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مقدمه
این کتاب ،مطابق با فتاوای آیتاهللالعظمی ناصر مکارم شریازی تنظیم شده است.
در هر جای این کتاب که کلمه ازدواج به کار برده شده است ،منظور هم ازدواج دائم
و هم ازدواج موقّت است ،مگر در مواردی که نوع ازدواج به آن اشاره شده است.
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انواع ازدواج
مسأله :به واسطه عقد ازدواج ،زن و مرد به هم حالل میشوند و آن بر دو قسم است:
دائم و موقّت.
مسأله :در ازدواج موقّت ،م ّدت عقد ازدواج توسط زن و مرد تعینی میشود .مثالً زن
را به م ّدت یکساعت یا یکروز یا یکماه یا یکسال یا بیشرت عقد میکنند و بعد
از متام شدن م ّدت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده از طرف شوهر ،از یکدیگر جدا
میشوند و نیازی به خوانده شدن صیغه طالق ندارد.
به ازدواج موقّت ،متعه و صیغه نیز میگویند.
مسأله :در ازدواج دائم ،م ّدت عقد ازدواج تعینی منیشود ،بلکه م ّدت آن مهیشگی
است و زن و مرد از طریق خوانده شدن صیغه طالق با رعایت شرایط آن ،میتوانند از
حق طالق در اختیار مرد است.
یکدیگر جدا شوند .البتّه ّ
به زنی که به این قسم عقد میشود ،دائمه نیز میگویند.
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تفاوت های ازدواج دائم و موقت
ازدواج دائم و موقّت در بسیاری از احکام و مسائل مشرتک هستندّ ،اما در موارد زیر
با یکدیگر تفاوت دارند:

 .1در ازدواج موقّت ،م ّدت عقد ازدواج باید تعینی شود و عقد ازدواج موقّت بدون
تعینی م ّدت ،باطل استّ .اما در ازدواج دائم ،م ّدت عقد ازدواج تعینی منیشود بلکه

م ّدت آن مهیشگی است.

 .2در ازدواج موقّت ،مهریّه باید تعینی شود و عقد ازدواج موقّت بدون تعینی مهریّه،

باطل استّ .اما عقد ازدواج دائم بدون تعینی مهریّه صحیح است و اگر مرد با زن
نزدیکی کند ،به زن مهراملثل تعلّق میگرید.

حق نفقه داردّ .اما در ازدواج موقّت ،زن ح ّق نفقه ندارد هر
 .3در ازدواج دائم ،زن ّ
چند باردار شودّ .اما اگر باردار شود ،متام هزینههایی که به واسطه جننی بر مادر حتمیل
میشود ،به عهده شوهر است.

 .4در ازدواج دائم ،زن حق ندارد شرط کند که نزدیکی صورت نگریدّ .اما در ازدواج
موقّت ،زن میتواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و تنها ل ّذتهای دیگر بربد،

ولی اگر بعداً به این امر راضی شود اشکالی ندارد.
 .5در ازدواج دائم ،اگر مرد مهسرش را طالق دهد ،در صورتی که نزدیکی کرده باشد
متام مهریّه و در غری اینصورت نصف مهریّه را باید به زن بپردازدّ .اما در ازدواج موقّت،

بعد از متام شدن م ّدت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده از طرف شوهر ،مرد باید متام
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مهریّه را به زن بپردازد ،حتّی اگر نزدیکی نکرده باشدّ .اما اگر زن متکنی نکرده باشد،

از مهریّه او کم خواهد شد.

 .6در ازدواج دائم ،اگر برای پرداخت مهریّه م ّدتی تعینی نشده باشد ،زن میتواند تا

زمانی که مهریّهاش را نگرفته از نزدیکی شوهر جلوگریی کند ،البتّه به شرط اینکه قبالً
حق حبس نیست و زن حتّی اگر مهریّهاش
نزدیکی نکرده باشندّ .اما در ازدواج موقّتّ ،
را نگرفته باشد ،باید تا آخر م ّدت متکنی کند و اگر متکنی نکند ،به هر اندازهای که

در این م ّدت متکنی نکرده ،به مهان اندازه از مهریّه او کاسته خواهد شد و بر مرد واجب

است در ّاولنی فرصت مهریّه زن را بپردازد.

 .7در ازدواج دائم ،زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرندّ .اما در ازدواج موقّت ،زن و
شوهر از یکدیگر ارث منیبرند .فرزندان ازدواج موقّت ،متام حقوق فرزندی را دارا هستند
و از پدر و مادر و بستگان خود ارث میبرند ،هر چند آن زن و شوهر از یکدیگر
ارث منیبرند.
 .8در ازدواج دائم ،زن برای خروج از خانه باید از شوهرش اجازه بگریدّ .اما در ازدواج

موقّت ،زن میتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود یا کاری در خارج از خانه

حق شوهر
برای خود انتخاب کند ،مگر آنکه خروج او از خانه باعث از بنی رفنت ّ
شود.
حق همخوابی دارد (در صورتی که متع ّدد باشند) .اما در ازدواج
 .9در ازدواج دائم ،زن ّ
حق همخوابی ندارد.
موقّت ،زن ّ
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سوم و برای ازدواج چهارم ،نیاز به حملّل استّ .اما
 .10در ازدواج دائم ،بعد از طالق ّ
ازدواج موقّت با یک نفر ،هر چند بار هم تکرار شود نیاز به حملّل ندارد.

 .11در ازدواج دائم ،یک مرد به طور همزمان فقط با چهار زن میتواند ازدواج دائم
کندّ .اما در ازدواج موقّت ،یک مرد به طور همزمان با بیهنایت زن میتواند ازدواج
موقّت کند.

حق طالق در اختیار مرد است و زن اسری مرد! حتّی اگر هم
 .12در ازدواج دائمّ ،
مرد با طالق موافقت کند ،دادگاه به راحتی حکم طالق را صادر منیکندّ .اما ازدواج

موقّت طالق ندارد و هر زمان م ّدت عقد ازدواج موقّت متام شود یا شوهر م ّدت
باقیمانده را به زن ببخشد ،زن از قید مهسری او رها میشود .و ازدواج موقّت از این
حق طالق در اختیار مرد نیست ،به نفع بانوان است!
نظر که ّ

 .13در ازدواج دائم ،دخرت و پسر در انتخاب مهسر سختگریی میکنند و چه بسا
تا آخر عمر ازدواج نکنندّ .اما ازدواج موقّت در واقع یک نوع ازدواج آسان است که

در آن ،دخرت و پسر در انتخاب مهسر سختگریی منیکنند ،چون م ّدت آن مهیشگی
نیست.
 .14در ازدواج دائم ،برای خوانده شدن صیغه عقد ازدواج باید به حمضر مراجعه کرد و
خوانده شدن صیغه عقد ازدواج دائم توسط خود زن و مرد ،غری قانونی استّ .اما در

ازدواج موقّت ،خود زن و مرد هم میتوانند صیغه عقد ازدواج موقّت را با رعایت شرایط
خبوانند و نیازی به رفنت به حمضر نیست.
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ماده  21قانون حایت خانواده ،ثبت عقد ازدواج موقّت در حمضر در  3مورد
طبق ّ
الزامی است:
 .1در صورتی که زن باردار شود.
 .2در صورتی که به صورت ضمن عقد ،ثبت ازدواج موقّت شرط شده باشد.
 .3در صورتی که زن و مرد برای ثبت ازدواج موقّت ،توافق کرده باشند.
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ضرورت ازدواج
مسأله :ازدواج از مستحبّاتی است که بسیار به آن سفارش شده است ،ولی اگر کسی
به خاطر ترک ازدواج مرتکب گناه شود یا برتسد که مرتکب گناه شود ،ازدواج بر او

واجب است.
مسأله :منظور از مرتکب گناه شدن خباطر ترک ازدواج ،عمومی است و شامل هر
گناهی میشود .مانند :نگاه به ناحمرم ،خود ارضایی ،زنا ،لواط و غریه.
مسأله :کسی که ازدواج بر او واجب است و امکان ازدواج دائم را ندارد ولی ازدواج
موقّت برایش امکان پذیر است ،وظیفه او ازدواج موقّت است.
مسأله :ازدواج موقّت ،یکی از احکام مسلّم فقهی است و در شریعت اسالم جایز
است ،ولی نباید وسیله هوسبازی افراد هوسباز شود و احتیاط آن است تا ضرورتی
نباشد ،اقدام به این کار نشود.
مسأله :ازدواج موقّت برای هوسبازی هوسبازان نیست ،بلکه فلسفه روشنی دارد از
مجله :رفع نیازهای جنسی مردانی که به سبب علل و عواملی امکان ازدواج دائم را
ندارند یا مثالً مهسرشان بیمار است و امکان برطرف کردن نیازهایشان از طریق عادی
سوم ذیل آیه  24سوره نساء نوشتهامی.
نیست .شرح بیشرت را در تفسری منونه جلد ّ

