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 مهمقد  
 یم شده است.تنظ مکارم شریازیالعظمی ناصر اهللمطابق با فتاوای آیتاین کتاب، 

ازدواج دائم  مه هر جای این کتاب که کلمه  ازدواج به کار برده شده است، منظوردر 
 شده است. که نوع ازدواج به آن اشاره  مواردیمگر در  ،موّقت است هم ازدواج و
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 انواع ازدواج
است:  قسمر دو بشوند و آن ازدواج، زن و مرد به هم حالل می: به واسطه  عقد مسأله

 دائم و موّقت.
مثاًل زن  .شودیتوسط زن و مرد تعینی م در ازدواج موّقت، مّدت عقد ازدواج: مسأله

و بعد  کنندیمسال یا بیشرت عقد ماه یا یکروز یا یکساعت یا یکرا به مّدت یک
کدیگر جدا یرف شوهر، از مانده از طت باقییا خبشیده شدن مدّ  از متام شدن مّدت

 .طالق ندارد خوانده شدن صیغه   به یو نیاز  شوندمی
 گویند.، متعه و صیغه نیز میازدواج موّقتبه 

ت آن مهیشگی بلکه مدّ  ،شود، مّدت عقد ازدواج تعینی منیدر ازدواج دائم: مسأله
توانند از ، میرعایت شرایط آن بااست و زن و مرد از طریق خوانده شدن صیغه  طالق 

 در اختیار مرد است. ّته حّق طالقجدا شوند. الب یکدیگر
 گویند.شود، دائمه نیز میبه زنی که به این قسم عقد می
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 های ازدواج دائم و موق ت تفاوت
ا در موارد زیر امّ  ،در بسیاری از احکام و مسائل مشرتک هستند ازدواج دائم و موّقت

 تفاوت دارند: یکدیگر با
موّقت بدون  عقد ازدواج و . در ازدواج موّقت، مّدت عقد ازدواج باید تعینی شود1

بلکه  شودنی منیاّما در ازدواج دائم، مّدت عقد ازدواج تعی .، باطل استمّدت تعینی
 .مّدت آن مهیشگی است

 ،نی مهریّهون تعیبدعقد ازدواج موّقت . در ازدواج موّقت، مهریّه باید تعینی شود و 2
مرد با زن  اگر اّما عقد ازدواج دائم بدون تعینی مهریّه صحیح است و .باطل است
 گرید.به زن مهراملثل تعّلق می نزدیکی کند،

هر  ّق نفقه نداردزن ح ،ازدواج موّقتاّما در  .زن حّق نفقه دارد ،. در ازدواج دائم3
جننی بر مادر حتمیل  طه  هایی که به واسباردار شود، متام هزینه راگ اّما .چند باردار شود

  شوهر است. به عهده   ،شودمی
ا در ازدواج امّ  .صورت نگرید . در ازدواج دائم، زن حق ندارد شرط کند که نزدیکی4

های دیگر بربد، تتواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و تنها لذّ موّقت، زن می
 شکالی ندارد.ا ی اگر بعداً به این امر راضی شودول
 نزدیکی کرده باشد مهسرش را طالق دهد، در صورتی که ج دائم، اگر مردوا در ازد. 5

 در ازدواج موّقت، اّمابپردازد.  به زن مهریّه را باید متام مهریّه و در غری اینصورت نصف
مرد باید متام  رف شوهر،مانده از طیا خبشیده شدن مّدت باقی بعد از متام شدن مّدت
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 ،زن متکنی نکرده باشد اّما اگر .بپردازد، حّتی اگر نزدیکی نکرده باشد به زن ه رامهریّ 
 او کم خواهد شد. از مهریّه  

تواند تا زن می ،نشده باشد تعینی یتمدّ  مهریّهبرای پرداخت ، اگر در ازدواج دائم. 6
به شرط اینکه قبالً  البّته ،اش را نگرفته از نزدیکی شوهر جلوگریی کندزمانی که مهریّه

اش ی اگر مهریّهزن حتّ  حّق حبس نیست و اّما در ازدواج موّقت، .دننزدیکی نکرده باش
که   ایاندازههر  به ،و اگر متکنی نکند باید تا آخر مّدت متکنی کند ،را نگرفته باشد

جب و بر مرد وا اهد شداز مهریّه  او کاسته خو  اندازهبه مهان  ،نکردهدر این مّدت متکنی 
 را بپردازد. زناست در اّولنی فرصت مهریّه  

ن و واج موّقت، ز اّما در ازد .برنددر ازدواج دائم، زن و شوهر از یکدیگر ارث می. 7
رزندی را دارا هستند فرزندان ازدواج موّقت، متام حقوق ف .برندشوهر از یکدیگر ارث منی

 یکدیگرز اهر چند آن زن و شوهر  ،ندبر و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می
 برند.ارث منی

اّما در ازدواج  .ریدخانه باید از شوهرش اجازه بگ در ازدواج دائم، زن برای خروج از. 8
خانه  از ر خارجتواند بدون اجازه  شوهر از خانه خارج شود یا کاری دموّقت، زن می

حّق شوهر  ث از بنی رفنتبرای خود انتخاب کند، مگر آنکه خروج او از خانه باع
 شود.

اما در ازدواج  .شند(دارد )در صورتی که متعّدد باخوابی هم در ازدواج دائم، زن حقّ . 9
 خوابی ندارد.موّقت، زن حّق هم
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اّما  .استنیاز به حمّلل  ،چهارم برای ازدواج و در ازدواج دائم، بعد از طالق سّوم. 10
 نیاز به حمّلل ندارد. هر چند بار هم تکرار شود با یک نفر، ازدواج موّقت

ند ازدواج دائم  توازمان فقط با چهار زن میمرد به طور همیک در ازدواج دائم، . 11
ازدواج تواند می هنایت زنزمان با بیمرد به طور هم یک اّما در ازدواج موّقت، .کند

 موّقت کند.
ّتی اگر هم ! حد است و زن اسری مرددر اختیار مر در ازدواج دائم، حّق طالق . 12

اّما ازدواج  د.کنمرد با طالق موافقت کند، دادگاه به راحتی حکم طالق را صادر منی
وهر مّدت موّقت طالق ندارد و هر زمان مّدت عقد ازدواج موّقت متام شود یا ش

ز این واج موّقت او ازد .شودببخشد، زن از قید مهسری او رها میبه زن مانده را باقی
 !یست، به نفع بانوان استدر اختیار مرد ن نظر که حّق طالق

چه بسا  وکنند گریی میدر انتخاب مهسر سخت پسرو  دخرتدر ازدواج دائم، . 13
اج آسان است که در واقع یک نوع ازدو  اّما ازدواج موّقت .تا آخر عمر ازدواج نکنند

مهیشگی  چون مّدت آن ،کنندگریی منیر انتخاب مهسر سختد پسرو  دخرت ،در آن
 نیست.

ضر مراجعه کرد و باید به حم عقد ازدواج در ازدواج دائم، برای خوانده شدن صیغه  . 14
ست. اّما در اغری قانونی  ،عقد ازدواج دائم توسط خود زن و مرد خوانده شدن صیغه  

عایت شرایط را با ر  عقد ازدواج موّقت توانند صیغه  ازدواج موّقت، خود زن و مرد هم می
 خبوانند و نیازی به رفنت به حمضر نیست.
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مورد  3در  در حمضر ازدواج موّقت عقد ثبتقانون حایت خانواده،  21 طبق ماّده  
 الزامی است:

 . در صورتی که زن باردار شود.1
 . در صورتی که به صورت ضمن عقد، ثبت ازدواج موّقت شرط شده باشد.2
 د.توافق کرده باشن ،ثبت ازدواج موّقت . در صورتی که زن و مرد برای3
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 ازدواج ضرورت
اگر کسی  لیو  ،استاتی است که بسیار به آن سفارش شده مستحبّ  از : ازدواجمسأله

زدواج بر او ه شود، ابرتسد که مرتکب گنامرتکب گناه شود یا  به خاطر ترک ازدواج
 است.واجب 
امل هر  ش عمومی است و ،ازدواجخباطر ترک : منظور از مرتکب گناه شدن مسأله

 ریه.غ و ، زنا، لواطخود ا رضایی ،به ناحمرمنگاه  مانند: .شودگناهی می
ولی ازدواج  ردنداو امکان ازدواج دائم را  کسی که ازدواج بر او واجب است:  مسأله

 موّقت برایش امکان پذیر است، وظیفه  او ازدواج موّقت است.
سالم جایز یکی از احکام مسّلم فقهی است و در شریعت ا ،: ازدواج موّقتمسأله

تا ضرورتی  است، ولی نباید وسیله  هوسبازی افراد هوسباز شود و احتیاط آن است
 اقدام به این کار نشود. ،نباشد
شنی دارد از رو  ازدواج موّقت برای هوسبازی هوسبازان نیست، بلکه فلسفه   :مسأله

واج دائم را ی که به سبب علل و عواملی امکان ازدمجله: رفع نیازهای جنسی مردان
ن از طریق عادی ندارند یا مثاًل مهسرشان بیمار است و امکان برطرف کردن نیازهایشا

 امی.اء نوشتهنس سوره   24 نیست. شرح بیشرت را در تفسری منونه جلد سّوم ذیل آیه  
 نیاز به اجازه   و اشکالی ندارد : ازدواج موّقت برای مردی که مهسر دائم داردمسأله

 لکن فقط در صورت ضرورت این کار را بکند. ،مهسر ندارد
د حمرم شدن ازدواج موّقت هر چند برای لّذت بردن هم نباشد بلکه به قص :مسأله

 باشد، جایز است.
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ود را از گناه معذور است ولی باید خ ،: اگر کسی امکان ازدواج نداشته باشدمسأله
 حفظ کند.
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 سن  ازدواج
کنند،   : مستحب است در شوهر دادن دخرتی که به حّد بلوغ رسیده عجلهمسأله

 مهچننی در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به مهسر دارند.
ت و الزاماً تکلیف اس سنّ در پسران، سالگی  15و سالگی در دخرتان  9 : سنّ مسأله
 ازدواج نیست. سنّ 

برای ازدواج  رشد جسمانی کافی پسر ودخرت  است که: ازدواج در صورتی جایز مسأله
 د و خطر إفضاء و نقایص دیگر در کار نباشد.نداشته باش

الن دخرت یا پسر اگر کارشناسان به طور خاص یا به طور عام تأیید کنند که ف :مسأله
واج ندارند، یا عموم دخرتان در حمیط ما در فالن سن، رشد جسمانی کافی برای ازد

 ر چننی سّنی حرام است.ازدواج د
مانی و رشد  : ازدواج دخرتان در صورتی که بالغ شرعی باشند و نیز رشد جسمسأله

د هر چند سّن مانعی ندار  ،کافی عقلی برای تصمیم گریی در امر ازدواج داشته باشند
 سال باشد. 18آهنا زیر 
زیادی  فاصله   که  ولی هبرت این است ،اختالف سن در ازدواج حّد معیّنی ندارد :مسأله

 نباشد تا پیوند ازدواج دوام بیشرتی داشته باشد.
 شرع، چهار مرحله دارد: بلوغ بر حسب ادلّه   :مسأله

 انند آن.م. بلوغ به معنای سّن تکلیف و رعایت واجب و حرام و اجنام مناز و 1
و بیماری پسران  ضرر و زیان و . بلوغ به معنای آمادگی برای روزه، بطوری که مایه  2

 دخرتان نشود.
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و اشته باشند . بلوغ برای ازدواج، بطوری که دخرتان از نظر جسمی آمادگی کافی د3
 خطر إفضاء و نقایص دیگر در کار نباشد.

 .یب خنورندفر . بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی، بطوری که در معامالت 4
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 عقد ازدواج صح ت شرایط
 باید رعایت شود: برای صّحت عقد ازدواج، شرایط زیر

 به ازدواج. مردو  زن. رضایت 1
 . اجازه  پدر یا جّد پدری دخرت باکره.2
 .در عقد ازدواج موّقت و مّدت . تعینی مهریّه3
 با رعایت شرایط آن. دائم یا موّقت عقد ازدواج صیغه   ن. خواند4
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 به ازدواج زن و مردرضایت 
 قلبی ضایتر ازدواج اجباری بدون  : رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است ومسأله

 باطل است. ،زن یا مرد
گز راضی نشود، اگر زن به هنگام عقد ازدواج راضی نباشد و پس از آن هم هر  :مسأله

ایت عّده، با تواند با رعنیاز به طالق هم ندارد و زن می وعقد ازدواج باطل است 
 شخص دیگری ازدواج کند.

 ولی بعد از خواندن ن دو را جمبور به ازدواج منایندیا یکی از آ : اگر زن و مردمسأله
عقد  صیغه   راضی شوند و اجازه دهند، احتیاط واجب آن است که ازدواج عقد صیغه  

 ازدواج را از نو خبوانند.
نند یا حمدودیّتی پدر و مادر حق ندارند برای ازدواج دخرت یا پسر خود نذر ک :مسأله

د حّتی اگر خو  شان را فقط به سادات بدهند.قائل شوند، مثاًل نذر کنند که دخرتان
 رد.دخرتان هم نذر کنند و سبب بروز مشکالتی شوند، نذرشان اعتباری ندا

اند ولی مورد پسند شان پسند کردهالدیندخرت و پسر جمبور نیستند با کسی که و : مسأله
 .خودشان نیست ازدواج کنند، ولی در احرتام والدین خود کوتاهی نکنند

ناگواری دارد  ازدواج اجباری دخرتان بدون رضایت آهنا جایز نیست و عواقب :مسأله
ایت کنند تا آهنا فرزندانشان رع و سزاوار است پدران و مادران احکام شرع را درباره  

 خوشبخت شوند.
گر یکی از آن دو ا : زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند، ولی مسأله

 ازدواج صحیح است. دانیم قلباً راضی است، عقددهد اّما میظاهراً با کراهت اجازه می
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انند و بعداً آهنا راضی بدون اجازه  آهنا خبو  را مردی و زن ازدواج عقد صیغه  : اگر مسأله
ضولی گفته عقد ف به این کار، صیغه   صحیح است. ازدواج وند و اجازه دهند، عقدش
 شود!می
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 باکره دختر پدری یا جد   پدر اجازه  
 و اجازه بگرید پدر( )پدر   اشپدر یا جّد پدری ازباید ازدواج  برای دخرت باکره :مسأله

ه، بنابر احتیاط واجب بدون اجازه  پدر یا جّد پدری دخرت باکر  عقد ازدواج دائم یا موّقت
 باطل است.

 ،نکرده باشد صحیح و شرعی قباًل ازدواجشود که گفته می  دخرتی: باکره به مسأله
 .خواه عضو بکارت موجود باشد یا نَه

حمسوب ، باکره استاز دست داده ورزش یا  حادثهدر اثر  بکارتش را که  : دخرتیمسأله
 اش اجازه بگرید.و برای ازدواج باید از پدر یا جّد پدری شودمی

ست داده است، دبکارتش را از  یا جتاوز : دخرتی که از راه نامشروع مثل زنامسأله
 زه بگرید.اجا اشدواج باید از پدر یا جّد پدریبرای از  شود وحمسوب میباکره 
 ازه بگریند.شان اجبرای ازدواج باید از پدر یا جّد پدری زنان زناکار، :مسأله
اید از پدر یا جّد بکه درآمدی دارد و مستقل است، برای ازدواج   ایباکره : دخرتمسأله
 اش اجازه بگرید.پدری
د، کی صورت نگری دخرت باکره خبواهد شرط کند که نزدیاگر : در ازدواج موّقت، مسأله

 الزم است. ی دخرت باکرهپدر  باز هم اجازه  پدر یا جدّ 
رت باکره بدون اگر مرد، مقّلد مرجع تقلیدی باشد که معتقد است ازدواج دخ :مسأله
تقد است اش جایز است ولی دخرت مقّلد کسی است که معپدر و جّد پدری اجازه  

 تواندرت باکره منیاش جایز نیست، دخپدر یا جّد پدری ازدواج دخرت باکره بدون اجازه  
 اش ازدواج کند.پدر یا جّد پدری ن اجازه  بدو 
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دخرت  ر پدرمثالً اگ .اجازه می دهد رضایت دارد و که  است حرف کسیمالک : مسأله
، مالک نظر جّد دهداجازه می باکره اّما جّد پدری دخرت با ازدواج خمالف است باکره

 تواند ازدواج کند.می باکره پدری است و دخرت
خرت باکره خمالف دولی جّد پدری  ،موافق باشد اگر پدر دخرت باکره با ازدواج :مسأله

 کند.  تواند ازدواجمیباکره باشد، مالک نظر پدر دخرت باکره است و دخرت 
ضایت قلبی  ر الزم است و  دخرت باکره اظهار اجازه توسط پدر یا جّد پدری :مسأله

 کافی نیست.
 احتیاط، ازه دارداش برای ازدواج اجیا جّد پدریاز پدر  که  : اگر دخرت بگویدمسأله
 د.از پدر یا جّد پدری دخرت باکره اجازه بگری خود پسر  آن است که واجب
 جازه دهد، دخرتابه ازدواج دائم با پسری  باکره : اگر پدر یا جّد پدری دخرتمسأله
 وّقت کند.مازدواج  اشالع و اجازه  پدر یا جّد پدریتواند بدون اطّ منی باکره
، ولی نسبت به باشدبا اصل ازدواج موافق  باکره : اگر پدر یا جّد پدری دخرتمسأله

، عقد ازدواج شدباخصوصّیات ازدواج مانند: مهریّه، زمان عقد و عروسی و غریه خمالف 
 صحیح است.

