويد

 نکاح صحيح بوده و آن دختر و پسر با ھم محرم می شوند و ارتباط بين شان حرام نيست بلکه ۀصورت خطب  در اين

جام نيابد ، صورت شرعی و با تحقق شروطش انه نکاح ب ۀحتی اگر عروسی ھم نکنند، ولی اگر خطب، باشد  حالل  می

  .باشد   آنھم در خلوت  نا جايز میشدمالقات دختر با نامز

  

 :تتبع ونګارش 
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  نی جــرمـ-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

 

  