مسأله :ازدواج موقّت برای مردی که مهسر دائم دارد اشکالی ندارد و نیاز به اجازه
مهسر ندارد ،لکن فقط در صورت ضرورت این کار را بکند.
مسأله :ازدواج موقّت هر چند برای ل ّذت بردن هم نباشد بلکه به قصد حمرم شدن
باشد ،جایز است.
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مسأله :اگر کسی امکان ازدواج نداشته باشد ،معذور است ولی باید خود را از گناه
حفظ کند.
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سن ازدواج
مسأله :مستحب است در شوهر دادن دخرتی که به ح ّد بلوغ رسیده عجله کنند،
مهچننی در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به مهسر دارند.
سن تکلیف است و الزاماً
سن  9سالگی در دخرتان و  15سالگی در پسرانّ ،
مسألهّ :

سن ازدواج نیست.
ّ

مسأله :ازدواج در صورتی جایز است که دخرت و پسر رشد جسمانی کافی برای ازدواج

داشته باشند و خطر إفضاء و نقایص دیگر در کار نباشد.
مسأله :اگر کارشناسان به طور خاص یا به طور عام تأیید کنند که فالن دخرت یا پسر
یا عموم دخرتان در حمیط ما در فالن سن ،رشد جسمانی کافی برای ازدواج ندارند،
ازدواج در چننی سنّی حرام است.
مسأله :ازدواج دخرتان در صورتی که بالغ شرعی باشند و نیز رشد جسمانی و رشد
سن
کافی عقلی برای تصمیم گریی در امر ازدواج داشته باشند ،مانعی ندارد هر چند ّ
آهنا زیر  18سال باشد.
مسأله :اختالف سن در ازدواج ح ّد معیّنی ندارد ،ولی هبرت این است که فاصله زیادی
نباشد تا پیوند ازدواج دوام بیشرتی داشته باشد.

مسأله :بلوغ بر حسب ادلّه شرع ،چهار مرحله دارد:
سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و اجنام مناز و مانند آن.
 .1بلوغ به معنای ّ

 .2بلوغ به معنای آمادگی برای روزه ،بطوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران و
دخرتان نشود.
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 .3بلوغ برای ازدواج ،بطوری که دخرتان از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و
خطر إفضاء و نقایص دیگر در کار نباشد.
 .4بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی ،بطوری که در معامالت فریب خنورند.
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شرایط صحت عقد ازدواج
صحت عقد ازدواج ،شرایط زیر باید رعایت شود:
برای ّ

 .1رضایت زن و مرد به ازدواج.

 .2اجازه پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره.
 .3تعینی مهریّه و م ّدت در عقد ازدواج موقّت.

 .4خواندن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقّت با رعایت شرایط آن.
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رضایت زن و مرد به ازدواج
مسأله :رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است و ازدواج اجباری بدون رضایت قلبی
زن یا مرد ،باطل است.
مسأله :اگر زن به هنگام عقد ازدواج راضی نباشد و پس از آن هم هرگز راضی نشود،
عقد ازدواج باطل است و نیاز به طالق هم ندارد و زن میتواند با رعایت ع ّده ،با
شخص دیگری ازدواج کند.
مسأله :اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را جمبور به ازدواج منایند ولی بعد از خواندن
صیغه عقد ازدواج راضی شوند و اجازه دهند ،احتیاط واجب آن است که صیغه عقد
ازدواج را از نو خبوانند.
مسأله :پدر و مادر حق ندارند برای ازدواج دخرت یا پسر خود نذر کنند یا حمدودیّتی
قائل شوند ،مثالً نذر کنند که دخرتانشان را فقط به سادات بدهند .حتّی اگر خود
دخرتان هم نذر کنند و سبب بروز مشکالتی شوند ،نذرشان اعتباری ندارد.
مسأله :دخرت و پسر جمبور نیستند با کسی که والدینشان پسند کردهاند ولی مورد پسند
خودشان نیست ازدواج کنند ،ولی در احرتام والدین خود کوتاهی نکنند.
مسأله :ازدواج اجباری دخرتان بدون رضایت آهنا جایز نیست و عواقب ناگواری دارد
و سزاوار است پدران و مادران احکام شرع را درباره فرزندانشان رعایت کنند تا آهنا
خوشبخت شوند.
مسأله :زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند ،ولی اگر یکی از آن دو
ظاهراً با کراهت اجازه میدهد ّاما میدانیم قلباً راضی است ،عقد ازدواج صحیح است.
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مسأله :اگر صیغه عقد ازدواج زن و مردی را بدون اجازه آهنا خبوانند و بعداً آهنا راضی
شوند و اجازه دهند ،عقد ازدواج صحیح است .به این کار ،صیغه عقد فضولی گفته
میشود!
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اجازه پدر یا جد پدری دختر باکره
مسأله :دخرت باکره برای ازدواج باید از پدر یا ج ّد پدریاش (پدر پدر) اجازه بگرید و
عقد ازدواج دائم یا موقّت بدون اجازه پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره ،بنابر احتیاط واجب
باطل است.
مسأله :باکره به دخرتی گفته میشود که قبالً ازدواج صحیح و شرعی نکرده باشد،
خواه عضو بکارت موجود باشد یا نَه.
مسأله :دخرتی که بکارتش را در اثر حادثه یا ورزش از دست داده است ،باکره حمسوب
میشود و برای ازدواج باید از پدر یا ج ّد پدریاش اجازه بگرید.
مسأله :دخرتی که از راه نامشروع مثل زنا یا جتاوز بکارتش را از دست داده است،
باکره حمسوب میشود و برای ازدواج باید از پدر یا ج ّد پدریاش اجازه بگرید.
مسأله :زنان زناکار ،برای ازدواج باید از پدر یا ج ّد پدریشان اجازه بگریند.
مسأله :دخرت باکرهای که درآمدی دارد و مستقل است ،برای ازدواج باید از پدر یا ج ّد
پدریاش اجازه بگرید.
مسأله :در ازدواج موقّت ،اگر دخرت باکره خبواهد شرط کند که نزدیکی صورت نگرید،
باز هم اجازه پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره الزم است.
مسأله :اگر مرد ،مقلّد مرجع تقلیدی باشد که معتقد است ازدواج دخرت باکره بدون
اجازه پدر و ج ّد پدریاش جایز است ولی دخرت مقلّد کسی است که معتقد است
ازدواج دخرت باکره بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش جایز نیست ،دخرت باکره منیتواند
بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ازدواج کند.
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مسأله :مالک حرف کسی است که رضایت دارد و اجازه می دهد .مثالً اگر پدر دخرت
باکره با ازدواج خمالف است ّاما ج ّد پدری دخرت باکره اجازه میدهد ،مالک نظر ج ّد
پدری است و دخرت باکره میتواند ازدواج کند.

مسأله :اگر پدر دخرت باکره با ازدواج موافق باشد ،ولی ج ّد پدری دخرت باکره خمالف
باشد ،مالک نظر پدر دخرت باکره است و دخرت باکره میتواند ازدواج کند.
مسأله :اظهار اجازه توسط پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره الزم است و رضایت قلبی
کافی نیست.
مسأله :اگر دخرت بگوید که از پدر یا ج ّد پدریاش برای ازدواج اجازه دارد ،احتیاط
واجب آن است که خود پسر از پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره اجازه بگرید.
مسأله :اگر پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره به ازدواج دائم با پسری اجازه دهد ،دخرت
باکره منیتواند بدون اطّالع و اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ازدواج موقّت کند.
مسأله :اگر پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره با اصل ازدواج موافق باشد ،ولی نسبت به
خصوصیّات ازدواج مانند :مهریّه ،زمان عقد و عروسی و غریه خمالف باشد ،عقد ازدواج
صحیح است.

مسأله :اگر پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره نسبت به ازدواج دخرت اظهار رضایت کند
ولی از قرائت صیغه عقد ازدواج بیاطّالع باشد و در جلسه عقد ازدواج حاضر نباشد،
عقد ازدواج صحیح است و حضور او در جملس عقد ازدواج شرط نیست.
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مسأله :اگر دخرت باکره بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ازدواج کند و سایر شرایط
صحت عقد ازدواج رعایت شده باشد و پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره بعد از آگاهی
ّ
از ازدواج دخرت اجازه دهد ،عقد ازدواج صحیح است.