 ار رضایت کندبه ازدواج دخرت اظه نسبت باکره : اگر پدر یا جّد پدری دخرتمسأله
حاضر نباشد،  واجازد عقد اّطالع باشد و در جلسه  عقد ازدواج بی ولی از قرائت صیغه  

 شرط نیست. ازدواج صحیح است و حضور او در جملس عقد عقد ازدواج
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 شرایط سایر د وازدواج کن اش پدر یا جّد پدریبدون اجازه   باکره : اگر دخرتمسأله
از آگاهی  بعد باکره عقد ازدواج رعایت شده باشد و پدر یا جّد پدری دخرت صّحت

 از ازدواج دخرت اجازه دهد، عقد ازدواج صحیح است.
 و پدر یا جدّ  دازدواج کن اشپدری  پدر یا جدّ بدون اجازه   باکره اگر دخرت: مسأله
اه حمرمانه به آن است که زن و مرد نگ واجب ازدواج را قبول نکند، احتیاط اشپدری

 یکدیگر نکنند و مرد زن را طالق دهد.
کند و صاحب فرزند   ازدواج اشبدون اجازه  پدر یا جّد پدری ایباکره : اگر دخرتمسأله

اج با دخرت باکره دانسته و یا مقّلد کسی بوده که در ازدو شود، اگر حکم شرعی را منی
 زاده را دارد.اللداند، فرزند حکم حرا شرط منی دخرت باکره پدر یا جّد پدری اجازه  
پدر یا  ه اجازه  نیاز ب برای ازدواج و رشد رسیده است،بلوغ  : پسری که به حدّ مسأله
 را به دست آورد. آهناندارد، ولی هبرت است موافقت  اشپدری جدّ 
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 جد  پدری دختر باکره الزم نیست ومواردی که اجازه  پدر 
 نیست: الزم برای ازدواج پدر و جّد پدری دخرت باکره ارد زیر، اجازه  در مو 

 اند.ازدواج داشته . بانوانی که قباًل سابقه  1
 سال سن دارند. 30بیش از ای که دخرتان باکره. 2
 اشند.ب. به پدر و جّد پدری دخرت باکره دسرتسی نباشد یا هر دو فوت شده 3
 کنند.یمپدر و جّد پدری دخرت باکره بدون دلیل منطقی با ازدواج خمالفت . 4
 یا اهل سّنت. مسیحی یا یهودی دخرتان باکره  . 5
 د.نشیعه نباش شانشیعه که پدر و جّد پدری . دخرتان باکره  6

ج صحیح و شرعی کرده اش، ازدوا پدر یا جّد پدری بار با اجازه  زنی که قبالً یک: مسأله
ی کرده باشد به هر علّتی از شوهرش جدا شده است، خواه شوهرش با او نزدیک است و

، به شرط اینکه ازدواج اش نداردجّد پدری وپدر  یا نه، برای ازدواج جمّدد نیاز به اجازه  
 دّوم به مصلحت او باشد.

وشیاری باشد به شرط این که فرد ه ،او بیش از سی سال است : دخرتی که سنّ مسأله
جّد  و بدون اجازه  پدر ،ند تصمیم بگرید و مصلحت خود را تشخیص دهدو بتوا
 ازدواج کند.تواند میاش پدری
یعنی مصلحت  ،د: معموالً دخرتان باالی سی سال در مسائل ازدواج رشیده هستنمسأله
 .دهنددشان را تشخیص میخو 

حت منظور از سی سال، سی سال ُعرفی است و بستگی به تشخیص مصل :مسأله
 توسط دخرت دارد.
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 فوت شده باشند : اگر به پدر و جّد پدری دخرت باکره دسرتسی نباشد یا هر دومسأله
 از بزرگان فامیل و به تأیید بعضی و دخرت باکره هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد

اً کفو و مهتای دخرت پسر شرعاً و عرف ،رادر بزرگرتخمصوصاً ب عمو، دایی، مادر و :مانند
 الزم نیست. برای ازدواج باکره جّد پدری دخرت ودر اجازه  پباشد، 
خمصوصاً برادر  در ومانند: عمو، دایی، ما : اگر به تأیید بعضی از بزرگان فامیلمسأله

بدون  باکره ی دخرتجّد پدر بزرگرت، پسر شرعاً و عرفاً کفو و مهتای دخرت باشد و پدر و 
 الزم نیست. اجبرای ازدو  باکره جّد پدری دخرت ودر کنند، اجازه  پدلیل خمالفت می

و عرفی آن د و منظور از کفن: منظور از کفو شرعی آن است که مسلمان باشمسأله
ی الزم است که از نظر شؤون اجتماعی با هم متناسب باشند و مراعات کفو عرف

هر انتخاب ایی که دخرت رشد فکری کافی ندارد و ولی برای او شو نیست، مگر در ج
 کند.می

 حتصیالت و شغل از نظر شرعی تأثریی در کفو بودن ندارند. :مسأله
به سّنی  یعنی ،شداحتیاج به شوهر کردن داشته با منظور از اینکه دخرت باکره :مسأله
 اُفتد.میخطر  به یازحت به  ،که هرگاه شوهر نکند  است رسیده
 در و جّد پدریپ: ازدواج موّقت معموالً به مصلحت دخرتان باکره نیست و اگر مسأله

 ، جباست.کنندمیخمالفت  دخرت باکره
 در صورتی که سّن کمی نداشته، یا اهل سّنت مسیحی یا یهودی باکره   دخرتان: مسأله
و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصاحل خود را داشته  باشند



 

19 
 

 شانجّد پدری وپدر  بدون اجازه   آنانبا  ای پیش نیاید، ازدواجد، چنانچه مفسدهنباش
 مانعی ندارد.

انی هستند که مسیحی یا یهودی یا اهل سّنت، دخرت  منظور از دخرتان باکره   :مسأله
ارت موجود نکرده باشند، خواه عضو بک بق اعتقاد خودشانقباًل ازدواج صحیح مطا

 ه.باشد یا نَ 
مسیحی یا  مثالً  شان شیعه نباشندپدر و جّد پدریاگر شیعه،  دخرتان باکره  : مسأله
مصاحل خود  و، در صورتی که دخرت هوشیار و رشیده باشد دیا اهل سّنت باشن یهودی

-جّد پدری ودر پ با آنان بدون اجازه   ازدواج ای پیش نیاید،را تشخیص دهد و مفسده

 شان مانعی ندارد.
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 هری هم  
ا به زن بپردازد ر شوهر است و باید آن  ین و بدهی است که بر عهده  : مهریّه د  مسأله

 نند.کتوانند از شوهرش مطالبه  و چنانچه زن از دنیا برود، وارثان زن می
ن را نگه دارند تا اگر بعضی از ورثه از دریافت مهریّه خودداری کنند، باید آ :مسأله

 زمانی که حاضر به دریافت آن شوند.
اش ق ندارد مهریّه: در صورتی که شوهر از دنیا برود و مالی نداشته باشد، زن حمسأله

 ر قرار گرفته است.شوه شوهر بگرید، چون مهریّه د ینی است که بر عهده   را از خانواده  
و اگر فوت   اوست : هر کس مهریّه  دخرت را قبول کند، پرداخت مهریّه بر عهده  مسأله

 .کند باید از اموال او برداشت
توان به یهر چیزی را که دارای مالّیت و قیمت مشّخص و معلوم است، م :مسأله

 عنوان مهریّه قرار داد.
 اشد.بولی قیمت آن باید مشّخص  ،شدتواند غری نقدی بامی مهریّه :مسأله
ولی شایسته  ،تی نداردحّد ثاب و توافق زن و مرد باید تعینی شود : مقدار مهریّه بامسأله

مهریّه  سنگنی  زنانی که های سنگنی پرهیز شود. طبق برخی از روایات،است از مهریّه
 شوم هستند. دارند
ر و مادر و رعایت احرتام پد : تعینی مهریّه حّق دخرت است، ولی مشورت ومسأله

 ای است.بستگان، کار بسیار پسندیده
 ام دهد.اش اجنتواند هر تصرّفی در مهریّه: مهریّه ملک زن است و میمسأله



 

21 
 

راه حرام استفاده  چنانچه شوهر بداند اگر مهریّه را پرداخت کند زن آن را در :مسأله
 نکر کند.کند، پرداخت مهریّه مانعی ندارد ولی هنی از ممی

ن و شوهر باید با هم ز هایی که به مرور زمان ارزش آهنا پاینی آمده است، ه: مهریّ مسأله
 مصاحله کنند و یا به نرخ روز حساب شود.

د مّدعی مقدار  چنانچه مر مقدار مهریّه، مورد در صورت اختالف زن و مرد در  :مسأله
کند که   رائها  دلیلی بر خالف آن  زن شود مگر اینکهاو پذیرفته می حرف ،کمرت است

 .شودپذیرفته می زندر این صورت حرف 
رش طلبکار رسد از شوهزیادی که به حّد استطاعت حج می زنی که مهریّه   :مسأله

ندگی او و است، هرگاه گرفنت مهریّه از شوهر برای او عیب نباشد و مشکلی در ز 
 .دبرو مستطیع است و باید به حج  شوهرش اجیاد نکند،

ینکه در ضمن عقد خارج توان افزایش داد مگر ابعد از عقد ازدواج، مهریّه را منی :مسأله
 . اشکالی نداردالزم باشد. ولی کاهش مهریّه یا خبشش مهریّه توسط زن 
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 هری ه در ازدواج دائمم  
ام مهریّه و در مت کرده باشد  دهد، در صورتی که نزدیکیزنش را طالق  : اگر مردمسأله

 بپردازد. اوبه  نصف مهریّه را باید ،غری اینصورت
 نزدیکی صدق کند. گاه ُدخول کرده باشد تاختنه مرد باید حّداقل به اندازه   :مسأله
زدیکی کرده باشد، اگر مرد با مهسرش ن .ی بنی زن باکره و غری باکره نیستفرق :مسأله

 بپردازد. به او ریّه را بایدمتام مهریّه و در غری اینصورت نصف مه
ته باشد، مرد طالق داده شود و نزدیکی هم صورت گرف است نازا ی کهاگر زن: مسأله

 باید متام مهریّه را به او بپردازد.
به او هریّه را باید م، متام باشدنزدیکی کرده  اوبا  زن )ُدبُر( از پشت اگر مرد :مسأله
 بپردازد.
وی کراهت  )ُدبُر( بدون رضایت زن حرام و با رضایت: نزدیکی از پشت زن مسأله

های  یماریبشدید دارد. ضمنًا این کار از نظر پزشکی اشکال دارد و بعضًا منشأ 
 شود.شود و تکرار آن سبب نوعی احنراف جنسی میگوناگونی می

ه رحم زن منتقل بنکرده باشد ولی انزال صورت گرفته و نطفه  نزدیکی: اگر مرد مسأله
به  هریّه رابب باردار شدن زن شده باشد، احتیاط واجب آن است که مرد متام مو س
 بپردازد. زن

 ت مهسرش را از: اگر مرد با انگشت یا چیز دیگری به غری از آلت مردی، بکار مسأله
 دارد. مهریّه را تعزیر دارد و زن حّق دریافت متام بنی بربد، در صورت عدم رضایت زن
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ه را به وارثان زن مرد باید متام مهریّ  زن فوت کند اگردر عقد ازدواج دائم،  :مسأله
نصف آن به  ،شداّما اگر فرزندی نداشته با. ، حّتی اگر نزدیکی نکرده باشدبپردازد

 گردد.عنوان ارث به شوهر بر می
مان فوت به طور  ز ارتداد در حکم فوت است و اگر زن مرتد شود، مهریّه مانند  :مسأله

آن  در مورد نصف زن پرداخت شود. البّته اگر نزدیکی نشده باشد، ورثه   امل باید بهک
 با ورثه مصاحله منایند.

ل از نزدیکی طالق در عقد ازدواج دائم، اگر مهریّه تعینی نشده باشد و زن قب :مسأله
به زن مناسبی  د هدیّه  گرید و تنها بایداده شود، طبق آیات قرآن مهریّه به زن تعّلق منی

 داد.
قبل از نزدیکی  ردمیا  در عقد ازدواج دائم، اگر مهریّه تعینی نشده باشد و زن :مسأله

 گرید.مهریّه به زن تعّلق منی ، طبق آیات قرآنت کندفو 
رد قبل از نزدیکی مدر عقد ازدواج دائم، اگر مهریّه قباًل تعینی شده باشد و  :مسأله

 مصاحله منایند.در مورد نصف آن با ورثه  فوت کند،
ر متام مهریّه در هنگام طالق، اگر زن بگوید نزدیکی صورت گرفته و خواستا :مسأله

ت که اّدعای باشد ولی مرد اّدعا کند نزدیکی صورت نگرفته، ظاهر قبول سخن زن اس
ک شب، چه رسد اند ولو یاند و شب با هم بودهنزدیکی دارد. چون با هم زندگی کرده

موافق قول به  گوییم ظاهر حالاند. در اینجا میها با هم بودهبه موردی که مّدت
ماند، پس سخن ینزدیکی است و ا اّل هیچ راهی برای اثبات نزدیکی یا عدم آن باقی من

 کنیم.کنیم و حکم نزدیکی را جاری میزن را قبول می
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با هم توافق   نند و یاتوانند برای پرداخت مهریّه مّدتی را معنّی کزن و مرد می :مسأله
ر زن قبل از طالق اش را دریافت کند. اّما اگکنند که زن فقط در هنگام طالق، مهریّه

 زن را به وارثان زن پرداخت کند. فوت کند، مرد باید مهریّه  
نشده باشد،  عنّی مبرای پرداخت مهریّه مّدتی  : اگر در هنگام عقد ازدواج دائممسأله
خود را  مانی که مهریّه  تواند تا ز بلکه می .رًا مطالبه کندخود را فو  تواند مهریّه  زن می

نایی بر دادن چه شوهر توا ،دریافت نکرده است، از نزدیکی کردن شوهر جلوگریی کند
ی راضی شود و شوهر با ا اگر پیش از گرفنت مهریّه به نزدیکمهریّه داشته باشد یا نه. امّ 
 گریی کند.عی از نزدیکی شوهر جلو تواند بدون عذر شر او نزدیکی کند، دیگر منی

م نزدیکی کند، در اگر زن خبواهد از حّق حبس خود استفاده مناید و اّدعای عد :مسأله
 ذیرفته نیست.پاند، سخن زن صورتی که مّدتی هر چند کوتاه زیر یک سقف زندگی کرده

زن از ، حّق حبس اگر شوهر به اجبار نزدیکی کند و بکارت زن را از بنی بربد :مسأله
 رود.بنی منی
تواند می ، اّمایّه کندشوهر را مشروط به دریافت مهر  تواند رفنت به خانه  زن منی :مسأله

 .هر جلوگریی کندخود را دریافت نکرده است، از نزدیکی کردن شو  تا زمانی که مهریّه  
ریّه به صورت صورتی که شوهر قادر به پرداخت مه عقد ازدواج دائم، در : درمسأله

 قسط متکنی کند کنند و زن باید با گرفنت اّولنیمی قسط بندیه را یکجا نیست، مهریّ 
تواند ازدواج جمّدد و مرد می حّق دریافت نفقه را ندارد ناشزه است و و اگر متکنی نکند،

 .داشته باشد
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ا زندانی کرد، بلکه ر توان او باشد، شرعًا منیاگر مرد قادر به پرداخت مهریّه ن :مسأله
 کند.  مهریّه باید قسط بندی شود و زن باید با دریافت اّولنی قسط، متکنی

به صورت اقساط از  هرگاه مرد در پرداخت مهریّه به ُعسر و َحرَج بیفتد، باید :مسأله
 او گرفت، به حنوی که حّق زن نیز رعایت شود.

