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د طبع امداد:

( ۲۲۰۰جلده)

د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ نکاح و عروسی و ختنه سوری

تمهید-:
برای انسداد رسومات غیر مشروعه و رقابت و سیالداری و مصارفات بیهوده که در امور نکاح و عروسی و ختنهه سهوری
معمول است – و به مقصد اجرای احکام اصولنامۀ هذا تا بعد از تفهیم و اطهع اههالی بصهورت صهحیم عمهع تطبیه شهود
نائب الحکومها و حکهام و ععقهداراو و راسهای بهدیهه مسهئول و مکههد هسهتند کهه وقتها ً فوقتها ً از عهمهاو و صهاحب رسهوخاو
محهی تشکیل مجالس نموده و خود شاو هم شخصا ً شمولیت ورزیده از خساره و نقصاو ایهو رسهومات و مصهارد زیهاد کهه
مخالد شر انور و اقتصاد و اخع مهت است بعهماو و صاحب رسوخاو مذکور فهمانیده جداً توصیه کنند تا آنها بهه اههالی
هر محل تبهیغات الزمه نموده کوشش نمایند کهه رسهومات مههره منهه شهده مهردم از اسهراد کهاری اجتنهاب کننهد و هم نهاو
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حکام و ععقه داراو وقریه داراو و راسای بهدیه و ماموریو ناحیه مکهد هستند که سواد ایو اصولنامه را به اههالی محههی
خود تسهیم نموده خط استحهاری بگیرند تا از مکهفیت و مسئولیت شرعی و قانوو خود دانسته شده مخالد آو رفتار نکننهد
و مقامات و ماموریو صعحیتدار وقتا ً فوقتا ً مراقبت داشته باشند تها کسهانی را کهه مخهالد احکهام اصهولنامۀ ههذا عمهل نماینهد
برای تطبی مجازات به محکمه شرعیه رجعت بدهند

 -:۱عقد نکهاح مطهاب اصهول شهر انهور بهاراده و رههای شهخ

عاقد و شهود و اقارب طرفیو بعمل می آید
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منکوحه عقد نکاح بحهور شخ

نهاکم و منکوحهه اسهت در حهیو ایجهاب و قبهولی نهاکم و

 -:۲ترتیب مجهس شیرینی خوری قبل از نکاح ممنو است تنها در مجهس فو مطاب تفصیعت مذکوره مراسهم عقهد نکهاح
بعمل می آید

 -:۳لباس منکوحه باختیار ناکم است باندازه که الزم داند البسه تهیه مینماید و اهافه از تواو ناکم گرفته نمیتوانند

 -:۴در مجهس نکاح که نظر به اصل اول انعقاد می یابد صرد شیرینی زیاد و دادو دستمال و قند در مهاه مبهارر رمههاو
و غیهر آو کههه نکههاح عقهد میشههود ممنههو اسههت درخهود محفههل بمقههدار لهزوم شههیرینی صههرد شههود در شهب حنههاو هرگهاه نههاکم
برهای خود به قسم ولیمه نکاح مجهس ترتیهب بدههد ممانعهت نیسهت لهیکو حسهب سهویه اجتمهاعی از اسهراد کهاری اجتنهاب
نمایند
 -:۵پولیکه ععوه بر مهر شرعی باسم ولور ،قهیو پیشکش وغیره گرفته میشود ممنو است
 -:۶اگر ثابت شود که بیو ناکم و منکوحه ایجاب و قبول شرعی واقه شده و پدر منکوحه و یا دیگر ولی و وکیهل آو بسهبب
ندادو ولور ،قهیو ،پیشکش و طویانه منکوحه را به ناکم تسهیم نکنند و ناکم برای احقا حقو خود بحکومت اسهتغاثه نمایهد
حکام و دیگر آمریو مقامات صعحیتدار مکههد هسهتند کهه اوالً بهرای پهدر و یها دیگهر ولهی و وکیهل منکوحهه از اجهرای امهر

شههرعی و اصههولی بطههور نصههیحت فهمانههده توصههیه بدارنههد اگ هر بههاز هههم مههانه نشههده قبههول نکنههد حکومههت صههعحیت دارد کههه
منکوحه را به ناکم تسهیم نماید
 -:۷یزیکه در مجهس به قسم سیالداری و خود نمائی داده میشود و هم ناو طویانه ممنو است هرگاه بعهد از خهتم مجههس
عروسی پدر وغیره منسوبیو عروس بطور خصوصی برای عروس از قسم زیور وغیره بدهند مجاز اند
 -:۸باقی رسومات از قبیل عیدی و براتی و شاه کانی وغیره ممنو است
 -:۹محافهیکه برای ختنه سوری ترتیب می شود و مخارج زیاد را ایجاب میکند ممنو است
 -:۱۱برای اجرای احکام ایو اصولنامه راسای بهدیه و نائب الحکومه ها و حکام و ععقه داراو و قریهه داراو و مهاموریو
ناحیه و صاحب رسوخاو هر گذر و قریه مسئول و مکهد هستند
اشخاصیکه خعد ورزی نمایند از مراجه فو تحقی و از طرد قهات ابتدائیه منسوبه تعزیر میشوند
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 -:۱۱مامورینیکه قرار اصهل فهو در اجهرای احکهام اصهولنامۀ ههذا ماظهد هسهتند ههر گهاه در امهور ماظفهه خهود غفههت و
اهمال ورزند و یا احکام ایو اصولنامه را بدوو اثبات مجرمیت قطعی اشخا
اغهرا

بصهورتی تطبیه نماینهد کهه سهوو اجهراآت و

شخصهی شهاو شههناخته شهده اسهباب انزجهار و تکهیههد مهردم شهود از طهرد مقامههات صهعحیتدار بموجهب اصههولنامۀ

انهباطی ماموریو مهکیه محاکمه شده و نسبت بدرجۀ جرم محکوم به جزا میشوند

 -:۱۲به تعقیب و مراقبت اجرای احکام اصولنامۀ هذا وزارت داخهه و عدلیه و راسای بهدیه ماظد هستند
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بعد از نشر ایو اصولنامۀ احکام اصولنامه نکاح و عروسی تاریخی  ۱۶ثور ( )۱۳۱۳منسوخ است

اصول نامۀ هذا را در جمهۀ اصولنامه های موهوعۀ دولت منظور و اجرای احکام آو را امر و اراده می نمائیم
مورخۀ ( )۸حمل  ۱۳۲۸مطاب ( )۲۸ماه جمادی االول ۱۳۶۸