مسأله :اگر دخرت باکره بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ازدواج کند و پدر یا ج ّد
پدریاش ازدواج را قبول نکند ،احتیاط واجب آن است که زن و مرد نگاه حمرمانه به
یکدیگر نکنند و مرد زن را طالق دهد.
مسأله :اگر دخرت باکرهای بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ازدواج کند و صاحب فرزند
شود ،اگر حکم شرعی را منیدانسته و یا مقلّد کسی بوده که در ازدواج با دخرت باکره
اجازه پدر یا ج ّد پدری دخرت باکره را شرط منیداند ،فرزند حکم حاللزاده را دارد.
مسأله :پسری که به ح ّد بلوغ و رشد رسیده است ،برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا
ج ّد پدریاش ندارد ،ولی هبرت است موافقت آهنا را به دست آورد.
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مواردی که اجازه پدر و جد پدری دختر باکره الزم نیست
در موارد زیر ،اجازه پدر و ج ّد پدری دخرت باکره برای ازدواج الزم نیست:
 .1بانوانی که قبالً سابقه ازدواج داشتهاند.
 .2دخرتان باکرهای که بیش از  30سال سن دارند.
 .3به پدر و ج ّد پدری دخرت باکره دسرتسی نباشد یا هر دو فوت شده باشند.
 .4پدر و ج ّد پدری دخرت باکره بدون دلیل منطقی با ازدواج خمالفت میکنند.
 .5دخرتان باکره مسیحی یا یهودی یا اهل سنّت.
 .6دخرتان باکره شیعه که پدر و ج ّد پدریشان شیعه نباشند.
مسأله :زنی که قبالً یکبار با اجازه پدر یا ج ّد پدریاش ،ازدواج صحیح و شرعی کرده
است و به هر علّتی از شوهرش جدا شده است ،خواه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد
یا نه ،برای ازدواج جم ّدد نیاز به اجازه پدر و ج ّد پدریاش ندارد ،به شرط اینکه ازدواج
دوم به مصلحت او باشد.
ّ

سن او بیش از سی سال است ،به شرط این که فرد هوشیاری باشد
مسأله :دخرتی که ّ

و بتواند تصمیم بگرید و مصلحت خود را تشخیص دهد ،بدون اجازه پدر و ج ّد
پدریاش میتواند ازدواج کند.

مسأله :معموالً دخرتان باالی سی سال در مسائل ازدواج رشیده هستند ،یعنی مصلحت
خودشان را تشخیص میدهند.
مسأله :منظور از سی سال ،سی سال ُعرفی است و بستگی به تشخیص مصلحت
توسط دخرت دارد.
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مسأله :اگر به پدر و ج ّد پدری دخرت باکره دسرتسی نباشد یا هر دو فوت شده باشند
و دخرت باکره هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد و به تأیید بعضی از بزرگان فامیل
مانند :عمو ،دایی ،مادر و خمصوصاً برادر بزرگرت ،پسر شرعاً و عرفاًکفو و مهتای دخرت
باشد ،اجازه پدر و ج ّد پدری دخرت باکره برای ازدواج الزم نیست.
مسأله :اگر به تأیید بعضی از بزرگان فامیل مانند :عمو ،دایی ،مادر و خمصوصاً برادر
بزرگرت ،پسر شرعاً و عرفاًکفو و مهتای دخرت باشد و پدر و ج ّد پدری دخرت باکره بدون
دلیل خمالفت میکنند ،اجازه پدر و ج ّد پدری دخرت باکره برای ازدواج الزم نیست.
مسأله :منظور از کفو شرعی آن است که مسلمان باشند و منظور از کفو عرفی آن
است که از نظر شؤون اجتماعی با هم متناسب باشند و مراعات کفو عرفی الزم
نیست ،مگر در جایی که دخرت رشد فکری کافی ندارد و ولی برای او شوهر انتخاب
میکند.
مسأله :حتصیالت و شغل از نظر شرعی تأثریی در کفو بودن ندارند.
مسأله :منظور از اینکه دخرت باکره احتیاج به شوهر کردن داشته باشد ،یعنی به سنّی
رسیده است که هرگاه شوهر نکند ،به زحت یا به خطر میاُفتد.
مسأله :ازدواج موقّت معموالً به مصلحت دخرتان باکره نیست و اگر پدر و ج ّد پدری
دخرت باکره خمالفت میکنند ،جباست.
سن کمی نداشته
مسأله :دخرتان باکره مسیحی یا یهودی یا اهل سنّت ،در صورتی که ّ

باشند و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصاحل خود را داشته
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باشند ،چنانچه مفسدهای پیش نیاید ،ازدواج با آنان بدون اجازه پدر و ج ّد پدریشان
مانعی ندارد.
مسأله :منظور از دخرتان باکره مسیحی یا یهودی یا اهل سنّت ،دخرتانی هستند که
قبالً ازدواج صحیح مطابق اعتقاد خودشان نکرده باشند ،خواه عضو بکارت موجود
باشد یا نَه.
مسأله :دخرتان باکره شیعه ،اگر پدر و ج ّد پدریشان شیعه نباشند مثالً مسیحی یا
یهودی یا اهل سنّت باشند ،در صورتی که دخرت هوشیار و رشیده باشد و مصاحل خود
را تشخیص دهد و مفسدهای پیش نیاید ،ازدواج با آنان بدون اجازه پدر و ج ّد پدری-
شان مانعی ندارد.
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مهریه
مسأله :مهریّه دین و بدهی است که بر عهده شوهر است و باید آن را به زن بپردازد
و چنانچه زن از دنیا برود ،وارثان زن میتوانند از شوهرش مطالبه کنند.

مسأله :اگر بعضی از ورثه از دریافت مهریّه خودداری کنند ،باید آن را نگه دارند تا
زمانی که حاضر به دریافت آن شوند.

مسأله :در صورتی که شوهر از دنیا برود و مالی نداشته باشد ،زن حق ندارد مهریّهاش
را از خانواده شوهر بگرید ،چون مهریّه دینی است که بر عهده شوهر قرار گرفته است.

مسأله :هر کس مهریّه دخرت را قبول کند ،پرداخت مهریّه بر عهده اوست و اگر فوت
کند باید از اموال او برداشت.

مشخص و معلوم است ،میتوان به
مسأله :هر چیزی را که دارای مالیّت و قیمت ّ
عنوان مهریّه قرار داد.
مشخص باشد.
مسأله :مهریّه میتواند غری نقدی باشد ،ولی قیمت آن باید ّ

مسأله :مقدار مهریّه با توافق زن و مرد باید تعینی شود و ح ّد ثابتی ندارد ،ولی شایسته

است از مهریّههای سنگنی پرهیز شود .طبق برخی از روایات ،زنانی که مهریّه سنگنی
دارند شوم هستند.

حق دخرت است ،ولی مشورت و رعایت احرتام پدر و مادر و
مسأله :تعینی مهریّه ّ
بستگان ،کار بسیار پسندیدهای است.
تصرفی در مهریّهاش اجنام دهد.
مسأله :مهریّه ملک زن است و میتواند هر ّ
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مسأله :چنانچه شوهر بداند اگر مهریّه را پرداخت کند زن آن را در راه حرام استفاده

میکند ،پرداخت مهریّه مانعی ندارد ولی هنی از منکر کند.

مسأله :مهریّههایی که به مرور زمان ارزش آهنا پاینی آمده است ،زن و شوهر باید با هم
مصاحله کنند و یا به نرخ روز حساب شود.

مسأله :در صورت اختالف زن و مرد در مورد مقدار مهریّه ،چنانچه مرد م ّدعی مقدار

کمرت است ،حرف او پذیرفته میشود مگر اینکه زن دلیلی بر خالف آن ارائه کند که
در این صورت حرف زن پذیرفته میشود.
مسأله :زنی که مهریّه زیادی که به ح ّد استطاعت حج میرسد از شوهرش طلبکار
است ،هرگاه گرفنت مهریّه از شوهر برای او عیب نباشد و مشکلی در زندگی او و
شوهرش اجیاد نکند ،مستطیع است و باید به حج برود.

مسأله :بعد از عقد ازدواج ،مهریّه را منیتوان افزایش داد مگر اینکه در ضمن عقد خارج

الزم باشد .ولی کاهش مهریّه یا خبشش مهریّه توسط زن اشکالی ندارد.
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مهریه در ازدواج دائم
مسأله :اگر مرد زنش را طالق دهد ،در صورتی که نزدیکی کرده باشد متام مهریّه و در
غری اینصورت ،نصف مهریّه را باید به او بپردازد.

مسأله :مرد باید ح ّداقل به اندازه ختنهگاه ُدخول کرده باشد تا نزدیکی صدق کند.

مسأله :فرقی بنی زن باکره و غری باکره نیست .اگر مرد با مهسرش نزدیکی کرده باشد،
متام مهریّه و در غری اینصورت نصف مهریّه را باید به او بپردازد.

مسأله :اگر زنی که نازا است طالق داده شود و نزدیکی هم صورت گرفته باشد ،مرد
باید متام مهریّه را به او بپردازد.

(دبُر) با او نزدیکی کرده باشد ،متام مهریّه را باید به او
مسأله :اگر مرد از پشت زن ُ
بپردازد.

(دبُر) بدون رضایت زن حرام و با رضایت وی کراهت
مسأله :نزدیکی از پشت زن ُ
شدید دارد .ضمناً این کار از نظر پزشکی اشکال دارد و بعضاً منشأ بیماریهای
گوناگونی میشود و تکرار آن سبب نوعی احنراف جنسی میشود.
مسأله :اگر مرد نزدیکی نکرده باشد ولی انزال صورت گرفته و نطفه به رحم زن منتقل
و سبب باردار شدن زن شده باشد ،احتیاط واجب آن است که مرد متام مهریّه را به
زن بپردازد.