شود. رطرف میبئم، حّق حبس با دریافت قسط اّول مهریّه در عقد ازدواج دا :مسأله
ن باقی خواهد بود اّما اگر مرد در پرداخت اقساط مهریّه کوتاهی کند، حّق حبس برای ز 

 ند.اش را دریافت نکرد، متکنی نکتواند هر بار که قسط مهریّهو زن می
ی به صورت گاهها، مهریّه را گاهی به صورت عنداملطالبه و  در عقدنامه :مسأله

از نظر اصول   نویسند که هر دو جایز است. اّما باید توّجه داشتعنداالستطاعه می
ه نیز مشروط بر عنداملطالبه و عنداالستطاعه تفاوتی ندارد، زیرا عنداملطالب کّلی،

ته شود، هبرت استطاعت است. البّته در شرایط فعلی اگر به صورت عنداالستطاعه نوش
 است.
رت توانایی مرد در هنگام اجرای عقد ازدواج شرط کند که فقط در صو : اگر مسأله

 ش را مطالبه کند.امهریّه ندارد در صورت عدم توانایی شوهر مهریّه را بپردازد، زن حق
هر از منزل خارج ون اجازه  شو ازدواج دائم، اگر زن متکنی نکند و بد عقد : درمسأله
 ندارد اّما حّق دریافت مهریّه را دارد. را حّق دریافت نفقه ،شود

مرد  ،، زن عقد ازدواج دائم را فسخ کنداگر به خاطر ناتوانی مرد از نزدیکی :مسأله
هایی که باعث باید نصف مهریّه را به زن بپردازد. ولی اگر به خاطر یکی دیگر از عیب

ا هم نزدیکی نکرده ، اگر بمرد یا زن عقد ازدواج را فسخ کنند شودفسخ عقد ازدواج می
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ولی اگر نزدیکی کرده باشند، بنابر احتیاط واجب مرد گرید مهریّه به زن تعّلق منی باشند
 بپردازد. به زن باید متام مهریّه را

د، مهریّه به زن اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باش :مسأله
 باشد یا نه. گرید، خواه مهریّه قبالً تعینی شدهتعّلق منی
، به زن مهراملثل اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد :مسأله

 گرید، خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه.تعّلق می
 نزدیکی کند،زن  بااگر مرد  بدون تعینی مهریّه صحیح است و : عقد ازدواج دائممسأله

 گرید.به زن مهراملثل تعّلق می
 .ریّه  امثال آن زن در عرف و عادتراملثل یعنی مهمه

اشد، به آن مهراملسّمی  بتعینی شده  با توافق زن و مرد هنگام عقد ازدواج در اگر مهریّه  زن
 گویند.
 کند.ثل صدق منیظاهر این است که مهراملثل حّد معیّنی ندارد وگرنه مهرامل :مسأله
ا چننی شرایطی به بمعیار مهراملثل این است که ببینند در عرف حمل، چننی زنی  :مسأله

حیح منحرف تصدیق افراد آگاه معمواًل چقدر مهر دارد و اگر عرف حمل از مسری ص
 های دیگر را در نظر گرفت.باشد، باید عرف حمل

عقد ازدواج  هنگام یابد، به عنوان مثال اگر درمهراملثل در مواردی حتّقق می: مسأله
برای  پس از نزدیکی د،ای حرام یا دروغنی تعینی شو دائم، مهریّه تعینی نشود و یا مهریّه

 شود.زن مهراملثل تعینی می
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اگر مردی مهریّه  و  باشد اّما کار مناسبی نیستسنگنی حرام منی تعینی مهریّه  : مسأله
عدم قصد  ا نشانه  ی ه بدانندمهسرش را بقدری سنگنی کرده باشد که آن را مهریّه  سفیهان

ل است ، عقد ازدواج صحیح است ولی مهریّه باطآن است پرداخت نسبت بهجّدی 
 گرید.و به زن مهراملثل تعّلق می

و بر اساس  مهر زن کند غ اموالی را که ندارد: اگر مرد هنگام تعینی مهریّه، به درو مسأله
 اطل است و اگرباست ولی مهریّه  آن عقد ازدواج دائم را خبوانند، عقد ازدواج صحیح

 .گریدبه زن مهراملثل تعّلق مینزدیکی کرده باشد، 
ته باشد، باید به : اگر مردی با زنی زنا کند و این عمل با اکراه زن صورت گرفمسأله

 گرید.تعّلق منی با رضایت زن بوده، مهریّه به زن زنااگر  لیو  زن مهراملثل بپردازد
راملثل جداگانه اگر چند نفر به یک زن جتاوز کرده باشند، هر کدام باید مه :مسأله

 بپردازند.
 گرید.و تعّلق میااگر بکارت دخرتی در اثر تصادف از بنی برود، مهراملثل به  :مسأله
 گذارمی.البکاره منیما فرقی بنی مهراملثل و ارش :مسأله

 شود.ه نامیده میالبکار دخرت باکره و زنی که بکارت او زائل شده، ارش تفاوت مهریّه  
رداخت نداشته مهراملثل عنداملطالبه است مگر اینکه شخص مدیون قدرت بر پ :مسأله

 .باید به صورت اقساط از او گرفتباشد که در اینصورت 
را نداشته باشد،  قصد پرداخت مهریّه ابتدااگر مرد از در عقد ازدواج دائم، : مسأله

 بپردازد.به زن عقد ازدواج صحیح است و مرد باید مهریّه را 
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 هری ه در ازدواج موق تم  
تواند بعد از : عقد ازدواج موّقت بدون تعینی مهریّه باطل است، ولی زن میمسأله
 اش را ببخشد.مهریّه ،انده شدن صیغه  عقد ازدواج موّقتخو 

 معنا ندارد. ،عقد ازدواجخبشیدن مهریّه قبل از  :مسأله
مانده ن مّدت باقیازدواج موّقت، بعد از متام شدن مّدت یا خبشیده شد عقد در :مسأله

 دیکی نکرده باشد.حّتی اگر نز  بپردازد به زن رامتام مهریّه  از طرف شوهر، مرد باید
 به زن راریّه متام مه مرد بایددر صورت فسخ عقد ازدواج موّقت توسط مرد،  :مسأله
د ازدواج موّقت اگر زن خواهان فسخ عق اّما حّتی اگر نزدیکی نکرده باشد. ،بپردازد

 مهریّه است. باشد، تنها به مقداری که آمادگی برای متکنی داشته، مستحّق دریافت
اش را نگرفته ی اگر مهریّهازدواج موّقت، حّق حبس نیست و زن حتّ  عقد : درمسأله
رصت مهریّه  او را باید تا آخر مّدت متکنی کند و بر مرد واجب است در اّولنی ف ،باشد

 بپردازد.
کرده، پرداخت   ، تنها آن مقدار از زمان که زن متکنیعقد ازدواج موّقت در :مسأله
 اش واجب است.مهریّه
از  مقداران به مه نکندمتکنی  زن به هر مقداری که ،ازدواج موّقت عقد : درمسأله

متکنی کرده باشد،  نصف مّدت مثالً اگر زن فقط به اندازه   ریّه  او کاسته خواهد شد.مه
 شود.او نصف می مهریّه  
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برود و در هنگام  شوهر به مسافرت بدون اجازه   اگر زن در عقد ازدواج موّقت، :مسأله
خواهد کاسته او   یّه  عقد، مطلب را به اّطالع مرد نرسانده باشد، به مهان اندازه از مهر 

 .شد
ود اّما مرد نزدیکی  اگر زن شرط کند که با او نزدیکی نشازدواج موّقت،  عقد در :مسأله

ضایت زن، مهان ر بکارت او را از بنی بربد، در صورت  کند و یا به طریق دیگری پرده  
باید  مرد ت زن،کند و در صورت عدم رضایکفایت می  تعینی شده( )مهریّه   مهراملسّمی
 را بدهد. نزدیکیفرض  درمهراملثل 
شد، مهریّه به زن اگر عقد ازدواج موّقت باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته با :مسأله

 .خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه ،گریدتعّلق منی
د، به زن مهراملثل اگر عقد ازدواج موّقت باطل باشد و نزدیکی صورت گرفته باش :مسأله

 .مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نهخواه  ،گریدتعّلق می
نداشته باشد،  ه رااگر مرد از ابتدا قصد پرداخت مهریّ  ،ازدواج موّقت عقد در :مسأله

 عقد ازدواج موّقت باطل است. بنابر احتیاط واجب
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 ههرالسُّن  م  
است که معروف است  المَعَلی هاالس  فاطمه حضرت  هرالسُّّنه، مهریّه  منظور از مَ  :مسأله
 بوده است. درهم نقره 500
یز کمرتین مقدار آن بیشرت نگردد و ن هرالسُّّنهمَ : مستحب است مقدار مهریّه از مسأله

 رف دارای ارزش باشد.که در نظر عُ   طوری باشد
دل آن را با پول رایج حساب  قرار دهد، باید معاهرالسُّّنه مَ خود را  اگر زنی مهریّه   :مسأله
درهم نقره است،  500ل معادهرالسُّّنه مَ اند که دانستهاّما اگر یکی یا هر دو منی .کنند

 آن است که در مورد مقدار مهریّه با هم مصاحله کنند. واجب احتیاط
دار ه درهم سّکهکدر شرایطی   دار است و، درهم سّکههرالسُّّنهمَ معیار قیمت  :مسأله

ایج وجود داشت، چه دار و ر سّکه که اگر نقره    وجود ندارد، باید فرض را بر این بگریمی
کنیم و ی حساب  شد؟ سپس اضافه قیمت را به طور تقریباندازه به قیمت آن افزوده می

ات تقریبی در حماسب ،یک حکم استحبابی است و از آجنا که این حکم یم.بر آن بیفزائ
 آن ضرر ندارد.
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 هرالسُّن ه به نرخ روزم   محاسبه  
ر گرم نقره، هباشد که با بدست آوردن قیمت گرم نقره می  1250حدود  هرالسُّّنهمَ 

 توان حساب کرد.هرالسُّّنه را به نرخ روز میقیمت مَ 
هر گرم  یجهان قیمتباشد که و ساخته شده می )مشش( قیمت نقره به دو صورت خام

تومان  8000 ساخته شده حّداقل قیمت هر گرم نقره  و  تومان 1940 خام حدود نقره  
  باشد.می

تومان  2425000ود هرالسُّّنه حدخام حماسبه شود، مَ  هرالسُّّنه به صورت نقره  اگر مَ 
 باشد.می

 10000000حدود  ههرالسُّنّ ساخته شده حماسبه شود، مَ  هرالسُّّنه به صورت نقره  اگر مَ 
 باشد.تومان می
 ه است.تومانی حماسبه شد 4200با دالر و  1397 آبانها مربوط به این قیمت
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 مد ت عقد ازدواج موق ت
 باطل است. مّدت بدون تعینی ،عقد ازدواج موّقت: مسأله
زن و مرد تعینی  با توافق معّینی ندارد و مقدار آن مّدت ،: عقد ازدواج موّقتمسأله
یا یکی  شوهر ولی بنابر احتیاط واجب، مّدت آن نباید از مقدار عمر زن و .شودمی

م عقد ازدواج از آهنا بیشرت باشد، در غری این صورت احتیاط واجب آن است که احکا
 دائم را بر آن جاری سازند.

 ارد.: عقد ازدواج موّقت طوالنی مّدت، حکم عقد ازدواج دائم را دمسأله
 صیغه  ائم است و تا ولی در حکم ازدواج د ،ه ساله اشکالی نداردود و نُ : صیغه  نمسأله
 ، در حکم زن و شوهر هستند.خوانده نشودطالق 
ام شود یا شوهر مت موّقت : ازدواج موّقت طالق ندارد. هر زمان مّدت عقد ازدواجمسأله

 شود.مانده را به زن ببخشد، زن از قید مهسری او رها میمّدت باقی
ید: ست مرد بگو کافی ا  ،ازدواج موّقتعقد مانده از : برای خبشیدن مّدت باقیمسأله
 مانده  مّدت عقد ازدواج موّقت را خبشیدم.باقی

بان بیاورد که مّدت مانده در دل کافی نیست و مرد باید به ز خبشیدن مّدت باقی :مسأله
 مانده را خبشیده است.باقی

 ، صحیح است.مانده را از طریق پیامک یا تلفن ببخشداگر مرد مّدت باقی :مسأله
زدواج کنی، در اتوانی بروی اگر مرد در عقد ازدواج موّقت به زن بگوید: می :مسأله

 مانده است.حکم خبشیدن مّدت باقی
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ومی ندارد به زن مانده را ببخشد، از نظر تأثری خبشش لز اگر مرد مّدت باقی :مسأله
 دهد. اّطالع دهد، ولی برای اینکه زن تکلیف خود را بداند، به او اّطالع

مانده را نیز قیتواند فقط قسمتی از مّدت باازدواج موّقت، مرد میعقد ر د :مسأله
 ن را ببخشد.آببخشد. مثالً سه ماه به پایان مّدت باقی مانده است و مرد دو ماه 

ت کند، حّتی بیشرت مانده از زن پول دریافتواند برای خبشش مّدت باقیمرد می :مسأله
 رعایت کند.از مهریّه، ولی هبرت است انصاف را 

ق کنند که زن از توانند با یکدیگر توافازدواج موّقت، زن و مرد میعقد در  :مسأله
 د.مّدت را به خودش ببخش طرف شوهر وکیل باشد تا هر وقت خواست بقّیه  

مانده در ایّام اقیپایان یافنت مّدت عقد ازدواج موّقت یا خبشیده شدن مّدت ب :مسأله
 شود.دارد، ولی این حیض او جزو عّده حمسوب منیزن مانعی ن عادت ماهانه  

ه عقد موّقت مردی ب: هر گاه زن، کسی را وکیل کند که او را مثاًل برای ده روز مسأله
کند تی که عقد میدرآورد و ابتدای آن را معنّی نکند، باید آغاز آن را از روز و ساع

 قرار دهد.
ه باشند، اگر دلیل با هم اختالف داشت ماندهاگر زن و مرد در مورد مّدت باقی :مسأله

 شود.یخاّصی وجود نداشته باشد، حرف کسی که اّدعای کمرتی دارد پذیرفته م
اند، اگر خبواهند مّدت عقد ازدواج موّقت را : زن و مردی که ازدواج موّقت کردهمسأله

شوهر مّدت افزایش دهند، ابتدا باید مّدت عقد ازدواج موّقت اّول متام شود و یا اینکه 
عقد ازدواج موّقت  صیغه   بعد از تعینی مهریّه و مّدت، مانده را به زن ببخشد، سپسباقی

 .و نیازی به نگهداری عّده از سوی زن نیست خوانده شود



 

34 
 

و مرد حاضر  ج شدید باشداج موّقت، اگر زن دچار ُعسر و َحرَ در عقد ازدو  :مسأله
راجعه کند و حاکم متواند به حاکم شرع ببخشد، زن می به زن مانده رانباشد مّدت باقی

کند، حاکم شرع نکند و اگر مرد قبول مانده میشرع مرد را ملزم به خبشش مّدت باقی
واند با شخص تخبشد و زن بعد از متام شدن عّده میمی به زن مانده رامّدت باقی

 دیگری ازدواج کند.
 باشد.منظور از حاکم شرع، قاضی و دادگاه می

ند به حاکم شرع توااگر مرد ناپدید شده باشد، زن می در عقد ازدواج موّقت، :مسأله
ده باشد ج شدید شُعسر و َحرَ مراجعه کند و اگر به تشخیص حاکم شرع، زن دچار 

تواند مّدت حاکم شرع می و راه حّلی نداشته باشد و به شوهر نیز دسرتسی نباشد،
شخص دیگری  تواند بازن بعد از متام شدن عّده میو  مانده را به زن ببخشدباقی

 ازدواج کند.
ه عقل و شعور خود را از در حالی ک یا مستی، اگر مرد از روی عصبانّیت :مسأله

ولی اگر این کار را از  .مانده را به زن ببخشد، صحیح نیستمّدت باقی دست داده
 ده باشد.صحیح است هر چند عصبانی بو  ،روی عقل و شعور اجنام داده
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 شرایط خواندن صیغه  عقد ازدواج
اج الزم است و : در عقد ازدواج دائم یا موّقت، خوانده شدن صیغه  عقد ازدو مسأله

 تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.
ا دیگری را وکیل کنند  توانند خبوانند و ی: صیغه  عقد ازدواج را خود زن و مرد میمسأله

 که از طرف آنان خبواند.
باید لفظی بگویند   ولی ،توان خواندبه زبان فارسی هم میصیغه  عقد ازدواج را : مسأله

 که معنی مهان صیغه  عربی را بفهماند.
 .وانده شودازدواج به عربی صحیح خ آن است که صیغه  عقد مستحب : احتیاطمسأله
 .نیستاجب گرفنت وکیل برای خواندن صیغه  عقد ازدواج به زبان عربی و   :مسأله
هر  ،ًا بالغ باشدباید عاقل و احتیاط خواندکه صیغه  عقد ازدواج را می: کسی  مسأله

 چند از طرف دیگری وکیل باشد.
کند یح ادا میداند ولی کلمات عقد را صح: کسی که دستور زبان عربی را منیمسأله

و عقد ازدواج  خبواند تواند صیغه  عقد ازدواج را به عربیداند، میو معنی آن را نیز می
 صحیح است.

ز نیست آن را داند، جای: کسی که معنای لفظ عربی صیغه  عقد ازدواج را منیمسأله
آن را صحیح ادا   خبواند، مگر آنکه معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و کلمات

 کند.
ی وانند که معن: صیغه  عقد ازدواج باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط خبمسأله

 لی ندارد.اّما اگر معنی عوض نشود اشکا د، عقد ازدواج باطل استآن را عوض کن
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ور اشتباه خوانده ط، نام پسر یا دخرت به صیغه  عقد ازدواج : اگر هنگام خواندنمسأله
 شود اّما مقصود معلوم باشد، عقد ازدواج صحیح است.

وهر را معنّی کند. شباید زن و ،  عقد ازدواجاجرای صیغه   هنگام : ولی یا وکیل درمسأله
دی بَناتی تواند به مردی بگوید: َزو  منی ،بنابراین اگر کسی چند دخرت دارد ُتَک ا ح  ج 

 )یکی از دخرتامن را به مهسری تو در آوردم(.
ته باشد، یعنی باید قصد انشاء داش خواندکه صیغه  عقد ازدواج را می: کسی  مسأله

زن خود  .گردد  مهسری در میان آن دو برقرارن الفاظ، قصدش این باشد که با گفنت ای
چننی قصدی را داشته  را مهسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید

 باشد.
 واالت باید رعایت شود.: بنی اجیاب و قبول، مُ مسأله
به زن ه مربوط که به آنچه را  ، شامل اجیاب و قبول است کصیغه  عقد ازدواج :مسأله
 شود.قبول گفته می به آنچه را که مربوط به مرد است اجیاب و است
زم نیست ولی هبرت العقد ازدواج، تقّدم اجیاب بر قبول  صیغه   هنگام خواندن در :مسأله
 شود. اجیاب مقّدماست 
 واند و زن را به عقدرا خبعقد ازدواج  تواند به وکالت از طرف زن، صیغه  : مرد میمسأله

 خود در آورد.
د تا او را برای ف زن وکیل شو تواند از طر : احتیاط مستحب آن است که مرد منیمسأله
 عقد کند.به طور دائم یا موّقت،  خود
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خبواند و خود را  را لت از طرف مرد، صیغه  عقد ازدواجتواند به وکا: زن هم میمسأله
 به مهسری مرد درآورد.

عقد ازدواج  وکالت مرد از طرف زن یا زن از طرف مرد، برای خواندن صیغه   :مسأله
 مانعی ندارد.

 را خبواند. آهنا دواجتواند از طرف زن و مرد وکیل شود و صیغه  عقد از : زن هم میمسأله
ازدواج را  : احتیاط مستحب آن است که یک نفر از سوی دو مهسر صیغه  عقدمسأله

 .قد دو نفر باشندخنواند، یعنی دو طرف ع
 .عقد ازدواج استصیغه  : احتیاط مستحب، تعّدد وکیل در اجرای مسأله
ضوری اشکال حعقد ازدواج توسط خود زن و مرد به صورت غری  خواندن صیغه   :مسأله
 بلکه باید حضوری خوانده شود. دارد،
یا اینرتنت صحیح  عقد ازدواج توسط خود زن و مرد از طریق تلفن خواندن صیغه   :مسأله
 بلکه باید حضوری خوانده شود. نیست،
 حضوری عقد ازدواج دائم توسط خود زن و مرد به صورت غری اگر صیغه   :مسأله

یت شرایط طالق با رعا خوانده شود، احتیاط واجب آن است که برای جدایی، صیغه  
 آن خوانده شود.

ری حضوری عقد ازدواج موّقت توسط خود زن و مرد به صورت غ اگر صیغه   :مسأله
ده را به زن مانخوانده شود، احتیاط واجب آن است که برای جدایی، مرد مّدت باقی

 ببخشد.
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لسی که صیغه  جمزن و مرد در عقد ازدواج را وکیل خبواند، حضور  اگر صیغه   :مسأله
 واجب نیست.شود، خوانده میعقد ازدواج آهنا توسط وکیل 

اج آهنا را خبواند، تا تا صیغه  عقد ازدو  داده باشندبه کسی وکالت  زن و مرد اگر: مسأله
ولی اگر  .شوندیمنبر یکدیگر حالل  ،را خوانده عقد ازدواج یقنی نکنند که وکیل صیغه  

 کافی است.  ،اموکیل مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده
ورتی که صدر و عروس و داماد هر دو شیعه باشند،  : اگر عاقد سّنی باشدمسأله

زدواج صحیح اشکالی ندارد و عقد اشرایط صّحت عقد ازدواج نزد شیعه رعایت شود، 
 است.
 ط است.عقد ازدواج مسلمان را کافر خبواند، خالف احتیا اگر خطبه   :مسأله
قلید خودش ع تعقد ازدواج، باید طبق فتوای مرج وکیل هنگام خواندن صیغه   :مسأله

 عمل کند.
را خبواند، هر   دواجعقد از  اگر زن و مرد خبواهند دیگری را وکیل کنند که صیغه   :مسأله

 کدام باید جداگانه به وکیل اجازه دهند.
دواج را خبواند، عقد از  اگر زن و مرد خبواهند دیگری را وکیل کنند که صیغه  : مسأله

 فی نیست.سر کا اظهار اجازه توسط زن و مرد واجب است و اجازه دادن با اشاره  
عقد  ن یک صیغه  تواچهار زن، می مثالً  زمان یک مرد بابرای عقد ازدواج هم :مسأله

 یست.عقد ازدواج جداگانه ن ازدواج خواند و نیازی به خواندن چهار صیغه  
 ،برده سر میبزمانی که زن در عادت ماهانه  ه  عقد ازدواج در: خواندن صیغمسأله

 صحیح است. اشکالی ندارد و عقد ازدواج
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 عقد ازدواج تصحّ خواهند ازدواج موّقت کنند، اگر شرایط : زن و مردی که میمسأله
نند و رفنت به حمضر صیغه  عقد ازدواج موّقت را خبواتوانند میرا رعایت کنند، خودشان 

 نیست.واجب 
ه برای اینکه البتّ  : در عقد ازدواج دائم یا موّقت، حضور شاهد واجب نیست.مسأله

ضر خوانده عقد ازدواج در حم زن و مرد بعدًا دچار مشکل نشوند، هبرت است صیغه  
 شود. 
ر حمضر رمسی دازدواج موّقت عقد آن است که در این ایّام،  مستحب : احتیاطمسأله

و هبرت  ارج حمضرخدر حمضر خبوانند یا در ثبت شود، خواه صیغه  عقد ازدواج موّقت را 
 ط آن آگاه است.عقد ازدواج موّقت را فرد عاملی خبواند که از متام شرای است صیغه  

اند، ودشان خواندهخعقد ازدواج موّقت را  اگر زن و مردی اّدعا کنند که صیغه  : مسأله
دن حرف آهنا وجود تقوایی نبوده و دالیلی بر دروغ بو چنانچه مّتهم به دروغگویی و بی
 توان قبول کرد.نداشته باشد، حرف آهنا را می

ز آمیزش متوجه شوند  صیغه  عقد ازدواج موّقت را خبوانند و بعد ا : اگر زن و مردمسأله
اند، ه نبودهه به مسأله آگاکه عقدشان به جهتی باطل بوده است، با توجه به اینک

دگی موّقت ادامه شان زنا نبوده و بّچه نیز حالل زاده است و اگر خبواهند به زنعمل
 دهند، باید دوباره صیغه  عقد ازدواج موّقت را خبوانند.

اند که ازدواج نیاز کردهاگر زن و مردی به مسائل شرعی آگاه نبوده و تصّور می :مسأله
نامشروع نبوده و ارتباطات زناشویی  عقد ازدواج نداشته، فرزندان آهنا به خواندن صیغه  

عقد ازدواج را خبوانند  ولی از این پس باید فوراً صیغه   ته است.آهنا تا کنون اشکال نداش
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عقد ازدواج، هیچ گونه متاس زن و شوهری با هم نداشته  و تا قبل از خوانده شدن صیغه  
 باشند.
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 وق تصیغه  عقد ازدواج م
خبوانند،  ه زبان عربیب اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه  عقد ازدواج موّقت را :مسأله

ُتَک ن َ  ة  ف سی ف ی ال ُمد ة  ال َمع ُلومَ پس از تعینی مهریّه و مّدت، ابتدا زن باید بگوید: َزو ج 
ر  ال َمع ُلوم    ( در آوردمهر معنّی عنّی با مخودم را به مهسری تو در مّدت ممن ) َعَلی ال َمه 
 .(قبول کردم) بالفاصله بگوید: قَب ل تُ باید و پس از آن مرد 

ه زبان فارسی بصیغه  عقد ازدواج موّقت را  خبواهند خودشان : اگر زن و مردمسأله
خودم را من  گوید:زن باید ب ابتدادر این صورت پس از تعینی مهریّه و مّدت،  ،خبوانند

صله باید بگوید: معنّی با مهر معنّی در آوردم. سپس مرد بالفات به مهسری تو در مدّ 
 قبول کردم.

 به زبان عربی ّقت راصیغه  عقد ازدواج مو  ،به وکالت از طرف زن خبواهدمرد اگر : مسأله
نی مهریّه و مّدت، خبواند و زن را به عقد موّقت خود در آورد، در این صورت پس از تعی

َلتیمرد باید به وکالت از طرف ز  ُت ُموَکِّ نام کوچک  به جای ُفالن  ) ُفالن   ن بگوید: اَن َکح 
را به  ُفالن  موّکله  خودم ) ر  ال َمع ُلوم  ة  َعَلی ال َمه  ذکر شود( نَ ف سی ف ی ال ُمد ة  ال َمع ُلومَ  زن

ز طرف خودش اسپس بالفاصله  (ّدت معنّی با مهر معنّی در آوردمازدواج خودم در م
 .(رای خودمقبول کردم ازدواج را ب) ب ل ُت النِّکاَح ل َنف سیباید بگوید: قَ 

صیغه  عقد ازدواج موّقت را به زبان  ،به وکالت از طرف زن خبواهداگر مرد  :مسأله
در این صورت پس از تعینی مهریّه  ،زن را به عقد موّقت خود در آورد فارسی خبواند و

نام  به جای ُفالن  ) ُفالن  و مّدت، مرد باید به وکالت از طرف زن بگوید: موّکله  خودم 
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سپس  .ّدت معنّی با مهر معنّی در آوردمرا به ازدواج خودم در م ذکر شود( کوچک زن
 بالفاصله از طرف خودش باید بگوید: قبول کردم ازدواج را برای خودم.

 ین صورتنند، در اک: اگر برای خواندن صیغه  عقد ازدواج موّقت، دیگری را وکیل  ألهمس
د ة  ُموَکَِّلت ی ُموَکَِّلَک ف ی ال مُ  پس از تعینی مهریّه و مّدت، ابتدا وکیل زن باید بگوید: َمت ع تُ 

ر  ال َمع ُلوم  ال َمع ُلومَ  ّدت معنّی با مهر تو در م ه ازدواج موّکلموّکله  خودم را ب) ة  َعَلی ال َمه 
قبول  ) ی َهَکذاُت ل ُموَکِّلاصله بگوید: قَب ل  و پس از آن وکیل مرد باید بالف (آوردم معنّی در

 .(کردم برای موّکل خودم مهینطور
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 عقد ازدواج دائم صیغه  
خبوانند،  زبان عربی به عقد ازدواج دائم را اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه  : مسأله

ُتَک نَ ف سی َعَلی الص داق  ال َمع   و در را به مهسری ت مخود) وم  لُ ابتدا زن باید بگوید: َزو ج 
 الت ز ویجَ  : قَب ل تُ و پس از آن مرد باید بالفاصله بگوید (آوردم به مهری که معنّی شده

 .(قبول کردم این ازدواج را)
 ،زبان فارسی خبوانند را به دائمصیغه  عقد ازدواج  خبواهندخودشان : اگر زن و مرد مسأله

ه مهری که معنّی برا به مهسری تو در آوردم  مخوددر این صورت ابتدا زن باید بگوید: 
 شده. سپس مرد بالفاصله باید بگوید: قبول کردم این ازدواج را.

زبان عربی  بهرا  مدائ، صیغه  عقد ازدواج به وکالت از طرف زن خبواهدمرد اگر : مسأله
وکالت از طرف  مرد باید به خود در آورد، در این صورت دائمخبواند و زن را به عقد 

َلتی  زن بگوید: ُت ُموَکِّ سی َعَلی نَ ف   ذکر شود( زن نام کوچک به جای ُفالن  ) ُفالن  اَن َکح 
ر  ال َمع لوم    سپس (آوردممهر معنّی در  دواج خودم بارا به از  ُفالن  موّکله  خودم ) ال َمه 

بول کردم ازدواج را برای ق) از طرف خودش باید بگوید: قَب ل ُت النِّکاَح ل َنف سی بالفاصله
 .(خودم
را به زبان فارسی  مدائبه وکالت از طرف زن، صیغه  عقد ازدواج  خبواهد: اگر مرد مسأله

از طرف ه وکالت در این صورت مرد باید ب ،خود در آورد دائمخبواند و زن را به عقد 
دواج د( را به از ذکر شو  نام کوچک زن به جای ُفالن  ) ُفالن  موّکله  خودم  زن بگوید:

قبول کردم  د:از طرف خودش باید بگوی بالفاصله سپس .خودم با مهر معنّی در آوردم
 ازدواج را برای خودم.
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نند، در این صورت دیگری را وکیل ک ،معقد ازدواج دائ اگر برای خواندن صیغه  : مسأله
َلت ی ُموَکَِّلَک  َزو ج تُ ابتدا وکیل زن باید بگوید:  خودم  موّکله  ) وم  َلی الص داق  ال َمع لُ عَ ُموَکِّ
اصله بگوید: باید بالف و پس از آن وکیل مرد (معنّی درآوردمرا به مهسری موّکل تو با مهر 

 .(ردم برای موّکل خودم مهینطورول کقب) ی َهَکذاقَب ل ُت ل ُموَکِّل
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 های حرام زدواجا
 است: و باطل حرام ،ازدواج در موارد زیر

 پسر. یاازدواج اجباری بدون رضایت دخرت . 1
 اش.پدر یا جّد پدری دخرت باکره بدون اجازه  ازدواج . 2
 ازدواج موّقت بدون تعینی مهریّه و مّدت.. 3
 ازدواج با حمارم.. 4
 زن شوهردار.ازدواج با . 5
 زن.ازدواج با خواهر . 6
 .او بدون اجازه   ،زن با خواهرزاده یا برادرزاده  ازدواج . 7
 دار.ازدواج با زن عّده. 8
 ازدواج با خواهر، مادر و دخرت لواط دهنده.. 9

 .غری کتابی ازدواج با کافر. 10
 ارتداد مهسر.. 11
 عقیدتی.ازدواج با اهل سّنت در صورت احتمال احنراف . 12
 ازدواج در حال احرام.. 13
 ازدواج دائم با زن پنجم.. 14
 ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موّقت اوست.. 15
 ازدواج موّقت مرد با زنی که در عقد دائم اوست.. 16
 ازدواج با زن سه طالقه بدون حمّلل.. 17
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 . ازدواج با زن نُه طالقه.18
 ازدواج با خنثای مشکل.. 19
 .زن پیش از توبه   ،زناکار زدواج با زنا. 20
 ازدواج با دخرت خاله در صورت زنا با خاله.. 21
 ازدواج با دخرت عّمه در صورت زنا با عّمه.. 22
 ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگریدار دارند.. 23
 ازدواج با فرزند خوانده.. 24
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 محارمازدواج با 
 الی ندارد.ازدواج با او حرام است و نگاه به او اشکحمرم کسی است که : مسأله
 شوند:: زنان به مردان از سه راه حمرم میمسأله

 .. نسب )خویشاوندی(1
 .. رضاع )شری دادن(2
 .. سبب )ازدواج(3
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 محارم نسبی
 از:بارتند ع ،به مردان حمرم هستند )خویشاوندی( که از طریق نسب  زنانی: مسأله

 مادر و مادربزرگ.. 1
 دخرت و دخرت فرزند )نوه(.. 2
 . خواهر.3
 . دخرت خواهر )خواهرزاده(.4
 . دخرت برادر )برادرزاده(.5
 پدر و مادر. . عّمه و خاله و عّمه و خاله  6

 بارتند از:عکه از طریق نسب )خویشاوندی( به زنان حمرم هستند، مردانی  : مسأله
 . پدر و پدربزرگ.1
 . پسر و پسر فرزند )نوه(.2
 رادر.. ب3
 . پسر برادر )برادرزاده(.4
 . پسر خواهر )خواهرزاده(.5
 . دایی و عمو و دایی و عموی پدر و مادر.6

رم است و اگر حماگر زنی از طریق زنا باردار شود، فرزند او به بستگان زن  :مسأله
واهر و برادر شوهر و فرزند داشته باشد، به شوهر و فرزندان او نیز حمرم است و خ

 باشد.ولی به بستگان شوهر ناحمرم می ،شوندحمسوب می
  برد، ولی حمرمّیت و سایر آثار را دارد.زنازاده ارث منی: مسأله
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 محارم رضاعی
 واهد بود:: هر گاه زنی کودکی را شری دهد، با نُه شرط سبب حمرم شدن خمسأله

 پیدا کند و کودکی بدون توّلد فرزندی شری ،بنابراین اگر پستان .والدت باشد . شری از1
 شود.از آن بنوشد، سبب حمرمّیت منی

ن بگرید و شری به دهاای را پس اگر پستان زن مرده .. بّچه از زن زنده شری خبورد2
 اثری ندارد. ،خبورد
نا به دنیا آمده به ز ای را که از بنابراین اگر شری بّچه .. شری آن زن از حرام نباشد3

 شود.به کسی حمرم منی ،ای بدهندبّچه
ر گلوی بّچه داگر شری را  که  ولی احتیاط واجب آن است .. شری را از پستان مبکد4

 با آن زن و حمارم او ازدواج نکند. ،بریزند
 . شری را با چیز دیگر خملوط نکنند.5
ت در این ولی احتیاط واجب آن اس .بیماری شری را قی نکند کودک به واسطه  .  6

ازدواج نکنند و  با او ،شوندشری دادن به آن بّچه حمرم می صورت کسانی که به واسطه  
 نگاه حمرمانه هم به او ننمایند.

واهد آمد، شری  بعد خ کودک پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به طوری که در مسأله  .  7
خوانش حمکم شده کامل خبورد یا آن مقدار شری به او بدهند که بگویند از آن شری است

به شری و احتیاط مستحب آن است که اگر ده مرت .و گوشت در بدنش روییده است
زدواج نکنند و نگاه با او ا ،شوندبا او حمرم میشری خوردن  کسانی که به واسطه    ،خبورد

 حمرمانه نیز به او ننمایند.
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مگر این که  ،رد: در یک شبانه روز، کودک نباید غذا یا شری زن دیگری را خبو مسأله
به شری خوردن غذا به قدری کم باشد که به حساب نیاید. مهچننی در بنی پانزده مرت

ه سری شود و بنابر هر مرتبه باید به قدری خبورد ک نباید شری زن دیگری را خبورد و در
 ه.شود و نه یک دفعنه دو دفعه حساب می دو دفعه به طور ناقص ،احتیاط

 بگریداست طالق  بنابراین اگر زنی را که دارای شری .شری مربوط به یک شوهر باشد. 8
مربوط به ه شریی ک ،بعد شوهر دیگری کند و از او باردار شود و تا موقع وضع حل

بوط به شوهر اّول شوهر اّول داشته باقی مباند و مثاًل کودکی را هشت دفعه از شری مر 
 .شودرم منیآن کودک به کسی حم ،و هفت دفعه از شری مربوط به شوهر دّوم شری دهد

شری دهد و بعد  کودکی را به طور کامل  ،مهچننی اگر زنی از شری مربوط به شوهر اّول
به یکدیگر  ککود   دهد، آن دوکامل از شری مربوط به شوهر دّوم کودک دیگری را شری  

 شوند.حمرم منی
اگر به او شری  ،بنابراین بعد از متام شدن دو سال .. دو سال کودک متام نشده باشد9
رده مرتبه و بعد دو سال، چهاحّتی اگر پیش از متام شدن  .شوددهند به کسی حمرم منیب

اییدن زن بیش از ز ولی اگر از موقع  .شوداز آن یک مرتبه شری خبورد با کسی حمرم منی
یاط واجب آن ای را شری دهد، احتدو سال گذشته باشد و شری او باقی باشد و بّچه

 ج نکند و نگاهشوند ازدوا شری خوردن با او حمرم می است که با زنانی که به واسطه  
 حمرمانه هم ننماید.
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 ، کسانی که به واسطه  را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ایپسر بّچه زنی اگر :مسأله
 عبارتند از: شوندحمرم می آن پسرشری خوردن به 

 خود آن زن و او را مادر رضاعی گویند.. 1
 مادر رضاعی او باشند.و هر چه باال روند، اگر چه مادر آن زن . 2
 است و هر چه باال روند. اومادر شوهر آن زن که شری مربوط به . 3
 آیند.اند یا به دنیا میکه از آن زن به دنیا آمده  . دخرتانی4
یا آمده یا اوالد او دخرتان اوالد آن زن و هر چه پاینی روند، چه از اوالد او به دن. 5