مسأله :اگر مرد با انگشت یا چیز دیگری به غری از آلت مردی ،بکارت مهسرش را از
حق دریافت متام مهریّه را دارد.
بنی بربد ،در صورت عدم رضایت زن تعزیر دارد و زن ّ
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مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر زن فوت کند مرد باید متام مهریّه را به وارثان زن
بپردازد ،حتّی اگر نزدیکی نکرده باشدّ .اما اگر فرزندی نداشته باشد ،نصف آن به
عنوان ارث به شوهر بر میگردد.

مسأله :ارتداد در حکم فوت است و اگر زن مرتد شود ،مهریّه مانند زمان فوت به طور

کامل باید به ورثه زن پرداخت شود .البتّه اگر نزدیکی نشده باشد ،در مورد نصف آن
با ورثه مصاحله منایند.

مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر مهریّه تعینی نشده باشد و زن قبل از نزدیکی طالق
داده شود ،طبق آیات قرآن مهریّه به زن تعلّق منیگرید و تنها باید هدیّه مناسبی به زن

داد.

مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر مهریّه تعینی نشده باشد و زن یا مرد قبل از نزدیکی

فوت کند ،طبق آیات قرآن مهریّه به زن تعلّق منیگرید.

مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر مهریّه قبالً تعینی شده باشد و مرد قبل از نزدیکی

فوت کند ،در مورد نصف آن با ورثه مصاحله منایند.

مسأله :در هنگام طالق ،اگر زن بگوید نزدیکی صورت گرفته و خواستار متام مهریّه
باشد ولی مرد ّادعا کند نزدیکی صورت نگرفته ،ظاهر قبول سخن زن است که ّادعای

نزدیکی دارد .چون با هم زندگی کردهاند و شب با هم بودهاند ولو یک شب ،چه رسد

به موردی که م ّدتها با هم بودهاند .در اینجا میگوییم ظاهر حال موافق قول به
نزدیکی است و اّال هیچ راهی برای اثبات نزدیکی یا عدم آن باقی منیماند ،پس سخن
زن را قبول میکنیم و حکم نزدیکی را جاری میکنیم.
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معنی کنند و یا با هم توافق
مسأله :زن و مرد میتوانند برای پرداخت مهریّه م ّدتی را ّ

کنند که زن فقط در هنگام طالق ،مهریّهاش را دریافت کندّ .اما اگر زن قبل از طالق

فوت کند ،مرد باید مهریّه زن را به وارثان زن پرداخت کند.

عنی نشده باشد،
مسأله :اگر در هنگام عقد ازدواج دائم برای پرداخت مهریّه م ّدتی م ّ

زن میتواند مهریّه خود را فوراً مطالبه کند .بلکه میتواند تا زمانی که مهریّه خود را
دریافت نکرده است ،از نزدیکی کردن شوهر جلوگریی کند ،چه شوهر توانایی بر دادن
مهریّه داشته باشد یا نهّ .اما اگر پیش از گرفنت مهریّه به نزدیکی راضی شود و شوهر با

او نزدیکی کند ،دیگر منیتواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگریی کند.

حق حبس خود استفاده مناید و ّادعای عدم نزدیکی کند ،در
مسأله :اگر زن خبواهد از ّ
صورتی که م ّدتی هر چند کوتاه زیر یک سقف زندگی کردهاند ،سخن زن پذیرفته نیست.

حق حبس زن از
مسأله :اگر شوهر به اجبار نزدیکی کند و بکارت زن را از بنی بربدّ ،

بنی منیرود.

مسأله :زن منیتواند رفنت به خانه شوهر را مشروط به دریافت مهریّه کندّ ،اما میتواند
تا زمانی که مهریّه خود را دریافت نکرده است ،از نزدیکی کردن شوهر جلوگریی کند.

مسأله :در عقد ازدواج دائم ،در صورتی که شوهر قادر به پرداخت مهریّه به صورت

یکجا نیست ،مهریّه را قسط بندی میکنند و زن باید با گرفنت ّاولنی قسط متکنی کند

حق دریافت نفقه را ندارد و مرد میتواند ازدواج جم ّدد
و اگر متکنی نکند ،ناشزه است و ّ
داشته باشد.
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مسأله :اگر مرد قادر به پرداخت مهریّه نباشد ،شرعاً منیتوان او را زندانی کرد ،بلکه
مهریّه باید قسط بندی شود و زن باید با دریافت ّاولنی قسط ،متکنی کند.

مسأله :هرگاه مرد در پرداخت مهریّه به ُعسر و َحَرج بیفتد ،باید به صورت اقساط از

حق زن نیز رعایت شود.
او گرفت ،به حنوی که ّ

حق حبس با دریافت قسط ّاول مهریّه برطرف میشود.
مسأله :در عقد ازدواج دائمّ ،
حق حبس برای زن باقی خواهد بود
ّاما اگر مرد در پرداخت اقساط مهریّه کوتاهی کندّ ،

و زن میتواند هر بار که قسط مهریّهاش را دریافت نکرد ،متکنی نکند.

مسأله :در عقدنامهها ،مهریّه را گاهی به صورت عنداملطالبه و گاهی به صورت
توجه داشت از نظر اصول
عنداالستطاعه مینویسند که هر دو جایز استّ .اما باید ّ

کلّی ،عنداملطالبه و عنداالستطاعه تفاوتی ندارد ،زیرا عنداملطالبه نیز مشروط بر
استطاعت است .البتّه در شرایط فعلی اگر به صورت عنداالستطاعه نوشته شود ،هبرت
است.
مسأله :اگر مرد در هنگام اجرای عقد ازدواج شرط کند که فقط در صورت توانایی
مهریّه را بپردازد ،زن حق ندارد در صورت عدم توانایی شوهر مهریّهاش را مطالبه کند.

مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر زن متکنی نکند و بدون اجازه شوهر از منزل خارج
حق دریافت مهریّه را دارد.
حق دریافت نفقه را ندارد ّاما ّ
شودّ ،

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

فسخ عقد ازدواج میشود مرد یا زن عقد ازدواج را فسخ کنند ،اگر با هم نزدیکی نکرده
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باشند مهریّه به زن تعلّق منیگرید ولی اگر نزدیکی کرده باشند ،بنابر احتیاط واجب مرد
باید متام مهریّه را به زن بپردازد.

مسأله :اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد ،مهریّه به زن

تعلّق منیگرید ،خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه.

مسأله :اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد ،به زن مهراملثل

تعلّق میگرید ،خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه.

مسأله :عقد ازدواج دائم بدون تعینی مهریّه صحیح است و اگر مرد با زن نزدیکی کند،
به زن مهراملثل تعلّق میگرید.

مهراملثل یعنی مهریّه امثال آن زن در عرف و عادت.

املسمی
اگر مهریّه زن در هنگام عقد ازدواج با توافق زن و مرد تعینی شده باشد ،به آن مهر ّ

گویند.

مسأله :ظاهر این است که مهراملثل ح ّد معیّنی ندارد وگرنه مهراملثل صدق منیکند.

مسأله :معیار مهراملثل این است که ببینند در عرف حمل ،چننی زنی با چننی شرایطی به
تصدیق افراد آگاه معموالً چقدر مهر دارد و اگر عرف حمل از مسری صحیح منحرف
باشد ،باید عرف حملهای دیگر را در نظر گرفت.
مسأله :مهراملثل در مواردی حت ّقق مییابد ،به عنوان مثال اگر در هنگام عقد ازدواج
دائم ،مهریّه تعینی نشود و یا مهریّهای حرام یا دروغنی تعینی شود ،پس از نزدیکی برای
زن مهراملثل تعینی میشود.
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مسأله :تعینی مهریّه سنگنی حرام منیباشد ّاما کار مناسبی نیست و اگر مردی مهریّه
مهسرش را بقدری سنگنی کرده باشد که آن را مهریّه سفیهانه بدانند یا نشانه عدم قصد

ج ّدی نسبت به پرداخت آن است ،عقد ازدواج صحیح است ولی مهریّه باطل است
و به زن مهراملثل تعلّق میگرید.

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

نزدیکی کرده باشد ،به زن مهراملثل تعلّق میگرید.

مسأله :اگر مردی با زنی زنا کند و این عمل با اکراه زن صورت گرفته باشد ،باید به
زن مهراملثل بپردازد ولی اگر زنا با رضایت زن بوده ،مهریّه به زن تعلّق منیگرید.

مسأله :اگر چند نفر به یک زن جتاوز کرده باشند ،هر کدام باید مهراملثل جداگانه
بپردازند.
مسأله :اگر بکارت دخرتی در اثر تصادف از بنی برود ،مهراملثل به او تعلّق میگرید.
مسأله :ما فرقی بنی مهراملثل و ارشالبکاره منیگذارمی.
تفاوت مهریّه دخرت باکره و زنی که بکارت او زائل شده ،ارشالبکاره نامیده میشود.

مسأله :مهراملثل عنداملطالبه است مگر اینکه شخص مدیون قدرت بر پرداخت نداشته
باشد که در اینصورت باید به صورت اقساط از او گرفت.
مسأله :در عقد ازدواج دائم ،اگر مرد از ابتدا قصد پرداخت مهریّه را نداشته باشد،
عقد ازدواج صحیح است و مرد باید مهریّه را به زن بپردازد.
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مهریه در ازدواج موقت
مسأله :عقد ازدواج موقّت بدون تعینی مهریّه باطل است ،ولی زن میتواند بعد از
خوانده شدن صیغه عقد ازدواج موقّت ،مهریّهاش را ببخشد.
مسأله :خبشیدن مهریّه قبل از عقد ازدواج ،معنا ندارد.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،بعد از متام شدن م ّدت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده
از طرف شوهر ،مرد باید متام مهریّه را به زن بپردازد حتّی اگر نزدیکی نکرده باشد.

مسأله :در صورت فسخ عقد ازدواج موقّت توسط مرد ،مرد باید متام مهریّه را به زن
بپردازد ،حتّی اگر نزدیکی نکرده باشدّ .اما اگر زن خواهان فسخ عقد ازدواج موقّت
مستحق دریافت مهریّه است.
باشد ،تنها به مقداری که آمادگی برای متکنی داشته،
ّ

حق حبس نیست و زن حتّی اگر مهریّهاش را نگرفته
مسأله :در عقد ازدواج موقّتّ ،

باشد ،باید تا آخر م ّدت متکنی کند و بر مرد واجب است در ّاولنی فرصت مهریّه او را
بپردازد.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،تنها آن مقدار از زمان که زن متکنی کرده ،پرداخت
مهریّهاش واجب است.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،به هر مقداری که زن متکنی نکند به مهان مقدار از

مهریّه او کاسته خواهد شد .مثالً اگر زن فقط به اندازه نصف م ّدت متکنی کرده باشد،

مهریّه او نصف میشود.
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مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت برود و در هنگام
عقد ،مطلب را به اطّالع مرد نرسانده باشد ،به مهان اندازه از مهریّه او کاسته خواهد

شد.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،اگر زن شرط کند که با او نزدیکی نشود ّاما مرد نزدیکی

کند و یا به طریق دیگری پرده بکارت او را از بنی بربد ،در صورت رضایت زن ،مهان
املسمی (مهریّه تعینی شده) کفایت میکند و در صورت عدم رضایت زن ،مرد باید
مهر ّ
مهراملثل در فرض نزدیکی را بدهد.

مسأله :اگر عقد ازدواج موقّت باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد ،مهریّه به زن

تعلّق منیگرید ،خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه.

مسأله :اگر عقد ازدواج موقّت باطل باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد ،به زن مهراملثل

تعلّق میگرید ،خواه مهریّه قبالً تعینی شده باشد یا نه.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،اگر مرد از ابتدا قصد پرداخت مهریّه را نداشته باشد،
بنابر احتیاط واجب عقد ازدواج موقّت باطل است.
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هرالسنه
م ُّ
السنّه ،مهریّه حضرت فاطمه َعلَیهاالسالم است که معروف است
مسأله :منظور از َمهر ُّ

 500درهم نقره بوده است.

السنّه بیشرت نگردد و نیز کمرتین مقدار آن
مسأله :مستحب است مقدار مهریّه از َمهر ُّ
طوری باشد که در نظر ُعرف دارای ارزش باشد.

السنّه قرار دهد ،باید معادل آن را با پول رایج حساب
مسأله :اگر زنی مهریّه خود را َمهر ُّ

السنّه معادل  500درهم نقره است،
کنندّ .اما اگر یکی یا هر دو منیدانستهاند که َمهر ُّ

احتیاط واجب آن است که در مورد مقدار مهریّه با هم مصاحله کنند.

السنّه ،درهم س ّکهدار است و در شرایطی که درهم س ّکهدار
مسأله :معیار قیمت َمهر ُّ
وجود ندارد ،باید فرض را بر این بگریمی که اگر نقره س ّکهدار و رایج وجود داشت ،چه

اندازه به قیمت آن افزوده میشد؟ سپس اضافه قیمت را به طور تقریبی حساب کنیم و
بر آن بیفزائیم .و از آجنا که این حکم یک حکم استحبابی است ،حماسبات تقریبی در
آن ضرر ندارد.
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هرالسنه به نرخ روز
محاسبه م ُّ
السنّه حدود  1250گرم نقره میباشد که با بدست آوردن قیمت هر گرم نقره،
َمهر ُّ

السنّه را به نرخ روز میتوان حساب کرد.
قیمت َمهر ُّ

قیمت نقره به دو صورت خام (مشش) و ساخته شده میباشد که قیمت جهانی هر گرم

نقره خام حدود  1940تومان و قیمت هر گرم نقره ساخته شده ح ّداقل  8000تومان
میباشد.
السنّه حدود  2425000تومان
السنّه به صورت نقره خام حماسبه شودَ ،مهر ُّ
اگر َمهر ُّ
میباشد.

السنّه حدود 10000000
السنّه به صورت نقره ساخته شده حماسبه شودَ ،مهر ُّ
اگر َمهر ُّ
تومان میباشد.

این قیمتها مربوط به آبان  1397و با دالر  4200تومانی حماسبه شده است.
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مدت عقد ازدواج موقت
مسأله :عقد ازدواج موقّت ،بدون تعینی م ّدت باطل است.
مسأله :عقد ازدواج موقّت ،م ّدت معیّنی ندارد و مقدار آن با توافق زن و مرد تعینی

میشود .ولی بنابر احتیاط واجب ،م ّدت آن نباید از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی
از آهنا بیشرت باشد ،در غری این صورت احتیاط واجب آن است که احکام عقد ازدواج
دائم را بر آن جاری سازند.
مسأله :عقد ازدواج موقّت طوالنی م ّدت ،حکم عقد ازدواج دائم را دارد.
مسأله :صیغه نود و نُه ساله اشکالی ندارد ،ولی در حکم ازدواج دائم است و تا صیغه
طالق خوانده نشود ،در حکم زن و شوهر هستند.
مسأله :ازدواج موقّت طالق ندارد .هر زمان م ّدت عقد ازدواج موقّت متام شود یا شوهر
م ّدت باقیمانده را به زن ببخشد ،زن از قید مهسری او رها میشود.
مسأله :برای خبشیدن م ّدت باقیمانده از عقد ازدواج موقّت ،کافی است مرد بگوید:
باقیمانده م ّدت عقد ازدواج موقّت را خبشیدم.
مسأله :خبشیدن م ّدت باقیمانده در دل کافی نیست و مرد باید به زبان بیاورد که م ّدت
باقیمانده را خبشیده است.
مسأله :اگر مرد م ّدت باقیمانده را از طریق پیامک یا تلفن ببخشد ،صحیح است.
مسأله :اگر مرد در عقد ازدواج موقّت به زن بگوید :میتوانی بروی ازدواج کنی ،در
حکم خبشیدن م ّدت باقیمانده است.
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مسأله :اگر مرد م ّدت باقیمانده را ببخشد ،از نظر تأثری خبشش لزومی ندارد به زن
اطّالع دهد ،ولی برای اینکه زن تکلیف خود را بداند ،به او اطّالع دهد.
مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،مرد میتواند فقط قسمتی از م ّدت باقیمانده را نیز
ببخشد .مثالً سه ماه به پایان م ّدت باقی مانده است و مرد دو ماه آن را ببخشد.
مسأله :مرد میتواند برای خبشش م ّدت باقیمانده از زن پول دریافت کند ،حتّی بیشرت
از مهریّه ،ولی هبرت است انصاف را رعایت کند.

مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،زن و مرد میتوانند با یکدیگر توافق کنند که زن از
طرف شوهر وکیل باشد تا هر وقت خواست بقیّه م ّدت را به خودش ببخشد.

مسأله :پایان یافنت م ّدت عقد ازدواج موقّت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده در ایّام
عادت ماهانه زن مانعی ندارد ،ولی این حیض او جزو ع ّده حمسوب منیشود.
مسأله :هر گاه زن ،کسی را وکیل کند که او را مثالً برای ده روز به عقد موقّت مردی
معنی نکند ،باید آغاز آن را از روز و ساعتی که عقد میکند
درآورد و ابتدای آن را ّ

قرار دهد.