 آهنا را شری داده باشند.
 دخرتانگر چه ا ط به اوست و هر چه پاینی روند، شوهر آن زن که شری مربو  دخرتان. 6

 رضاعی او باشند.
 اگر چه رضاعی باشند. ،آن زن انخواهر . 7
 اشند.برضاعی او  انری مربوط به اوست، اگر چه خواهر شوهری که ش انخواهر . 8
 ند.رضاعی باش اگر چه ،باال روند و هر چه آن زن هایعّمهها و خاله. 9

وند، اگر چه ر باال  شوهری که شری مربوط به اوست و هر چه هایعّمهها و خاله. 10
 رضاعی باشند.
 شوند.ادن حمرم میشری د به واسطه   ،شوددیگری که در مسائل بعد گفته می مهچننی عّده  
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د، کسانی که به را با رعایت شرایط نُه گانه شری ده ایدخرت بّچه زنی اگر :مسأله
 عبارتند از: شوندحمرم می آن دخرتشری خوردن به  واسطه  

 شوهر آن زن که شری مربوط به اوست و او را پدر رضاعی گویند.. 1
 د.نو هر چه باال روند، اگر چه پدر رضاعی او باشآن زن پدر . 2
 است و هر چه باال روند. اوشوهر آن زن که شری مربوط به  پدر. 3
 آیند.یاند یا به دنیا مکه از آن زن به دنیا آمده  . پسرانی4
ا آمده یا اوالد او آهنا پسران اوالد آن زن و هر چه پاینی روند، چه از اوالد او به دنی. 5

 را شری داده باشند.
 پسرانگر چه شوهر آن زن که شری مربوط به اوست و هر چه پاینی روند، ا  پسران. 6

 رضاعی او باشند.
 اگر چه رضاعی باشند. ،آن زن انبرادر . 7
 اشند.برضاعی او  برادرانشوهری که شری مربوط به اوست، اگر چه  برادران. 8
 .رضاعی باشند اگر چه ،باال روند و هر چه آن زنهای ها و داییعمو . 9

ند، اگر چه باال رو  شوهری که شری مربوط به اوست و هر چههای ها و داییعمو . 10
 رضاعی باشند.
 شوند.ادن حمرم میشری د به واسطه   ،ودشدیگری که در مسائل بعد گفته می مهچننی عّده  
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 شود:: شری دادنی که عّلت حمرم شدن است به دو چیز ثابت میمسأله
 آهنا یقنی پیدا کند. ای که انسان از گفته  اّول: خرب دادن عّده

ست که به دّوم: شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل، بلکه احتیاط واجب آن ا
ادن را هم دولی شاهدها باید شرایط شری  کرد.شهادت یک مرد یا یک زن هم اکتفا  

تان فالن زن با رعایت امی که فالن بّچه پانزده بار از پسبگویند، مثاًل بگویند ما دیده
دانند و در را می آهنا شرایط ه است و اگر بدانیم مهه  شرایط نُه گانه، شری کامل خورد

 آن توافق دارند، شرح دادن آن الزم نیست.
ری خورده یا : هر گاه ندانند آیا کودک به مقداری که سبب حمرم شدن است شمسأله

 د.برای حمرمّیت باید یقنی حاصل شو  بلکهشود نه، حمرم بودن ثابت منی
هایی هستند  انمهشوند، )شری دادن( به انسان حمرم می : کسانی که از راه رضاعمسأله

، فرزند برادر، که از راه نسب )خویشاوندی( حمرم هستند. مانند: پدر، مادر، خواهر،
زن رضاعی و زن رضاعی و نیز مانند: مادرزن رضاعی و دخرت  عمو، دایی، عّمه و خاله  

 پدر رضاعی و زن پسر رضاعی.
آنان به  مهه   ،هدچندین بّچه را شری د ربوط به یک شوهرگاه زنی از شری م: هر  مسأله

اگر کسی دارای  مهچننی شوند.یکدیگر و به شوهر و زنی که آنان را شری داده حمرم می
ها به یکدیگر های را شری کامل دهند، آن بچّ چند مهسر است و هر کدام از آنان بّچه

 شوند.آن زنان حمرم می و به آن مرد و به مهه  
مل دهد، آن : اگر زنی از شری مربوط به یک شوهر، دخرت و پسری را شری کاهمسأل

 شوند.حمرم منی شوند ولی خواهر و برادر آهنا به یکدیگردخرت و پسر به هم حمرم می
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کودک نسبت به   اگر کودکی با رعایت شرایط نُه گانه از زنی شری خبورد، آن :مسأله
وانند با فرزندان تولی خواهران و برادران آن کودک می .متام فرزندان آن زن حمرم است

 آن زن ازدواج کنند.
بّچه  ه برادرهای آن: هر گاه زنی کودکی را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد، بمسأله

ه شری خورده حمرم کای  بّچه انو خواهر  انخویشان آن زن به برادر  مهچننی شود.حمرم منی
 شوند.منی

ه شری وهر آن زن کزنی کودکی را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد، ش: هر گاه مسأله
آن است که  بشود ولی احتیاط مستحآن بّچه حمرم منی انمربوط به اوست، به خواهر 

 شوند.بّچه حمرم منی آن انو برادر  انخویشان شوهر با خواهر مهچننی  با آنان ازدواج نکند.
که با آن زن نشوهر او حرام است، به شرط ایبر : دخرتی را که زن شری داده مسأله

 نزدیکی کرده باشد.
 زن اوست.کم مادر ح درود ازدواج کند، زیرا تواند با مادر رضاعی زن خ: مرد منیمسأله
 ،را شری کامل داده تواند با دخرتی که مادر یا مادر بزرگ او آن دخرت: پسر منیمسأله

دخرتی را شری داده  از شری مربوط به پدر او )نامادری( اگر زن پدر مهچننی ازدواج کند.
 تواند با آن دخرت ازدواج کند.باشد، پسر منی

مهچننی  ،دهدنبّچه  دخرت خود را شری کامل : احتیاط مستحب آن است که زن، مسأله
 ای را که شوهر دخرتش از زن دیگر دارد.بّچه

 : مانعی ندارد که زن، نوه  پسری خود را شری دهد.مسأله
 های مادر رضاعی بر شریخوار حمرم هستند.: نوهمسأله
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 هد، پدر آن کودکددخرتی خود را با رعایت شرایط نُه گانه شری  اگر زنی نوه   :مسأله
 آن کودک )خواهرزن( ازدواج کند. تواند با خاله  منی

 ازدواج پسر زن شریده با مادر کودک شریخوار، مانعی ندارد. :مسأله
ری دهد، پدر آن بّچه شریخواری را با رعایت شرایط نُه گانه ش بّچه  : هر گاه زنی مسأله
نیز بنابر احتیاط واجب  واند ازدواج کند تواند با دخرتهایی که از آن زن به دنیا آمدهمنی
ورد، بلکه احتیاط تواند دخرت شوهری را که شری مربوط به اوست به ازدواج خود درآمنی

ا دخرتهای بولی ازدواج  .اعی او نیز ازدواج نکندواجب آن است که با دخرتهای رض
 رضاعی آن زن از شوهر دیگر مانعی ندارد.

تیاط مستحب آن شود ولی اح: اگر زنی برادر کسی را شری دهد، به او حمرم منیمسأله
 است که با او ازدواج نکند.

حمرم ریخوار شهای های خواهر خود را شری دهد، به پدر بّچهبّچه زنی: اگر مسأله
 ند.هست های شریخوار حمرمبا پدر بّچه زنشود ولی فرزندان این منی

ه برادرش او را شری  : انسان با دخرتی که خواهرش یا زن برادر او از شری مربوط بمسأله
گر خواهرزاده یا ا مهچننی  تواند با او ازدواج کند.کامل داده باشد، حمرم است و منی

اشد، آن دخرت به این ببه دخرتی شری داده  انسانبرادر  ه  خواهر یا نو  برادرزاده یا نوه  
 تواند با او ازدواج کند.شخص حمرم است و منی

 زن برادر را : اگر زنی دخرت برادر شوهر خود را شری دهد، آن دخرتی که شریمسأله
توانند دو برادر می خورده، نسبت به متام فرزندان آن زن حمرم است ولی سایر فرزندان آن

 هم ازدواج کنند. با
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، شوهر شوهرش: اگر شخصی از زنی شری خورده باشد و این زن پس از فوت مسأله
نی که این زن از دیگری انتخاب منوده و از هر دو شوهر دارای فرزندانی باشد، فرزندا

هر دّوم دارد هر دو شوهر دارد بر آن شخص حمرم هستند و فرزندان این زن که از شو 
 ج کنند.ندان این شخص که از خامن مذکور شری خورده ازدوا توانند با فرز منی

شود ولی رم منیحمکسی را شری دهد، به او   : اگر زنی دخرت عّمه یا دخرت خاله  مسأله
 احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

 .ازدواج عموی کودک شریخوار با دخرت زن شریده، مانعی ندارد :مسأله
ی زن دیگر را سر دارد، اگر یکی از آن دو مهسر، فرزند عمو : مردی که دو مهمسأله

 ود.ششری دهد، زنی که فرزند عموی او شری خورده، به شوهر خود حرام منی
که حّق ه شرط آن دیگری را شری دهد بشوهر، بّچه   تواند بدون اجازه  : زن میمسأله

شری دادن آن  واسطه  ای را شری دهد که به ولی جایز نیست بّچه .شوهر از بنی نرود
 بّچه، نسبت به شوهر خود حرام شود.

، مستحب شوندشری خوردن با یکدیگر خویشاوند می : کسانی که به واسطه  مسأله
 برند.ر ارث منیاست یکدیگر را احرتام کنند ولی حقوق خویشاوندی ندارند و از یکدیگ

 دهند.: مستحب است در صورت امکان، بّچه را دو سال متام شری مسأله
 : شری دادن به طفل بعد از دو سالگی حرام نیست.مسأله
ست و هبرت است در : هیچ کس برای شری دادن فرزند، هبرت و سزاوارتر از مادر نیمسأله

مادر خبواهد  اگرو  برابر شری دادن، مزدی از شوهر خود نگرید ولی حق دارد بگرید.
 ایه بدهد.داز او گرفته به  تواند بّچه رابیشرت از دایه مزد بگرید، شوهر می
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که دارای عقل و   ای را باید برای طفل انتخاب کرد: در روایات آمده است دایهمسأله
ؤمنه یا بد صورت کم عقل یا غری م  امیان و عّفت و صورت نیکو باشد و از گرفنت دایه  

زنا به ّچه  او از ای که بو کج خلق یا زنازاده خودداری شود و مهچننی از انتخاب دایه
 دنیا آمده و شریش شری زنازاده است پرهیز شود.

راموش کنند به چه  فای را شری ندهند، زیرا ممکن است ها هر بّچه: هبرت است زنمسأله
صوصاً در این ایّام  خماند و بعداً دو نفر حمرم با یکدیگر ازدواج کنند. کسانی شری داده

ای شری دادن آن، کمرت ضرورتی بر  که با وجود امکان استفاده از شری خشک و امثال
 های دیگر وجود دارد.به بّچه
شود شری فته میا که در زیر گکسانی ر   ،گر زنی از شری مربوط به شوهر خود: ا مسأله
 شود ولی هبرت است این کار را نکند:شوهرش بر او حرام منی ،دهد
 . برادر و خواهر خودش.1
 . عمو و عّمه و دایی و خاله  خودش.2
 زاده  خود.عموزاده و دایی. 3
 . برادرزاده  خود.4
 . برادر شوهر یا خواهر شوهر خود.5
 . خواهرزاده  خود یا خواهرزاده  شوهرش.6
 . عمو و عّمه و دایی و خاله  شوهرش.7
  . نوه  زن دیگر شوهر.8
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 محارم سببی
 تند از:شوند، عبار سبب )ازدواج( به مرد حمرم می طریقکه از   زنانی: مسأله

 . مهسر.1
 .و هر چه پاینی روند از شوهر دیگر . دخرت مهسر2
 مادر مهسر و مادربزرگ مهسر.. 3
 زن پسر )عروس(.. 4
 زن پدر )نامادری(.. 5

 تند از:شوند، عبار حمرم می زنسبب )ازدواج( به  طریقکه از   مردانی: مسأله
 شوهر. .1
 .و هر چه پاینی روند . پسر شوهر از زن دیگر2
 شوهر و پدربزرگ شوهر.پدر . 3
 شوهر دخرت )داماد(.. 4
 شوهر مادر )ناپدری(.. 5

ده باشد، مادر آن هر چند با او نزدیکی نکر  ،: هر گاه مردی با زنی ازدواج کندمسأله
 .شوندرد حمرم میمو مادر پدر آن زن و هر چه باال روند به آن  زن و هر چه باال روند

شوند که با م میی آن زن در صورتی به آن مرد حمر زن و نوه  دخرتی و پسر  انولی دخرت 
 آن زن نزدیکی کرده باشد.

ان آن مرد و هر اگر زنی با مردی که دارای فرزند پسر است ازدواج کند، پسر : مسأله
 .چه پاینی روند به آن زن حمرم هستند، حّتی اگر نزدیکی نکرده باشند
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رد و هر چه مآن  انروند و پسر : پس از ازدواج زن، پدر شوهر و هر چه باال مسأله
شده باشند یا بعد از  چه قبل از عقد ازدواج متوّلد .شوندپاینی روند، به آن زن حمرم می

 عقد ازدواج.
با مادر آن  واندت: هر گاه کسی دخرتی را برای پسر خود عقد کند، خودش میمسأله

تواند آن ده، میج کر مهچننی اگر اّول خودش با مادر آن دخرت ازدوا  .دخرت ازدواج کند
 دخرت را برای پسر خود بگرید.

 شود.ن مرد حمرم می: اگر پدر با زن دیگری ازدواج کند، فقط خود آن زن به پسر آمسأله
سر او به زن آن مرد اگر زنی پسری داشته باشد و با مرد مهسردار ازدواج کند، پ :مسأله

 باشد.حمرم منی
ه از شوهر دیگر ست. ربیبه به دخرت زن انسان کیکی از حمارم سببی، ربیبه ا :مسأله

ن انسان طالق خواه از شوهر قبل باشد و یا از شوهر بعد. اگر ز  ،شوداست گفته می
شوهر قبل  ه  بگرید و شوهر جدید اختیار کند و از او دخرتدار شود، آن دخرت ربیب

مادر او نزدیکی  ا شود. البّته حمرمّیت ربیبه مشروط به این است که انسان بحمسوب می
 کرده باشد.

 فرزند(، حمرم نیست. پدر شوهر به دخرت زن )ربیبه   :مسأله
 ستند.ه، حمرم زن اّول که قبالً عقد موّقت بودهپسران زن دّوم به  :مسأله
 .پسران زن دّوم به زن اّول که طالق گرفته است، حمرم هستند :مسأله
 یستند.و بالعکس، حمرم ن فرزندان زن اّول بر پدر و مادر زن دّوم :مسأله
 دامادهای مرد از زن اّول، به زن دّوم او ناحمرم هستند. :مسأله
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سر مرد پسری مهتنها عروس خود مرد یعنی مهسر پسرش بر او حمرم است و اگر  :مسأله
 رم نیست.حماز شوهر دیگر داشته است، مهسر آن پسر )عروس( به آن مرد )ناپدری( 

 ناپدری دخرت، ناحمرم هستند. پدر نامادری و پدر: مسأله
 مادر ناپدری پسر، ناحمرم هستند. نامادری ومادر  :مسأله
 خواهر ناتنی خودش جایز نیست. ازدواج مرد با نوه   :مسأله
ج او با دخرت آن زن مانعی زنا کرده باشد، ازدوا  )نَعوُذب اهلل( اگر مردی با زنی :مسأله
 ندارد.
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 زن شوهردارازدواج با 
 ا موّقت.ازدواج با زن شوهردار حرام است، خواه ازدواج دائم باشد ی: مسأله
دارد، عقد ازدواج  شوهر گاه معلوم شود که زنآن ،کند: اگر مردی با زنی ازدواج  مسأله

 باطل است و مرد باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
 ردار جایز نیستا زن شوهو بداند ازدواج ب : هر گاه کسی بداند زنی شوهر داردمسأله

ن از شوهرش ز هم اگر آن  و او را برای خود عقد کند، باید از او جدا شود و بعداً 
د با او نزدیکی نکرده تواند با او ازدواج کند هر چنبنابر احتیاط واجب منی طالق بگرید،

 باشد.
ازدواج اند تهدانسیمنازدواج کند، چنانچه هر دو  شوهر دارد: اگر مردی با زنی که مسأله

شود رام ابدی میآن زن بر او ح نزدیکی کرده باشد مرد حرام است، اگر با زن شوهردار
ی آن زن از جدای ست و پس ازعقد ازدواج باطل ا فقطولی اگر نزدیکی نکرده باشد، 

 با یکدیگر ازدواج کنند. توانندمی و نگهداری عّده، شوهرش
ند  اهدانستدو منی در حالی که هر ،ازدواج کند شوهر داردبا زنی که  ی: اگر مردمسأله

مسئله آگاهی  حرام است، با توجه به اینکه زن و مرد از شوهردارکه ازدواج با زن 
 .شوداند، عمل آهنا زنا حمسوب منینداشته
ود: یکی آنکه شازدواج مرد با زن شوهردار در دو صورت موجب حرام ابدی می :مسأله

زدواج کند هر ار چند از روی جهل باشد، دّوم آنکه آگاهانه ازدواج و نزدیکی کند ه
 چند نزدیکی ننماید.