مسأله :اگر زن و مرد در مورد م ّدت باقیمانده با هم اختالف داشته باشند ،اگر دلیل
خاصی وجود نداشته باشد ،حرف کسی که ّادعای کمرتی دارد پذیرفته میشود.
ّ

مسأله :زن و مردی که ازدواج موقّت کردهاند ،اگر خبواهند م ّدت عقد ازدواج موقّت را
افزایش دهند ،ابتدا باید م ّدت عقد ازدواج موقّت ّاول متام شود و یا اینکه شوهر م ّدت

باقیمانده را به زن ببخشد ،سپس بعد از تعینی مهریّه و م ّدت ،صیغه عقد ازدواج موقّت

خوانده شود و نیازی به نگهداری ع ّده از سوی زن نیست.
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مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،اگر زن دچار ُعسر و َحَرج شدید باشد و مرد حاضر
نباشد م ّدت باقیمانده را به زن ببخشد ،زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم

شرع مرد را ملزم به خبشش م ّدت باقیمانده میکند و اگر مرد قبول نکند ،حاکم شرع
م ّدت باقیمانده را به زن میخبشد و زن بعد از متام شدن ع ّده میتواند با شخص
دیگری ازدواج کند.
منظور از حاکم شرع ،قاضی و دادگاه میباشد.
مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،اگر مرد ناپدید شده باشد ،زن میتواند به حاکم شرع
مراجعه کند و اگر به تشخیص حاکم شرع ،زن دچار ُعسر و َحَرج شدید شده باشد

و راه حلّی نداشته باشد و به شوهر نیز دسرتسی نباشد ،حاکم شرع میتواند م ّدت

باقیمانده را به زن ببخشد و زن بعد از متام شدن ع ّده میتواند با شخص دیگری
ازدواج کند.
مسأله :اگر مرد از روی عصبانیّت یا مستی ،در حالی که عقل و شعور خود را از
دست داده م ّدت باقیمانده را به زن ببخشد ،صحیح نیست .ولی اگر این کار را از
روی عقل و شعور اجنام داده ،صحیح است هر چند عصبانی بوده باشد.
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شرایط خواندن صیغه عقد ازدواج
مسأله :در عقد ازدواج دائم یا موقّت ،خوانده شدن صیغه عقد ازدواج الزم است و
تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.
مسأله :صیغه عقد ازدواج را خود زن و مرد میتوانند خبوانند و یا دیگری را وکیل کنند
که از طرف آنان خبواند.
مسأله :صیغه عقد ازدواج را به زبان فارسی هم میتوان خواند ،ولی باید لفظی بگویند
که معنی مهان صیغه عربی را بفهماند.
مسأله :احتیاط مستحب آن است که صیغه عقد ازدواج به عربی صحیح خوانده شود.
مسأله :گرفنت وکیل برای خواندن صیغه عقد ازدواج به زبان عربی واجب نیست.
مسأله :کسی که صیغه عقد ازدواج را میخواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد ،هر
چند از طرف دیگری وکیل باشد.
مسأله :کسی که دستور زبان عربی را منیداند ولی کلمات عقد را صحیح ادا میکند
و معنی آن را نیز میداند ،میتواند صیغه عقد ازدواج را به عربی خبواند و عقد ازدواج
صحیح است.
مسأله :کسی که معنای لفظ عربی صیغه عقد ازدواج را منیداند ،جایز نیست آن را
خبواند ،مگر آنکه معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و کلمات آن را صحیح ادا
کند.
مسأله :صیغه عقد ازدواج باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط خبوانند که معنی
آن را عوض کند ،عقد ازدواج باطل است ّاما اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
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مسأله :اگر هنگام خواندن صیغه عقد ازدواج ،نام پسر یا دخرت به طور اشتباه خوانده
شود ّاما مقصود معلوم باشد ،عقد ازدواج صحیح است.

معنی کند.
مسأله :ولی یا وکیل در هنگام اجرای صیغه عقد ازدواج ،باید زن و شوهر را ّ
ک احدی بَناتی
بنابراین اگر کسی چند دخرت دارد ،منیتواند به مردی بگویدَ :زوجتُ َ
(یکی از دخرتامن را به مهسری تو در آوردم).

مسأله :کسی که صیغه عقد ازدواج را میخواند باید قصد انشاء داشته باشد ،یعنی
قصدش این باشد که با گفنت این الفاظ ،مهسری در میان آن دو برقرار گردد .زن خود
را مهسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند ،وکیل نیز باید چننی قصدی را داشته
باشد.
مسأله :بنی اجیاب و قبولُ ،مواالت باید رعایت شود.

مسأله :صیغه عقد ازدواج ،شامل اجیاب و قبول است که به آنچه را که مربوط به زن
است اجیاب و به آنچه را که مربوط به مرد است قبول گفته میشود.
مسأله :در هنگام خواندن صیغه عقد ازدواج ،تق ّدم اجیاب بر قبول الزم نیست ولی هبرت
است اجیاب مق ّدم شود.
مسأله :مرد میتواند به وکالت از طرف زن ،صیغه عقد ازدواج را خبواند و زن را به عقد
خود در آورد.
مسأله :احتیاط مستحب آن است که مرد منیتواند از طرف زن وکیل شود تا او را برای
خود به طور دائم یا موقّت ،عقد کند.
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مسأله :زن هم میتواند به وکالت از طرف مرد ،صیغه عقد ازدواج را خبواند و خود را
به مهسری مرد درآورد.
مسأله :وکالت مرد از طرف زن یا زن از طرف مرد ،برای خواندن صیغه عقد ازدواج
مانعی ندارد.
مسأله :زن هم میتواند از طرف زن و مرد وکیل شود و صیغه عقد ازدواج آهنا را خبواند.
مسأله :احتیاط مستحب آن است که یک نفر از سوی دو مهسر صیغه عقد ازدواج را
خنواند ،یعنی دو طرف عقد دو نفر باشند.
مسأله :احتیاط مستحب ،تع ّدد وکیل در اجرای صیغه عقد ازدواج است.
مسأله :خواندن صیغه عقد ازدواج توسط خود زن و مرد به صورت غری حضوری اشکال
دارد ،بلکه باید حضوری خوانده شود.
مسأله :خواندن صیغه عقد ازدواج توسط خود زن و مرد از طریق تلفن یا اینرتنت صحیح
نیست ،بلکه باید حضوری خوانده شود.
مسأله :اگر صیغه عقد ازدواج دائم توسط خود زن و مرد به صورت غری حضوری
خوانده شود ،احتیاط واجب آن است که برای جدایی ،صیغه طالق با رعایت شرایط
آن خوانده شود.
مسأله :اگر صیغه عقد ازدواج موقّت توسط خود زن و مرد به صورت غری حضوری
خوانده شود ،احتیاط واجب آن است که برای جدایی ،مرد م ّدت باقیمانده را به زن
ببخشد.
37

مسأله :اگر صیغه عقد ازدواج را وکیل خبواند ،حضور زن و مرد در جملسی که صیغه
عقد ازدواج آهنا توسط وکیل خوانده میشود ،واجب نیست.
مسأله :اگر زن و مرد به کسی وکالت داده باشند تا صیغه عقد ازدواج آهنا را خبواند ،تا
یقنی نکنند که وکیل صیغه عقد ازدواج را خوانده ،بر یکدیگر حالل منیشوند .ولی اگر
وکیل مورد اعتماد باشد و بگوید خواندهام ،کافی است.
مسأله :اگر عاقد سنّی باشد و عروس و داماد هر دو شیعه باشند ،در صورتی که
صحت عقد ازدواج نزد شیعه رعایت شود ،اشکالی ندارد و عقد ازدواج صحیح
شرایط ّ

است.

مسأله :اگر خطبه عقد ازدواج مسلمان را کافر خبواند ،خالف احتیاط است.
مسأله :وکیل هنگام خواندن صیغه عقد ازدواج ،باید طبق فتوای مرجع تقلید خودش
عمل کند.
مسأله :اگر زن و مرد خبواهند دیگری را وکیل کنند که صیغه عقد ازدواج را خبواند ،هر
کدام باید جداگانه به وکیل اجازه دهند.
مسأله :اگر زن و مرد خبواهند دیگری را وکیل کنند که صیغه عقد ازدواج را خبواند،
اظهار اجازه توسط زن و مرد واجب است و اجازه دادن با اشاره سر کافی نیست.
مسأله :برای عقد ازدواج همزمان یک مرد با مثالً چهار زن ،میتوان یک صیغه عقد
ازدواج خواند و نیازی به خواندن چهار صیغه عقد ازدواج جداگانه نیست.
مسأله :خواندن صیغه عقد ازدواج در زمانی که زن در عادت ماهانه به سر میبرد،
اشکالی ندارد و عقد ازدواج صحیح است.
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صحت عقد ازدواج
مسأله :زن و مردی که میخواهند ازدواج موقّت کنند ،اگر شرایط ّ

را رعایت کنند ،خودشان میتوانند صیغه عقد ازدواج موقّت را خبوانند و رفنت به حمضر

واجب نیست.
مسأله :در عقد ازدواج دائم یا موقّت ،حضور شاهد واجب نیست .البتّه برای اینکه
زن و مرد بعداً دچار مشکل نشوند ،هبرت است صیغه عقد ازدواج در حمضر خوانده
شود.
مسأله :احتیاط مستحب آن است که در این ایّام ،عقد ازدواج موقّت در حمضر رمسی
ثبت شود ،خواه صیغه عقد ازدواج موقّت را در حمضر خبوانند یا در خارج حمضر و هبرت

است صیغه عقد ازدواج موقّت را فرد عاملی خبواند که از متام شرایط آن آگاه است.
مسأله :اگر زن و مردی ّادعا کنند که صیغه عقد ازدواج موقّت را خودشان خواندهاند،

چنانچه متّهم به دروغگویی و بیتقوایی نبوده و دالیلی بر دروغ بودن حرف آهنا وجود
نداشته باشد ،حرف آهنا را میتوان قبول کرد.
مسأله :اگر زن و مرد صیغه عقد ازدواج موقّت را خبوانند و بعد از آمیزش متوجه شوند
که عقدشان به جهتی باطل بوده است ،با توجه به اینکه به مسأله آگاه نبودهاند،
بچه نیز حالل زاده است و اگر خبواهند به زندگی موقّت ادامه
عملشان زنا نبوده و ّ
دهند ،باید دوباره صیغه عقد ازدواج موقّت را خبوانند.