 

62 
 

وهر آن زن فوت  شحرام ابدی یعنی اینکه اگر آن زن از شوهرش طالق بگرید و یا اینکه 
 توانند با هم ازدواج کنند.کند، منی

وانده باشد یل آهنا خازدواج کند، اگر عقد را وک شوهر داردبا زنی که  ی: اگر مردمسأله
دایی ج پس ازشود و نه خودشان، در هیچ یک از دو صورت حرام ابدی حاصل منی

 .با یکدیگر ازدواج کنند توانندمی و نگهداری عّده، آن زن از شوهرش
لی خود زن و  دارد: اگر مردی با زنی ازدواج کند و کسی بگوید آن زن شوهر مسأله
ولی اگر فرد  .و شرعًا هم ثابت نشود، باید حرف زن را قبول کرد ندارم شوهر بگوید

ه او را ک، احتیاط واجب آن است  داردشوهر  زن آن مورد اعتمادی تصدیق کند که
 طالق دهد.

برای ازدواج با  د وتوان حرف او را قبول کر می ،: اگر زنی بگوید که شوهر نداردمسأله
ینکه زن مورد اکه زن شوهر دارد یا نه، مگر او الزم نیست پرس و جو و حتقیق کنیم  

 اهّتام باشد.
از شوهرش طالق  سپس آن زن زنا کند )نَعوُذب اهلل( اگر مردی با زن شوهردار :مسأله
دانسته و م را منیولی اگر حک .با او ازدواج کند تواندمنی واجب بنابر احتیاط بگرید،

 ادامه دهند.توانند به زندگی خود ، میاندازدواج کرده
هر آن زن فوت کند، زنا کند و سپس شو  )نَعوُذب اهلل( اگر مردی با زن شوهردار: مسأله

رت جّدی از گناه خود تواند با او ازدواج کند. البّته باید به صو وفات می بعد از عّده  
 توبه منایند و با اعمال نیک آینده، گذشته را جربان کنند.
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شود ولی چنانچه م منیزنا دهد، بر شوهر خود حرا )نَعوُذب اهلل( : زن شوهردار اگرمسأله
اش اّما مهریّه ،داو را طالق ده شتوبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، هبرت است شوهر 

 ت.را باید بدهد و اگر مشهور به زنا شود، احتیاط واجب طالق دادن اوس
 ه کردن الزم نیست بهند، برای توبزنا ک )نَعوُذب اهلل( : اگر مردی با زن شوهردارمسأله
 حقیقی کند. بلکه باید در پیشگاه خدا توبه   ،بگوید زنآن  شوهر
د و با او ازدواج  را فریب دهد که از شوهرش طالق بگری  اگر مردی زن شوهرداری :مسأله

 اند.دهشولی هر دو مرتکب گناه بزرگی  ،کند، طالق و ازدواج آن زن صحیح است
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 خواهرزنازدواج با 
 ،ضاعی باشندر تواند به طور هم زمان با دو خواهر اگر چه خواهر : مرد منیمسأله

 ازدواج کند.
 رام است.حتا زمانی که خواهرش در عقد اوست،  : ازدواج مرد با خواهرزنمسأله
اّولی  ازدواج اند، عقد: اگر مردی دو زن را عقد کند بعد بفهمد خواهر بودهمسأله

 اطل است.هر دو ب ،بوده زماندر یک  ازدواج طل است و اگر عقدصحیح و دّومی با
کند، اگر طالق   : اگر مردی مهسرش را طالق دهد و خبواهد با خواهر او ازدواجمسأله

واهر او ازدواج  ختواند با برد، منیرجعی است تا هنگامی که مهسرش در عّده به سر می
 کند.
تواند با می بالفاصله طالق رجعی دهد، ،را قبل از نزدیکی مهسرش : اگر مردمسأله

 ازدواج کند. خواهر او
احتیاط  ولی ند.کبا خواهرزن ازدواج  بالفاصله تواند می: در طالق بائن، مرد مسأله

 .مستحب آن است که مرد در عّده  طالق بائن، با خواهرزن ازدواج نکند
مانده مّدت باقی ه شدنازدواج موّقت، بعد از متام شدن مّدت یا خبشیدعقد : در مسأله

حتیاط مستحب ا ولی تواند با خواهرزن ازدواج کند.میبالفاصله از طرف شوهر، مرد 
 آن است که مرد در عّده  ازدواج موّقت، با خواهرزن ازدواج نکند.

 کند.  ازدواج با خواهرزنتواند بالفاصله مرد میاگر زن فوت کند،  :مسأله
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 او زن، بدون اجازه   برادرزاده  با خواهرزاده یا ازدواج 
او  نسبی یا رضاعی رزاده  زن خود، با خواهرزاده یا براد تواند بدون اجازه  : مرد منیمسأله
حیح صعقد ازدواج  اجازه دهد، آهنا را عقد مناید بعد ولی اگر بدون اجازه .کند  ازدواج
 ندارد. هم و در صورت عدم رضایت، عقد ازدواج باطل است و نیازی به طالق است
تواند بدون یدهد، بعد از متام شدن عّده م طالق رجعی : اگر مرد مهسرش رامسأله

 ، با خواهرزاده یا برادرزاده  او ازدواج کند.سابقش اجازه  مهسر
بدون تواند می بالفاصله طالق رجعی دهد، ،را قبل از نزدیکی مهسرش گر مردا : مسأله

 او ازدواج کند. برادرزاده   با خواهرزاده یا ،سابقش اجازه  مهسر
مهسر  دون اجازه  بازدواج موّقت،  طالق بائن و عّده   تواند در عّده  مرد می: مسأله
 او ازدواج کند. با خواهرزاده یا برادرزاده   ،سابقش
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 ارد هزن عد  ازدواج با 
 مّدت زمانی است که زن حق ندارد ازدواج کند. ،عّده

 دارد:زن در موارد زیر باید عّده نگه 
 )در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد( .. بعد از طالق1
مانده از طرف قیبعد از متام شدن مّدت عقد ازدواج موّقت یا خبشیده شدن مّدت با. 2

 )در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد( .شوهر
 رفته باشد()در صورتی که نزدیکی صورت گ .عقد ازدواج یا انفساخ فسخ بعد از. 3
 )حّتی اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد( .بعد از مرگ شوهر. 4
 . بعد از زنا.5
 .بههوطی به شُ بعد از . 6

 ط واجب حرام است.کنند، بنابر احتیاازدواج با زنانی که عّده را رعایت منی :مسأله
نیست. در هر حال  : فرقی بنی ازدواج دائم و موّقت و بنی مّدت طوالنی و کوتاهمسأله
 نگه دارد. نزدیکی اجنام گرفته و زن نیز به سن یائسگی نرسیده، باید عّدهاگر 

 نزدیکی صدق کند. گاه ُدخول کرده باشد تاختنه مرد باید حّداقل به اندازه   :مسأله
 گه دارد.نزنی که از پشت )ُدبُر( با او نزدیکی شده است، باید عّده  :مسأله
م است و اگر زنان اعم از مسلمان و اهل کتاب الز  رعایت عّده برای مهه   :مسأله

 دارند، کافی است.احتمال دهیم که عّده نگه می
با او نزدیکی  اگر زن یهودی یا مسیحی به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید و :مسأله

 شود، باید عّده نگه دارد.
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عّده اعتقاد  به وبرند ازدواج با زنان مسیحی یا یهودی که در عّده به سر می :مسأله
 ندارند، جایز نیست.

جلوگریی ستفاده از وسایل : زنانی که با استفاده از دارو )خوراکی یا تزریقی( یا با امسأله
 د عّده نگه دارند.کنند، باز هم بایاز بارداری جلوگریی می از بارداری مانند کاندوم

های رحم یا لوله نداهرحشان را با جراحی بریون آورد نازا هستند یا : زنانی کهمسأله
 د.شوند، باز هم باید عّده نگه دارندار منیهو بچّ  اندخود را بسته

 شرط اینکه اگر زنی در دوران عّده با خوردن قرص زودتر حیض ببیند، به :مسأله
 اشکالی ندارد.  ،مصرف قرص ضرر مهّمی نداشته باشد

ن عّده را باید تریاگر نگهداری چند عّده بر یک زن واجب شده باشد، طوالنی :مسأله
 های متعّدد نیست.نگه دارد و نیازی به نگه داشنت عّده

برای ازدواج  و سخن او پذیرفته است اش متام شده است،: اگر زنی بگوید عّدهمسأله
گر اینکه زن ما نه، الزم نیست پرس و جو و حتقیق کنیم که زن در عّده هست ی با او

 الق یا مرگ شوهرشفته است که از طالبّته در صورتی گفتار زن پذیر  مورد اهّتام باشد.
 به قدری گذشته باشد که در آن مّدت، متام شدن عّده ممکن باشد.

طالق باشد  ّده  عخواه  کند،  ازدواج دیگری است با زنی که در عّده   ی: اگر مردمسأله
چنانچه مرد  وطی به شبهه، زن باردار یا عّده   وفات یا عّده   یا عّده   ازدواج موّقت یا عّده  

ن در عّده حرام ز و زن یا یکی از آنان بداند زن در عّده است و نیز بداند عقد کردن 
 ا نه.شود، خواه نزدیکی کرده باشد یحرام ابدی می آن مرداست، آن زن بر 
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-چه هر دو منیازدواج کند، چنان است دیگری : اگر مردی با زنی که در عّده  مسأله

 مرد ه حرام است، اگراند عقد کردن زن در عدّ دانستهاند زن در عّده است یا منیدانسته
کرده باشد، تنها نشود ولی اگر نزدیکی نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام ابدی می

 واج کنند.با یکدیگر ازدتوانند می ست و پس از پایان عّدهعقد ازدواج باطل ا
لی که هر دو در حا ،ازدواج کند  دیگری استبا زنی که در عّده   ی: اگر مردمسأله
ینکه زن و مرد از مسئله دار حرام است، با توجه به اند که ازدواج با زن عّدهاهدانستمنی

 .شوداند، عمل آهنا زنا حمسوب منیآگاهی نداشته
شود: یکی آنکه رت موجب حرام ابدی میدار در دو صو ازدواج مرد با زن عّده :مسأله

زدواج کند هر اازدواج و نزدیکی کند هر چند از روی جهل باشد، دّوم آنکه آگاهانه 
 چند نزدیکی ننماید.

ازدواج عقد  یغه  ص ازدواج کند، اگر  دیگری استبا زنی که در عّده   ی: اگر مردمسأله
بدی حاصل ادو صورت حرام  را وکیل آهنا خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از

 ازدواج کنند. با یکدیگر توانندشود و پس از پایان عّده میمنی
کند، بنابر احتیاط   زنا )نَعوُذب اهلل( است طالق : اگر مردی با زنی که در عّده  مسأله

جعی، ولی ر شود، خواه طالق رجعی باشد یا غری واجب آن زن بر او حرام ابدی می
 د ادامه دهند.توانند به زندگی خو ، میانددانسته و ازدواج کردهاگر حکم را منی

زنا کند، آن زن بر هلل( )نَعوُذب اازدواج موّقت است  : اگر مردی با زنی که در عّده  مسأله
 دواج کنند.با یکدیگر از  توانندمی شود و پس از پایان عّدهاو حرام ابدی منی
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ه    طالق عد 
شود، وانده میطالق از آن موقعی است که صیغه  طالق خ : ابتدای شروع عّده  مسأله

مد او را طالق خواه زن بداند یا نداند. حّتی اگر بعد از متام شدن مّدت عّده بفه
 اند، الزم نیست دوباره عّده نگه دارد.داده

 اده شد، احتیاطبیند، بعد از آنکه در پاکی طالق دانه می: اگر زن عادت ماهمسأله
هنگامی   که به مقداری صرب کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود،  آن است واجب

 .او متام است م را دید عّده  که حیض سوّ 
نند، باید بعد از بیزنانی است که عادت می بیند ولی در سنّ عادت منی زن اگر: مسأله
 سه ماه عّده نگه دارد. ،طالق
قمری و اگر روز  سه ماه متام ،: منظور از سه ماه آن است که اگر اّول ماه استمسأله

 ،هارم شودچهنگامی که پنجم یا دهم ماه  ،دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم
نجم ماه شّوال عّده  پاند، مثالً اگر پنجم ماه رجب او را طالق داده .عّده  او متام است

 او متام است.
ه نگه دارد و عدّ  یائسه شود، باید دو ماه دیگر ،اگر زنی بعد از یک عادت :مسأله

 عّده نگه دارد. دیگر اگر دوبار عادت شده است، باید یک ماه
دوباره قبل  اجعت کند واگر مردی زن خود را طالق رجعی دهد و در عّده مر  :مسأله

 بق را ادامه دهد.سا عّده   ،ق دهد، زن باید بعد از طالق دّوممهسرش را طال از نزدیکی
رگردد، چنانچه بشوهر  ،طالق اگر زنی طالق خلع گرفته باشد و در زمان عّده   :مسأله

 نزدیکی کنند و سپس طالق داده شود، باید جمّدداً عّده نگه دارد.
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د، زن باید در صورت فسخ عقد ازدواج دائم، اگر نزدیکی صورت گرفته باش :مسأله
 طالق نگه دارد. عّده  

اشد، زن باید اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی هم صورت گرفته ب :مسأله
 وطی به شبهه نگه دارد. عّده  
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ه    ازدواج موق ت عد 
شدن مّدت ده زن در ازدواج موّقت، بعد از متام شدن مّدت یا خبشی : عّده  مسأله
 شود.شروع می ،مانده از طرف شوهرباقی

به مقدار دو حیض   بیندانه میموّقت، چنانچه زن عادت ماهزدواج زن در ا : عّده  مسأله
 روز متام است. 45بیند، کامل است و اگر عادت منی

 و متام است.ا خون حیض ببیند، عّده   دو بار روز 45اگر زنی در کمرت از  :مسأله
د ازدواج موّقت مّدت عق ،بردبه سر می عادت ماهانه ی که زن دردر زماناگر  :مسأله
 شود.حمسوب منی ، این حیض او جزو عّدهمانده را ببخشدیا شوهر مّدت باقی شودمتام 

مانده دن مّدت باقیشخبشیده  بعد از یا اگر زنی بعد از پایان عقد ازدواج موّقت :مسأله
 شود.حیض اّول او حمسوب می ،عادت شود بالفاصله ،از طرف شوهر

ه گرید، اگر یائسر مید ازدواج موّقت قرا: زنی که مرّتب برای افراد متعّدد در عقمسأله
 باید عّده نگه دارد. ،نباشد و با او نزدیکی شده باشد

دارد یا ه نگه میشود و عدّ : سؤال و حتقیق از زن در مورد اینکه زیاد صیغه میمسأله
 نه، واجب نیست.

و  ه دروغگوییبکند، در صورتی که مّتهم عّده را رعایت می اگر زن بگوید: :مسأله
 توان به حرف او اعتماد کرد.می ،تقوایی نباشدبی

زن باید  ،شدّقت، اگر نزدیکی صورت گرفته بادر صورت فسخ عقد ازدواج مو : مسأله
 ازدواج موّقت نگه دارد. عّده  
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اشد، زن باید باگر عقد ازدواج موّقت باطل باشد و نزدیکی هم صورت گرفته  :مسأله
 وطی به شبهه نگه دارد. عّده  
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ه    وفات عد 
وهر غایب در صورتی که ش از زمان مرگ شوهر است و وفات : ابتدای عّده  مسأله

 شود.از موقعی است که زن از مرگ شوهر باخرب می ،باشد و فوت کند
نگه دارد. خواه  ماه و ده روز عّده : زنی که شوهرش از دنیا رفته، باید چهارمسأله

ه نیز ی زن یائسحتّ  او نزدیکی کرده باشد یا نه.ازدواج دائم باشد یا موّقت، شوهرش با 
 .ل عّده نگه داردوفات نگه دارد و اگر باردار است، باید تا هنگام وضع ح باید عّده  

ماه و  د تا چهارفرزندش به دنیا آید، بای ماه و ده روز ولی اگر پیش از گذشنت چهار
 عّده را ادامه دهد. ده روز از مرگ شوهر

وت کند، اگر زنش را طالق دهد و پیش از متام شدن مّدت عّده ف : اگر مردیمسأله
طالق بائن،  ه  ولی در عدّ  .وفات الزم است نگه داشنت عّده   ،طالق رجعی بوده عّده  

 تکمیل مهان عّده کافی است.
وفات  عّده   ،وت کندبرد، اگر شوهرش فازدواج موّقت به سر می زنی که در عّده  : مسأله

 ازدواج موّقت را ادامه دهد. ندارد و فقط باید مهان عّده  
شیدن سرمه در های زینتی، کاز پوشیدن لباس ،وفات : زن باید در مّدت عّده  مسأله

 خودداری کند. ،شوندمی حمسوبچشم و کارهای دیگر که زینت 
 کند.  رهیزپوفات، از اصالح صورت  احتیاط واجب آن است که زن در عّده   :مسأله
قبل از مرگ  وفات، گردنبندی را که آن است که زن در عّده   واجب احتیاط :مسأله

 باز کند. شوهر به طور معمول به گردن داشته
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داد به معنای ترک زینت در ایّاممسأله لی ترک زینت به و  ،وفات الزم است عّده   : ح 
 معنای ترک نظافت نیست.

بعضی  منتهیم  ماند.به صورت کامل باقی منی زن و شوهر بعد از فوتزوجّیت  :مسأله
تواند از می ومراحل زوجّیت مانند دیدن سر و صورت و قرار دادن در قرب باقی است 

 تواند او را کامالً برهنه کند.روی لباس او را غسل دهد ولی منی
شان فقط رمّیتولی حم شودپس از وفات زن یا شوهر، دیگری به او ناحمرم منی :مسأله

ست که اهر چند احتیاط مستحب آن  باشد.دود به نگاه کردن و غسل دادن میحم
 اگر ضرورتی نیست، غسل ندهند.