تصور میکردهاند که ازدواج نیاز
مسأله :اگر زن و مردی به مسائل شرعی آگاه نبوده و ّ
به خواندن صیغه عقد ازدواج نداشته ،فرزندان آهنا نامشروع نبوده و ارتباطات زناشویی

آهنا تا کنون اشکال نداشته است .ولی از این پس باید فوراً صیغه عقد ازدواج را خبوانند
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و تا قبل از خوانده شدن صیغه عقد ازدواج ،هیچ گونه متاس زن و شوهری با هم نداشته
باشند.
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صیغه عقد ازدواج موقت
مسأله :اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه عقد ازدواج موقّت را به زبان عربی خبوانند،
ومة
پس از تعینی مهریّه و م ّدت ،ابتدا زن باید بگویدَ :زوجتُ َ
ک نَفسی فی ال ُمدة ال َمعلُ َ

معنی در آوردم)
عنی با مهر ّ
َعلَی ال َمهر ال َمعلُوم (من خودم را به مهسری تو در م ّدت م ّ
ت (قبول کردم).
و پس از آن مرد باید بالفاصله بگوید :قَبل ُ

مسأله :اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه عقد ازدواج موقّت را به زبان فارسی
خبوانند ،در این صورت پس از تعینی مهریّه و م ّدت ،ابتدا زن باید بگوید :من خودم را
معنی در آوردم .سپس مرد بالفاصله باید بگوید:
معنی با مهر ّ
به مهسری تو در م ّدت ّ

قبول کردم.

مسأله :اگر مرد خبواهد به وکالت از طرف زن ،صیغه عقد ازدواج موقّت را به زبان عربی
خبواند و زن را به عقد موقّت خود در آورد ،در این صورت پس از تعینی مهریّه و م ّدت،

ت ُم َوِّکلَتی فُالن (به جای فُالن نام کوچک
مرد باید به وکالت از طرف زن بگوید :اَن َکح ُ

ومة َعلَی ال َمهر ال َمعلُوم (موّکله خودم فُالن را به
زن ذکر شود) نَفسی فی ال ُمدة ال َمعلُ َ
معنی در آوردم) سپس بالفاصله از طرف خودش
معنی با مهر ّ
ازدواج خودم در م ّدت ّ

ِّکاح لنَفسی (قبول کردم ازدواج را برای خودم).
باید بگوید :قَبل ُ
ت الن َ

مسأله :اگر مرد خبواهد به وکالت از طرف زن ،صیغه عقد ازدواج موقّت را به زبان
فارسی خبواند و زن را به عقد موقّت خود در آورد ،در این صورت پس از تعینی مهریّه
و م ّدت ،مرد باید به وکالت از طرف زن بگوید :موّکله خودم فُالن (به جای فُالن نام
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معنی در آوردم .سپس
معنی با مهر ّ
کوچک زن ذکر شود) را به ازدواج خودم در م ّدت ّ
بالفاصله از طرف خودش باید بگوید :قبول کردم ازدواج را برای خودم.

مسأله :اگر برای خواندن صیغه عقد ازدواج موقّت ،دیگری را وکیل کنند ،در این صورت
ک فی ال ُمدة
ت ُم َوِّکلَتی ُم َوِّکلَ َ
پس از تعینی مهریّه و م ّدت ،ابتدا وکیل زن باید بگویدَ :متع ُ

معنی با مهر
ومة َعلَی ال َمهر ال َمعلُوم (موّکله خودم را به ازدواج موّکل تو در م ّدت ّ
ال َمعلُ َ

ت ل ُم َوِّکلی َه َکذا (قبول
معنی در آوردم) و پس از آن وکیل مرد باید بالفاصله بگوید :قَبل ُ
ّ

کردم برای موّکل خودم مهینطور).
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صیغه عقد ازدواج دائم
مسأله :اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه عقد ازدواج دائم را به زبان عربی خبوانند،
ک نَفسی َعلَی الصداق ال َمعلُوم (خودم را به مهسری تو در
ابتدا زن باید بگویدَ :زوجتُ َ

ویج
معنی شده) و پس از آن مرد باید بالفاصله بگوید :قَبل ُ
آوردم به مهری که ّ
ت التز َ
(قبول کردم این ازدواج را).
مسأله :اگر زن و مرد خودشان خبواهند صیغه عقد ازدواج دائم را به زبان فارسی خبوانند،
معنی
در این صورت ابتدا زن باید بگوید :خودم را به مهسری تو در آوردم به مهری که ّ
شده .سپس مرد بالفاصله باید بگوید :قبول کردم این ازدواج را.

مسأله :اگر مرد خبواهد به وکالت از طرف زن ،صیغه عقد ازدواج دائم را به زبان عربی
خبواند و زن را به عقد دائم خود در آورد ،در این صورت مرد باید به وکالت از طرف
ت ُم َوِّکلَتی فُالن (به جای فُالن نام کوچک زن ذکر شود) نَفسی َعلَی
زن بگوید :اَن َکح ُ

معنی در آوردم) سپس
ال َمهر ال َمعلوم (موّکله خودم فُالن را به ازدواج خودم با مهر ّ
ِّکاح لنَفسی (قبول کردم ازدواج را برای
بالفاصله از طرف خودش باید بگوید :قَبل ُ
ت الن َ

خودم).

مسأله :اگر مرد خبواهد به وکالت از طرف زن ،صیغه عقد ازدواج دائم را به زبان فارسی
خبواند و زن را به عقد دائم خود در آورد ،در این صورت مرد باید به وکالت از طرف
زن بگوید :موّکله خودم فُالن (به جای فُالن نام کوچک زن ذکر شود) را به ازدواج
معنی در آوردم .سپس بالفاصله از طرف خودش باید بگوید :قبول کردم
خودم با مهر ّ
ازدواج را برای خودم.
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مسأله :اگر برای خواندن صیغه عقد ازدواج دائم ،دیگری را وکیل کنند ،در این صورت
ک َعلَی الصداق ال َمعلُوم (موّکله خودم
ت ُم َوِّکلَتی ُم َوِّکلَ َ
ابتدا وکیل زن باید بگویدَ :زوج ُ

معنی درآوردم) و پس از آن وکیل مرد باید بالفاصله بگوید:
را به مهسری موّکل تو با مهر ّ

ت ل ُم َوِّکلی َه َکذا (قبول کردم برای موّکل خودم مهینطور).
قَبل ُ
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ازدواج های حرام
ازدواج در موارد زیر ،حرام و باطل است:
 .1ازدواج اجباری بدون رضایت دخرت یا پسر.
 .2ازدواج دخرت باکره بدون اجازه پدر یا ج ّد پدریاش.
 .3ازدواج موقّت بدون تعینی مهریّه و م ّدت.
 .4ازدواج با حمارم.

 .5ازدواج با زن شوهردار.
 .6ازدواج با خواهرزن.
 .7ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن ،بدون اجازه او.
 .8ازدواج با زن ع ّدهدار.
 .9ازدواج با خواهر ،مادر و دخرت لواط دهنده.
 .10ازدواج با کافر غری کتابی.
 .11ارتداد مهسر.
 .12ازدواج با اهل سنّت در صورت احتمال احنراف عقیدتی.
 .13ازدواج در حال احرام.
 .14ازدواج دائم با زن پنجم.
 .15ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موقّت اوست.
 .16ازدواج موقّت مرد با زنی که در عقد دائم اوست.
 .17ازدواج با زن سه طالقه بدون حملّل.
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 .18ازدواج با زن نُه طالقه.
 .19ازدواج با خنثای مشکل.
 .20ازدواج با زن زناکار ،پیش از توبه زن.
 .21ازدواج با دخرت خاله در صورت زنا با خاله.
عمه.
عمه در صورت زنا با ّ
 .22ازدواج با دخرت ّ