 بوسیدن مهسر هنگام فوت، اشکالی ندارد. :مسأله
رت صریح اشکال ولی به صو  ،وفات مانعی ندارد خواستگاری به کنایه در عّده   :مسأله
 دارد.
 رداشت.االرث او باید بزن را از سهم وفات، نفقه   در زمان عّده   :مسأله
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ه    زن باردار عد 
ن به دنیا آمدن فرزند زن باردار تا زما زن باردارش را طالق دهد، عّده   : اگر مردمسأله

یا  ا آیدبّچه به دنی ،ت. حّتی اگر یک ساعت بعد از طالقیا سقط شدن حل اوس
 کند.تواند شوهر  شود و میاو متام می عّده   ،سقط شود

 ه رحم زن منتقلبنکرده باشد ولی انزال صورت گرفته و نطفه  نزدیکی: اگر مرد مسأله
 عّده   ندازه  به ا بایدد، زن شده باشد و سپس طالق واقع گرد و سبب باردار شدن زن

 .ّده نگه داردع ،زن باردار
تواند رد و بالفاصله میاز راه زنا باردار شده است، عّده ندا جمّرد است و زنی که :مسأله

 .با زانی یا شخص دیگری ازدواج کند
ده است، در صورتی  زنی که شوهر دارد و از راه زنا باردار شده و طالق داده ش: مسأله

، تنها باید که مسّلم باشد که حل از زناست و احتمال احلاق به زوج شرعی نباشد
 گه دارد.نزن باردار را  گه دارد و در غری اینصورت، باید عّده  طالق ن عّده  

زن  عّده   ه اندازه  آن ب در صورتی که حاملگی از طریق وطی به شبهه باشد، عّده   :مسأله
 باردار است.
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ه    زن زناکار عد 
. یعنی بعد از احتیاط واجب آن است که زنان زناکار، یک حیض استرباء کنند: مسأله
آن ازدواج   نامشروع، صرب کنند تا یک بار حیض شده و پاک شوند و بعد از رابطه  
 کنند.
برد زنا به سر می اگر مردی با علم به عّده و حرمت نکاح، با زنی که در عّده  : مسأله

از پایان عّده  شوند و فقط عقد ازدواج باطل است و بعدازدواج کند، حرام ابدی منی
 د.توانند با هم ازدواج کننمی

اهلل( زنا کند، حرام ابدی برد )نَعوُذب  زنا به سر می اگر مردی با زنی که در عّده  : مسأله
 توانند با هم ازدواج کنند.شوند و بعد از پایان عّده میمنی
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ه    بههوطی به ش   عد 
رمت نزدیکی  حیعنی مرد با زنی که به او حرام است، با جهل به این  بههوطی به شُ 

 کند.
ی کند، زن باید به هر گاه مرد با زن ناحمرمی به گمان اینکه مهسر اوست نزدیک :مسأله
یست یا نه و اگر مرد طالق، عّده نگه دارد. خواه زن بداند که او شوهرش ن عّده   اندازه  
ین صورت هم داند، در اداند که آن زن مهسرش نیست ولی زن او را شوهر خود میمی

 عّده نگه دارد. طالق، عّده   باید به اندازه  
 ر باید حیض ببیند.با 3طالق است، یعنی  عّده   وطی به شبهه به اندازه   عّده   :مسأله
 باشد.وطی به شبهه، از زمان آخرین آمیزش می مبداء  عّده   :مسأله
اید از نزدیکی وطی به شبهه، به شوهرش ناحمرم نیست و تنها ب زن در عّده   :مسأله

 خودداری کند.
 زاده است.ولد شبهه، حالل :مسأله

  



 

78 
 

 ه نگه داردمواردی که الزم نیست زن عد  
 دواج کند:تواند از میبالفاصله الزم نیست زن عّده نگه دارد و  ،در موارد زیر

 .برده سر میاو ب و در عّده  ازدواج زن با شوهر قبلی که تازه از او جدا شده . 1
 شد.ا او نزدیکی نکرده بازنی که در ازدواج دائم یا موّقت، شوهرش ب. 2
 ه سالش متام نشده باشد.. زنی که نُ 3
 زن یائسه.. 4

بیند و انه منیهبه حّدی رسیده که دیگر عادت ما شود که سّنشیائسه به زنی گفته می
 شود.اگر خونی ببیند، خون حیض حمسوب منی

یائسه  ل قمریبعد از متام شدن پنجاه سا : زنان سّیده و غری سّیده، هر دومسأله
گر اینکه شوند. یعنی اگر در این سّن و سال خونی ببینند، خون حیض نیست ممی

مطابق آن عمل   که در این صورت باید  ند متام شرایط حیض را داشته باشدبینآنچه می
 کنند.
 50از  روز کمرت 3 ماه و 18ساعت، یعنی  18روز و  543سال قمری تقریبًا  50

ماه  6 سال و 48یائسگی به سال مشسی تقریبًا  سال مشسی است. بنابراین سنّ 
 شود.می

ند حیض است یا : زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، هرگاه خونی ببیند و ندامسأله
 نه، باید بنا بگذارد که حیض است و هنوز یائسه نشده است.

 : اگر زنی بگوید یائسه است، قبول اّدعای او اشکال دارد.مسأله
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 ، مادر و دختر لواط دهندهخواهرازدواج با 
لواط کند، خواهر، مادر  ()نَعوُذب اهلل با یک پسر بالغ یا نابالغ ،یک مرد بالغ: اگر مسأله

 شود.و دخرت لواط دهنده بر لواط کننده حرام می
مل بالغ بوده یا نه، : اگر لواط کننده نابالغ باشد یا شک دارد که در زمان این عمسأله

 مادر یا دخرت لواط دهنده جایز است.ازدواج با خواهر یا 
ه یا نه، ازدواج شک کند که نسبت به لواط دهنده نزدیکی کرد کننده  : اگر لواطمسأله

 با خواهر یا مادر یا دخرت لواط دهنده جایز است.
 .ایز استج ،واهر یا مادر یا دخرت لواط کنندهلواط دهنده با خازدواج : مسأله
ا او لواط کند، اج با خواهر یا مادر یا دخرت کسی، ب: اگر مردی بعد از ازدو مسأله

 شود.بر او حرام منی دخرت لواط دهنده که در عقد اوست خواهر یا مادر یا
عی یا در رضا: احتیاط واجب آن است که لواط کننده، با خواهر رضاعی یا مامسأله

 ازدواج نکند. هم دخرت رضاعی لواط دهنده
خواهر یا مادر داً با و بع ک پسر بالغ یا نابالغ لواط کنداگر یک مرد بالغ، با ی :مسأله

واج حرام بوده است، ازدواج کند و پس از ازدواج متوّجه شود که ازد یا دخرت لواط دهنده
 عقد ازدواج باطل است و باید جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
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 غیر کتابی کافرازدواج با  
مانند:  ،دانندیمیعنی چیزی را که مهه  مسلمانان  ،: کسی که ضروری دین اسالممسأله

معنایش  ردن آنکبطوری که انکار   ،انکار کندواجب بودن مناز و روزه و امثال آن را 
 .شودیحمسوب مکافر   باشد، آل هوَ َعَلی ه  اهللُ َصل ی پیامرب اسالم انکار خدا یا انکار
ه معصوم که از روی علم و عمد به خدا یا قرآن یا یکی از چهارد  کسی:  مسأله
شود و اگر کافر حمسوب می  ،یا دمشنی داشته باشد توهنی کند )نَعوُذب اهلل( الس المَعَلی ه مُ 

 شود.مرتد حمسوب می مسلمان باشد،
غلّو کنند،  الس المَعَلی ه مُ  و سایر امامان الس المَعَلی ه  : کسانی که در حّق امام علی مسأله

قائل باشند، کافر  ات خمصوص خدایی برای آهنایعنی آن بزرگواران را خدا بدانند یا صفّ 
 شوند.حمسوب می

د یا برای خدا شریکی قبول ندار  را آل هوَ َعَلی ه  اهللُ َصل ی : کسی که خدا یا پیامرب اسالممسأله
دّیت یا مسیحّیت آمسانی مانند: یهو ، کافر است هر چند به یکی از ادیان دهدقرار می

 امیان داشته باشد.
ز پریوان پیامربان اکس که به یکی از ادیان آمسانی اعتقاد داشته و خود را   : هرمسأله

 نامند.ذیرد، کافر اهل کتاب میرا نپ آل هوَ َعَلی ه  اهللُ َصل یاهلی بداند و پیغمربی حضرت حممد 
 سیحیان و یهودیان.کافران اهل کتاب عبارتند از: م

ری کتابی جایز کافر کتابی و غ  دانموّقت زن مسلمان، با مر  ودائم  : ازدواجمسأله
 نیست.
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با او زندگی   تواند: اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نیست، منیمسأله
 .داردنو باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم  کند و ازدواجش باطل است

 باید از دین شخص مقابل حتقیق کرد. ازدواج : قبل ازمسأله
د و صاحب فرزند اگر زن مسلمان با مرد کافر کتابی یا غری کتابی ازدواج کن :مسأله

وع فرزند نامشر  اند که ازدواج آهنا حرام و باطل است،دانستهشود، در صورتی که می
زن و ند مشروع بوده و ز اند، فر دانستهبرد. اّما اگر حکم را منیبوده و از آهنا ارث منی

 .و نیاز به طالق هم ندارد باید از یکدیگر جدا شوند مرد
 جایز نیست. ازدواج دائم و موّقت مرد مسلمان، با زنان کافر غری کتابی :مسأله
ایز است. ولی جبا زنان کافر اهل کتاب  ،مرد مسلمان و موّقت ازدواج دائم: مسأله

سر مه آن است که بدون اجازه   واجب اگر مهسر مسلمان داشته باشد، احتیاط
 ازدواج دائم نکند. ،با زنان کافر اهل کتاب ،مسلمانش

 است. یاطخالف احتاهل کتاب،  حربی   : ازدواج مرد مسلمان با زنان کافرمسأله
 باشد.در حال جنگ می انانیعنی کافری که با مسلم کافر حربی

ازدواج  برایندارد و  تفاوتی کافر اهل کتاب  زنان مسلمان و انبا زن ازدواج حنوه   :مسأله
 خوانده شود. دائم یا موّقت عقد ازدواج صیغه  باید با آنان 
داند برود که می هایی: اگر مردی خبواهد ازدواج موّقت کند، جایز است به مکانمسأله

 کی را انتخاب کند.یبانوانی به مهنی منظور حضور دارند و به آهنا نگاه کند و در آجنا 
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د نتقاد نداشته باشبه ازدواج موّقت اع ،یا اهل سّنت اهل کتابکافر   ان: اگر زنمسأله
وّقت صحیح مد، ازدواج نولی به خاطر اعتقاد شوهر اعالم آمادگی برای این امر کن

 است.
 ّقت با آنان را دارمید ازدواج مو که قص  اهل سّنت یا اهل کتاب: باید به زنان کافر مسأله

ّقت است و در بگوییم که ازدواج در اسالم بر دو نوع است که یک نوع آن ازدواج مو 
 .و نوع دیگر آن ازدواج دائم است شودای پرداخت میبرابر آن هدیه

 جایز نیست. ی و زرتشتیئبا زنان بودا ازدواج: مسأله
 .ی دارند، جایز نیستئبا زنان تایلندی که مذهب بودا ازدواج: مسأله
ازدواج کند و  تنداهل کتاب نیساگر مرد مسلمان با زن بودائی یا امثال آن که  :مسأله

واج با زنان بودائی باطل است و اگر بدانند که عقد ازد فرزندی متوّلد شود، عقد ازدواج
ولی اگر  .ستزاده نیفرزند آهنا حاللو امثال آن که اهل کتاب نیستند باطل است، 

 زاده است.اند عقد ازدواج باطل است، فرزند حاللدانستهمنی
که آهنا افراد   باطل است و شک نیست هبائی ازدواج زن و مرد شیعه با فرقه   :مسأله

نگلستان اهای استعماری منحرفی هستند و اساس مذهب ساختگی آهنا از سوی دولت
رید و فروش خمعاشرت،  کّفار حربی هستند. آهنا جنس هستند و  جزء  و آمریکا است و 

 و مهکاری با آهنا جایز نیست.
 شود.ی مسلمان شود، اموال او پاک میاگر هبائ :مسأله
دمشنی نداشته باشند، کافر  المالس  َعَلی ه مُ ه  معصومنی در صورتی که با ائمّ  ونبیّ اوهّ : مسأله

 جایز است.نیستند و ازدواج با آنان 



 

83 
 

ولی فقط  ،را قبول دارد آل هوَ َعَلی ه  اهللُ َصل یپیامرب اکرم ازدواج با کسی که خدا و  :مسأله
 نعی ندارد.، ماو با آهنا دمشنی ندارد را قبول ندارد الس المَعَلی ه مُ  امامان
 اشکال دارد. امساعیلّیه ازدواج زن و مرد شیعه با فرقه   :مسأله
ای منکر عّده ستند:هدو گروه  هیقادریّه، اهل حق، شیخّیه و علی اللّم  هایفرقه :مسأله

ج با آهنا مطلقاً جایز اسالم هستند و مناز و روزه را قبول ندارند که ازدوا  دین ضروریّات
دهند شهادت میَوآل ه ه  ی  َعلَ اهللُ َصل یای به یگانگی خدا و رسالت پیامرب نیست. ولی عّده
گوییم انکار یگردد و ما مریّات هم کنند به انکار نبّوت باز منیو اگر انکار ضرو 

زدواج با گروه دّوم اضروریّات باید به انکار نبّوت باز گردد که در این گروه نیست. پس 
کال دارد و اگر بیم در صورتی که بیم آن باشد که حتت تأثری عقاید آهنا قرار بگریمی اش

 ری کرد.رت است از ازدواج با آهنا خودداحرام نیست ولی هب ،این مطلب نباشد
مسلمان  زن و شوهری که مسیحی هستند، اگر زن مسلمان شود ولی شوهرش :مسأله

دیکی صورت  اگر نز  ندارد و هم نشود، زن باید از شوهرش جدا شود و نیاز به طالق
 مان شدن است وطالق نگه دارد و ابتدای شروع عّده از زمان مسل باید عّده   ،گرفته

وهرش در زمان عّده تواند با شخص دیگری ازدواج کند. اّما اگر شبعد از پایان عّده می
ند با توامی هر هستند و اگر شوهرش مسلمان نشدمسلمان شد، در حکم زن و شو 

فرض  شخص دیگری ازدواج کند. ولی در صورت اجبار به ماندن با شوهر که در
با او زندگی   یطتواند تا زمان فراهم شدن شرادهد، میجدایی مهه چیز را از دست می

 کند.
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 ارتداد همسر
د به خدا یا قرآن از روی علم و عماگر زن یا مرد یقنی داشته باشد که مهسرش  :مسأله

مرتد  ،یا دمشنی دارد کندیمتوهنی  )نَعوُذب اهلل( الس المَعَلی ه مُ یا یکی از چهارده معصوم 
 .و باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد شودحمسوب می

 و کافر شود. خارج شودمرتد یعنی مسلمانی که از اسالم 
واجبات یا ارتکاب   زوجّیت باقی است و صرف ترک رابطه   ،: تا ارتداد احراز نشودمسأله

 گناه، موجب ارتداد و خروج از دین نیست.
جدا شود و و اباید از  زنشود و می : اگر شوهر مرتد شود، عقد ازدواج باطلمسأله

زنی که  یعنی عّده   وفات عّده   زن باید ،اگر مرتد فطری باشد و .ندارد هم نیاز به طالق
و  نگه دارد طالق زن باید عّده   ،و اگر مرتد مّلی است نگه داردشوهرش مرده است 

ئسه باشد یا هنوز ازدواج کند و اگر زن یا با شخص دیگری تواندمی از پایان عّده بعد
 عّده الزم نیست. نگهداری نزدیکی نکرده باشند،

و  شودج باطل می: اگر زن مرتد شود و ارتداد پیش از نزدیکی بوده، عقد ازدوا مسأله
، مرد باید از او ولی چنانچه ارتداد زن بعد از نزدیکی بوده .نیاز به طالق هم ندارد

لمان شود، عقد زن مس ات نگه دارد. پس اگر در بنی عّدهوف د عّده  جدا شود و زن بای
 د ازدواج باطل است.ازدواج به قّوت خود باقی است و اگر تا پایان عّده مرتد مباند، عق

کسی است که از پدر و یا   مرتد فطری رتد بر دو قسم است: فطری و مّلی.م :مسأله
کسی   مرتد مّلی الم کافر شده است.مادر مسلمان متوّلد شده، ولی پس از قبول اس
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است که از پدر و مادر غری مسلمان متوّلد شده، ولی پس از قبول اسالم کافر شده 
 است.
ر و مادر یا او در حال مسلمان بودن پد مرتد اگر فطری است، یعنی نطفه   :مسأله

یست، البّته در اش پذیرفته نیکی از آن دو منعقد شده باشد، حّد او قتل است و توبه
 شود.ش پذیرفته میاولی اگر مرتد فطری زن باشد و توبه کند، توبهصورتی که مرد باشد. 

ست، خنست به او اگر مرتد مّلی باشد یعنی از پدر و مادر غری مسلمان متوّلد شده 
و قتل کرد، حّد انو اگر توبه  بر او نیستاگر پذیرفت چیزی  ،شوداو پیشنهاد توبه می

 است.
شود و در ی میهر چند مرتد فطری باشد، بلکه زندان شودزن مرتد کشته منی :مسأله

گر توبه  ا شود تا توبه کند و معیشت و آب و غذا و پوشاک بر او سخت گرفته می
 و مانعی ندارد.شود و ازدواج با اشود و از حبس خارج میاش پذیرفته میکرد، توبه

ع نزد خدا اش به حسب ظاهر قبول نیست )هر چند در واقمرتد فطری توبه :مسأله
  کنیم مرتد فطری توبه  اش پذیرفته است. البّته اگر یقنیشود( ولی مرتد مّلی توبهقبول می

شود، اّما در یاو پذیرفته نیست و حد ساقط من حقیقی کرده است اگر چه شرعاً توبه  
 لمانان است.احکام )مانند پاک بودن و کفن و دفن و مناز( مانند سایر مس بقّیه  

مرتد مّلی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. خنست اینکه اّول او را توبه  :مسأله
دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم  .شودحکم قتل اجرا مینکرد  توبهدهند، اگر می
دارد طالق نگه می کشته شود. سّوم اینکه مهسرش عّده  شود مگر زمانی که مبرید یا  منی
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وفات نگه  در حالیکه مهسر مرتد فطری عّده   ،از مهان زمان که ارتداد حاصل شد
 دارد.می

ا آشکار و تبلیغ ر ارتداد خود  عقیده و شود، تا زمانی کهمسلمانی که مرتد می :مسأله
 شود و جان و مالش حمفوظ است.نکند، جمازات منی

 اگر توبه کند، ازدواج با او مانعی ندارد. مرتد :مسأله
 ست.اند، جایز نیرفت و آمد با اقوام یا دوستانی که مرتد شده :مسأله
گر قباًل اسالم ا  ،ض بلوغ، مسیحّیت را پذیرفته استای که به حممسلمان زاده :مسأله

 شود.مرتد نیست ولی کافر حمسوب می را نپذیرفته باشد
ند، به جز زن و شو زن یا مرد مسلمان با مرتد شدن به حمارم خود ناحمرم منی :مسأله

 شوهر که باید از هم جدا شوند.
بات دوران مرتد اگر مسلمانی مرتد شود و دوباره برگردد و مسلمان شود، واج :مسأله

عمد باید  کّفاره    تیاطاً برای هر روز اح ،هاعالوه بر قضای روزهو  بودن را باید قضا مناید
 بپردازد.
مسلمان شود،  ماه دوباره 6اگر مردی مسلمان، مسیحی شود و بعد از مثاًل  :مسأله

لی اموالش بدون و  ،اگر خبواهد دوباره با زنش زندگی کند باید دوباره او را عقد کند
 گردد.رضایت ورثه برمنی
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 ازدواج با اهل سن ت در صورت احتمال انحراف عقیدتی
ل ورتی که احتمادر صولی  ،اشکالی ندارد اهل سّنت مرد شیعه با زن و جازدوا : مسأله

 جایز نیست. ،احنراف عقیدتی وجود داشته باشد
ب زن یا فرزندان ازدواج زن شیعه با مردان اهل سّنت، در صورتی که برای مذه :مسأله
 جایز نیست. ،اش خطری داشته باشدآینده
است، در  زنی که شوهرش سّنی است و وی را جمبور به تغیری مذهب کرده :مسأله

 دا شود.از او ج باید ،ممکن نیستتقّیه صورتی که تقّیه کند هبرت است و اگر 
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 ازدواج در حال احرام
با زنی ازدواج   ت: هر گاه مردی در حال احرام که یکی از اعمال حج یا عمره اسمسأله

ام است، دیگر دانسته زن گرفنت در این حال حر کند، ازدواج باطل است و چنانچه می
 خواه نزدیکی کرده باشد یا نه. ،کند  ازدواج آن زن با تواندمنی

زن که به  ورد،طواف نساء را که یکی از اعمال حج است به جا نیا ،: اگر مردمسأله
زن نیز ثابت  اره  این حکم درب .شودشده بود حالل منیبر او حرام احرام بسنت  واسطه  
 شوند.به یکدیگر حالل می ،ولی اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند .است
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 ازدواج دائم با زن پنجم
 است. و باطل حرام ،رد با زن پنجمازدواج دائم م :مسأله
. اّما این مسأله، ندتواند اختیار کمرد از دیدگاه اسالم تا چهار زن دائم می :مسأله
در حدود  وهاست و با شرایط سنگنی هوسبازی نیست بلکه مربوط به ضرورت وسیله  

م اسالمی صورت روشنی دارد که اگر مطابق با احکا معیّنی جماز مشرده شده و فلسفه  
را در تفسری منونه  شرح بیشرت این مطلب گردد.زنان باز می پذیرد، فواید آن به جامعه  

 ید.فرمای نساء مطالعه سّوم سوره   جلد سّوم ذیل آیه  
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 ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موق ت اوست
 است. لو باط ، حراممرد با زنی که در عقد موّقت اوست: ازدواج دائم مسأله
ابتدا باید  ،ائم کننددد ازدواج د، اگر خبواهنان: زن و مردی که ازدواج موّقت کردهمسأله

ا به زن ببخشد، ر مانده مّدت عقد ازدواج موّقت متام شود و یا اینکه شوهر مّدت باقی
ه از سوی زن داری عدّ خوانده شود و نیازی به نگه بایدعقد ازدواج دائم  سپس صیغه  

 نیست.
مانده را ت باقیدّ م: اگر هنوز مّدت عقد ازدواج موّقت متام نشده باشد یا شوهر مسأله

ن است که عقد ازدواج دائم خوانده شود، احتیاط واجب آ نبخشیده باشد و صیغه  
ه وجود آمده باشند، بعقد ازدواج دائم خوانده شود و اگر قباًل فرزندانی  جمّددًا صیغه  

 حالل زاده هستند.
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 ازدواج موق ت مرد با زنی که در عقد دائم اوست
 است. لو باط اوست، حرام دائمازدواج موّقت مرد با زنی که در عقد  :مسأله
ا دابت ،وّقت کنندمخبواهند با هم ازدواج  اگر ،زن و مردی که عقد دائم هستند: مسأله

ّده  زن متام عباید صرب کنند تا  ،مرد باید زن را طالق دهد و اگر طالق رجعی است
 کنند.توانند ازدواج موّقت  گاه میشود، آن
 ازدواج موّقت کند.  تواند با اودهد، بالفاصله می بائناگر مرد مهسرش را طالق  :مسأله

  



 

92 
 

 ازدواج با زن سه طالقه بدون محل ل
ا به او رجوع کند و را عقد کند یاگر مردی مهسرش را دوبار طالق دهد و بعد ا :مسأله

اک شدن او پدن حیض و و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکی مناید و بعد از دی
ولی اگر شود. م میسّوم که او را طالق داد، آن زن بر او حرا ، در مرتبه  را طالق دهد

 ،ق بگریدل( ازدواج کند و سپس طالآن زن با رعایت شرایطی با مرد دیگری )حملّ 
 زدواج کند.دوباره ا که او را سه مرتبه طالق داده بود،  تواند با شوهر اّولمی

ذشنت عّده، گحالل خواهد شد که بعد از   شسه طالقه در صورتی بر شوهر زن  :مسأله
و بعد از متام  دو سپس طالق بگری به عقد دائم مرد دیگری درآید و با او نزدیکی شود 

 ازدواج کند. دوباره ،طالق داده بود مرتبهکه او را سه   اّولتواند با شوهر می شدن عّده
 دو ارضاء شوند. کند و الزم نیست هرکفایت میحمّلل، نزدیکی   ازدواج بادر  :مسأله
حیض یا نزدیکی در  نزدیکی حرام مانند: نزدیکی در ایّام در ازدواج با حمّلل، :مسأله

 کند.حال احرام هم کفایت می
 سرش را طالق دهد.تواند سه بار دیگر مهبا حمّلل، مرد می زن بعد از ازدواج :مسأله
موجب  ،بردیبه سر مطالق سّوم  در عّده   که  د با مهسر سابق خودزنای مر  :مسأله

 گریند.باید حمّلل ب ازدواجولی برای  ،شودمنی حرام شدن آن دو بر یکدیگر
، طالق سّوم حمسوب ارتداد، در صورتی که قبالً دو بار زن را طالق داده باشند :مسأله
 .و نیاز به حمّلل ندارد شودمنی
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 ن ه طالقهازدواج با زن 
الق جداگانه طاگر مردی زنش را نُه بار طالق داده باشد، چنانچه سه بار  :مسأله

شود و به ام ابدی میآن زن بر آن مرد حر  واقع شده مهچننی حمّلل نیز در بنی آهنا بوده،
 با او را ندارد. جمّدد هیچ وجه حّق ازدواج
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 خنثای مشکلازدواج با 
صی است  منظور از خنثای مشکل شخ: ازدواج با خنثای مشکل حرام است و مسأله

 .یز نباشدنکه مرد بودن یا زن بودن او معلوم نبوده و به هیچ وجه قابل تشخیص 
شکل هستند، م اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود که یکی یا هر دو خنثای :مسأله

 .اردز به طالق هم ندو باید از هم جدا شوند و نیا عقد ازدواج باطل است
اصلی آهنا  : ازدواج دائم یا موّقت با افراد دو جنسی، در صورتی که جنسمسأله

 مشّخص باشد و جنس دّوم زائد باشد، جایز است.
ضمناً  .یستنم نباشد، ازدواج با او جایز ت شخص معلو تا زمانی که جنسیّ : مسأله

نس آهنا جدو جنسی که یک تغیری جنسّیت و ظاهر ساخنت جنسّیت واقعی در افراد 
کاذب   وولی تغیری جنسّیت صوری  .خالف شرع نیست بلکه واجب است ،غلبه دارد

 .جایز نیست
شروع استفاده متغیری جنسّیت ذاتاً خالف شرع نیست، ولی باید از مقّدمات  :مسأله
ضرورت  مانندورت یعنی نگاه به عورت و ملس آن الزم نیاید مگر اینکه به حّد ضر  شود.
 به پزشک رسیده باشد که در این صورت جایز است. مراجعه  
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 زن پیش از توبه   زناکار ازدواج با زن
زن  پیش از توبه   جب، بنابر احتیاط وازنانی که مشهور به زنا هستند : ازدواج بامسأله

 جایز نیست.
کار سلمان گناهمزنانی که مشهور به زنا هستند، مرتد یا کافر نیستند بلکه  :مسأله

وبه کنند و راه تهستند و احتیاط واجب، ترک ازدواج با آنان است. مگر اینکه واقعًا 
 سابق را ترک منایند.

نا موضوعّیت نداشته ز ، توبه کردن از  کافر  اهل کتاب: اگر در مذهب زنان زناکار  مسأله
 توبه  آهنا برای ازدواج با آهنا الزم نیست.باشد، 
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 ازدواج با دختر خاله در صورت زنا با خاله
واج با دخرت خاله حرام و زنا کرده باشد، ازد )نَعوُذب اهلل( خود با خاله   مردیاگر  :مسأله

 باطل است.
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 ازدواج با دختر عم ه در صورت زنا با عم ه
بنابر  دواج با دخرت عّمهکرده باشد، از   زنا)نَعوُذب اهلل( خود  با عّمه   مردیاگر  :مسأله

 احتیاط واجب حرام و باطل است.
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 ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگیردار دارند
ز دارند، در صورتی  ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگریدار مانند اید :مسأله

لوی سرایت را اده کنند که جسایلی استفکه خطر مهّمی نداشته باشد و بتوانند از و 
جایز  ،داشته باشد به مهراه مانعی ندارد. اّما اگر آمیزش خطر ابتال به ایدز را بگرید

 نیست.
زدواج او اشکال اخطر کند،  اجیاددر صورتی که ازدواج او  شخص مبتال به ایدز :مسأله
 دارد.
رت ازدواج، اند که در صو زن و مردی که بعد از آزمایش خون متوّجه شده :مسأله

که با هم   آن است مستحب احتمال دارد فرزند آهنا به تاالمسی دچار شود، احتیاط
 ازدواج نکنند ولی اگر ازدواج کنند، سقط جننی جایز نیست.

آزمایش آهنا با  یجه  اند اّما نتآزمایش خون داده ،زن و مردی که بعد از ازدواج :مسأله
باشند با  آن است که اگر زن و مرد راضی مستحب تیاطیکدیگر مهخوانی ندارد، اح

 شوند.ن مشکلفرزندان آهنا دچار  طالق از یکدیگر جدا شوند تا
 د.احتیاط ترک نشو  ولی ،آزمایش خون قبل از ازدواج واجب نیست :مسأله
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 ازدواج با فرزند خوانده
نده باشد و به اصطالح با توّجه به اینکه ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوا :مسأله

ه نیست و راه را او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خواند فقها، غبطه  
 نیست. کند، از نظر ما شرعاً جایزپدر خوانده باز می برای سوء  استفاده  
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 مکروه های ازدواج
 د زیر مکروه است:ازدواج در موار 

 و غریه. مناز ننده  کترک  حجاب، بی: شراخبوار، مانند ،کارانبعضی از گناه. ازدواج با 1
 . ازدواج با فامیل.2
 .ّمیمهسر مسلمانش با زنان ذ ازدواج موّقت مرد مسلمان، بدون اجازه  . 3
 . ازدواج با دراویش.4
 . ازدواج با احق.5
 دخرت او. یاخود  ازدواج مرد با قابله  . 6
 بوده است.آن مرد  ازدواج مرد با زنی که مرّبی کودکی. 7
 از مرد دیگر. م اوازدواج پسر مرد با دخرت زن دوّ . 8
 . ازدواج در هنگام قمر در عقرب.9

 . ازدواج در وسط روز.10
 ولی کراهت شدید دارد. ،: ازدواج با شراخبوار جایز استمسأله
تی که احتمال اّما در صور  ،حرام نیست یا بدحجاب حجابازدواج با زنان بی :مسأله

 ظر کرد.نهدایت ایشان ضعیف یا مشکل است، هبرت است از ازدواج با ایشان صرف 
ب اسالمی با حجا تواند زن را به پوشش خاّصی جمبور کند، مگر اینکهمرد منی :مسأله

م بدن زن او مت آن پوشش مراعات نشود و مانتو در صورتی که تنگ و چسبان نباشد
 ،شودی، حجاب اسالمی حمسوب مها تا مچ را بپوشاندبه جز گردی صورت و دست

 شود.هر چند چادر حجاب برتر حمسوب می
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 فاسق است. حجاب یا بدحجاب خود را هنی از منکر نکند،زن بی اگر مردی :مسأله
 دارد.غریه صدهد و یا اصرار به گناهان فاسق یعنی کسی که گناه کبریه اجنام می

کند و فقط منی کسی که معتقد به ضروریّات دین اسالم است و مناز را انکار  :مسأله
و ازدواج با او  تکار اسخواند، کافر نیست بلکه مسلمان گناهبه خاطر تنبلی مناز منی

مر به معروف و اولی الزم است با زبان خوش توأم با ادب و احرتام او را  .جایز است
 .بزرگ را به جا آورد ا این فریضه  هنی از منکر کرد ت

 َوآل هه  َعَلی  اهللُ َصل یرب اکرم پیام ولی طبق روایتی که از ،ازدواج با فامیل اشکالی ندارد :مسأله
ه فرزند ضعیف و به این مضمون رسیده است که با نزدیکان ازدواج نکنید به عّلت اینک

اظ پزشکی و حلو چنانچه از  .استآید، ازدواج با نزدیکان مکروه الغر به دنیا می
ی، استثنائی دارد و  کلّ   البّته هر قاعده   .پرهیز کردی شده، هبرت است از آن آزمایشات هن

 بوده است. گاه شده است که حاصل ازدواج فامیلی، فرزندانی بسیار باهوش و سامل
کراهت نان ذّمی  مهسر مسلمانش با ز  ازدواج موّقت مرد مسلمان، بدون اجازه   :مسأله
 دارد.

در مقابل  منظور از ذّمی، کافران اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان هستند که
ت حکومت تعّهدشان نسبت به رعایت قواننی اجتماعی اسالمی، از حایت و امنیّ 

 زندگی خواهند کرد. مسلمانان شهرهایشوند و در اسالمی برخوردار می
وار است از معاشرت دراویش یعنی صوفّیه، عموماً گرفتار احنرافاتی هستند. سزا :مسأله

 و ازدواج با آهنا پرهیز کرد.
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عضی از نظر عقیده بهای خمتلفی دارند و عقاید آهنا خمتلف است. صوفّیه، فرقه :مسأله
عضی دیگر در حالی که ب ،هستند اسالم منحرف هستند و بعضی منکر ضروریّات دین

 نیستند و فقط احنرافات جزئی دارند.چننی 
راهت دارد و لذا ک .در برخی روایات، از ازدواج با زن احق هنی شده است :مسأله

رد. البّته هر چند عّلت آن آثاری است که در زندگی خانوادگی و روی تربّیت فرزندان دا
توان ه میست بلکاّما با این حال منحصر به ایشان نی ،ظاهر روایت در مورد زنان است

یک زندگی  به عبارتی دین اسالم خواستار تشکیل در مورد مردان هم جاری دانست.
رهایی برای حتّقق ها و معیا. لذا مالکباشدسامل و تربّیت فرزندان صاحل و شایسته می

 ؤثر خواهد بود.این هدف مهم بیان منوده است که رعایت آهنا در این زمینه مفید و م
راعات شود. مو هبرت است  در هنگام قمر در عقرب کراهت دارد عقد ازدواج :مسأله

عقرب صورت گرفت،  البّته اگر بدون اّطالع یا به هر حنو عقد ازدواج در هنگام قمر در
 رد.توان از صدقه و دعا استفاده کبرای بر طرف کردن تأثری سوء  آن می

ست و آنچه منظور از قمر در عقرب، واقع شدن ماه در صورت فلکی عقرب ا :مسأله
 ی است.نویسند، مطابق برخی از روایات دارای آثار قمر در عقرب می درباره  
ی جنومی مراجعه  هاتوان به تقومیهای قمر در عقرب میبرای اّطالع از زمان :مسأله
رد موضوعات شرعّیه ربه هستند و در مو ها اهل خمعمواًل هتّیه کنندگان این تقومی کرد.

 اعتماد است. قبول و ها موردمانند قمر در عقرب، این تقومی
 شود.روایات قمر در عقرب شامل جشن ازدواج منی :مسأله
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رب است که هبرت است عقد ازدواج در وسط روز صورت نگرید. در حدیث معت :مسأله
سط روز به خواستگاری شخصی در گرمای هوا و در و خرب رسید  الس المه  َعَلی  باقر  به امام

 هنا استوار شود.کنم حمّبت و اُلفت در میان آزنی رفته است. حضرت فرمود: گمان منی
 آهنا به زودی از هم جدا شدند. سراجنام
 ازدواج در شب مستحب است. :مسأله

 پایان
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