 .23ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگریدار دارند.
 .24ازدواج با فرزند خوانده.
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ازدواج با محارم
مسأله :حمرم کسی است که ازدواج با او حرام است و نگاه به او اشکالی ندارد.
مسأله :زنان به مردان از سه راه حمرم میشوند:
 .1نسب (خویشاوندی).
 .2رضاع (شری دادن).
 .3سبب (ازدواج).
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محارم نسبی
مسأله :زنانی که از طریق نسب (خویشاوندی) به مردان حمرم هستند ،عبارتند از:
 .1مادر و مادربزرگ.
 .2دخرت و دخرت فرزند (نوه).
 .3خواهر.
 .4دخرت خواهر (خواهرزاده).
 .5دخرت برادر (برادرزاده).
عمه و خاله پدر و مادر.
عمه و خاله و ّ
ّ .6

مسأله :مردانی که از طریق نسب (خویشاوندی) به زنان حمرم هستند ،عبارتند از:

 .1پدر و پدربزرگ.
 .2پسر و پسر فرزند (نوه).
 .3برادر.
 .4پسر برادر (برادرزاده).
 .5پسر خواهر (خواهرزاده).
 .6دایی و عمو و دایی و عموی پدر و مادر.
مسأله :اگر زنی از طریق زنا باردار شود ،فرزند او به بستگان زن حمرم است و اگر
شوهر و فرزند داشته باشد ،به شوهر و فرزندان او نیز حمرم است و خواهر و برادر
حمسوب میشوند ،ولی به بستگان شوهر ناحمرم میباشد.
مسأله :زنازاده ارث منیبرد ،ولی حمرمیّت و سایر آثار را دارد.
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محارم رضاعی
مسأله :هر گاه زنی کودکی را شری دهد ،با نُه شرط سبب حمرم شدن خواهد بود:
 .1شری از والدت باشد .بنابراین اگر پستان ،بدون تولّد فرزندی شری پیدا کند و کودکی
از آن بنوشد ،سبب حمرمیّت منیشود.

بچه از زن زنده شری خبورد .پس اگر پستان زن مردهای را به دهان بگرید و شری
ّ .2
خبورد ،اثری ندارد.
بچهای را که از زنا به دنیا آمده به
 .3شری آن زن از حرام نباشد .بنابراین اگر شری ّ
بچهای بدهند ،به کسی حمرم منیشود.
ّ

بچه
 .4شری را از پستان مبکد .ولی احتیاط واجب آن است که اگر شری را در گلوی ّ
بریزند ،با آن زن و حمارم او ازدواج نکند.

 .5شری را با چیز دیگر خملوط نکنند.
 .6کودک به واسطه بیماری شری را قی نکند .ولی احتیاط واجب آن است در این
بچه حمرم میشوند ،با او ازدواج نکنند و
صورت کسانی که به واسطه شری دادن به آن ّ
نگاه حمرمانه هم به او ننمایند.

 .7کودک پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به طوری که در مسأله بعد خواهد آمد ،شری
کامل خبورد یا آن مقدار شری به او بدهند که بگویند از آن شری استخوانش حمکم شده
و گوشت در بدنش روییده است .و احتیاط مستحب آن است که اگر ده مرتبه شری
خبورد ،کسانی که به واسطه شری خوردن با او حمرم میشوند ،با او ازدواج نکنند و نگاه
حمرمانه نیز به او ننمایند.
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مسأله  :در یک شبانه روز ،کودک نباید غذا یا شری زن دیگری را خبورد ،مگر این که
غذا به قدری کم باشد که به حساب نیاید .مهچننی در بنی پانزده مرتبه شری خوردن
نباید شری زن دیگری را خبورد و در هر مرتبه باید به قدری خبورد که سری شود و بنابر
احتیاط ،دو دفعه به طور ناقص نه دو دفعه حساب میشود و نه یک دفعه.
 .8شری مربوط به یک شوهر باشد .بنابراین اگر زنی را که دارای شری است طالق بگرید
بعد شوهر دیگری کند و از او باردار شود و تا موقع وضع حل ،شریی که مربوط به
شوهر ّاول داشته باقی مباند و مثالً کودکی را هشت دفعه از شری مربوط به شوهر ّاول

دوم شری دهد ،آن کودک به کسی حمرم منیشود.
و هفت دفعه از شری مربوط به شوهر ّ

مهچننی اگر زنی از شری مربوط به شوهر ّاول ،کودکی را به طور کامل شری دهد و بعد
دوم کودک دیگری را شری کامل دهد ،آن دو کودک به یکدیگر
از شری مربوط به شوهر ّ
حمرم منیشوند.

 .9دو سال کودک متام نشده باشد .بنابراین بعد از متام شدن دو سال ،اگر به او شری
بدهند به کسی حمرم منیشود .حتّی اگر پیش از متام شدن دو سال ،چهارده مرتبه و بعد
از آن یک مرتبه شری خبورد با کسی حمرم منیشود .ولی اگر از موقع زاییدن زن بیش از

بچهای را شری دهد ،احتیاط واجب آن
دو سال گذشته باشد و شری او باقی باشد و ّ

است که با زنانی که به واسطه شری خوردن با او حمرم میشوند ازدواج نکند و نگاه
حمرمانه هم ننماید.
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بچهای را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،کسانی که به واسطه
مسأله :اگر زنی پسر ّ
شری خوردن به آن پسر حمرم میشوند عبارتند از:

 .1خود آن زن و او را مادر رضاعی گویند.
 .2مادر آن زن و هر چه باال روند ،اگر چه مادر رضاعی او باشند.
 .3مادر شوهر آن زن که شری مربوط به او است و هر چه باال روند.
 .4دخرتانی که از آن زن به دنیا آمدهاند یا به دنیا میآیند.
 .5دخرتان اوالد آن زن و هر چه پاینی روند ،چه از اوالد او به دنیا آمده یا اوالد او
آهنا را شری داده باشند.
 .6دخرتان شوهر آن زن که شری مربوط به اوست و هر چه پاینی روند ،اگر چه دخرتان
رضاعی او باشند.
 .7خواهران آن زن ،اگر چه رضاعی باشند.
 .8خواهران شوهری که شری مربوط به اوست ،اگر چه خواهران رضاعی او باشند.
عمههای آن زن و هر چه باال روند ،اگر چه رضاعی باشند.
 .9خالهها و ّ

عمههای شوهری که شری مربوط به اوست و هر چه باال روند ،اگر چه
 .10خالهها و ّ
رضاعی باشند.

مهچننی ع ّده دیگری که در مسائل بعد گفته میشود ،به واسطه شری دادن حمرم میشوند.
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بچهای را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،کسانی که به
مسأله :اگر زنی دخرت ّ
واسطه شری خوردن به آن دخرت حمرم میشوند عبارتند از:
 .1شوهر آن زن که شری مربوط به اوست و او را پدر رضاعی گویند.
 .2پدر آن زن و هر چه باال روند ،اگر چه پدر رضاعی او باشند.
 .3پدر شوهر آن زن که شری مربوط به او است و هر چه باال روند.
 .4پسرانی که از آن زن به دنیا آمدهاند یا به دنیا میآیند.
 .5پسران اوالد آن زن و هر چه پاینی روند ،چه از اوالد او به دنیا آمده یا اوالد او آهنا
را شری داده باشند.
 .6پسران شوهر آن زن که شری مربوط به اوست و هر چه پاینی روند ،اگر چه پسران
رضاعی او باشند.
 .7برادران آن زن ،اگر چه رضاعی باشند.
 .8برادران شوهری که شری مربوط به اوست ،اگر چه برادران رضاعی او باشند.
 .9عموها و داییهای آن زن و هر چه باال روند ،اگر چه رضاعی باشند.
 .10عموها و داییهای شوهری که شری مربوط به اوست و هر چه باال روند ،اگر چه
رضاعی باشند.
مهچننی ع ّده دیگری که در مسائل بعد گفته میشود ،به واسطه شری دادن حمرم میشوند.
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مسأله :شری دادنی که علّت حمرم شدن است به دو چیز ثابت میشود:
ّاول :خرب دادن ع ّدهای که انسان از گفته آهنا یقنی پیدا کند.

دوم :شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل ،بلکه احتیاط واجب آن است که به
ّ
شهادت یک مرد یا یک زن هم اکتفا کرد .ولی شاهدها باید شرایط شری دادن را هم

بچه پانزده بار از پستان فالن زن با رعایت
بگویند ،مثالً بگویند ما دیدهامی که فالن ّ

شرایط نُه گانه ،شری کامل خورده است و اگر بدانیم مهه آهنا شرایط را میدانند و در
آن توافق دارند ،شرح دادن آن الزم نیست.
مسأله :هر گاه ندانند آیا کودک به مقداری که سبب حمرم شدن است شری خورده یا
نه ،حمرم بودن ثابت منیشود بلکه برای حمرمیّت باید یقنی حاصل شود.

مسأله :کسانی که از راه رضاع (شری دادن) به انسان حمرم میشوند ،مهانهایی هستند
که از راه نسب (خویشاوندی) حمرم هستند .مانند :پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،فرزند،
عمه و خاله رضاعی و نیز مانند :مادرزن رضاعی و دخرتزن رضاعی و زن
عمو ،داییّ ،
پدر رضاعی و زن پسر رضاعی.

بچه را شری دهد ،مهه آنان به
مسأله :هر گاه زنی از شری مربوط به یک شوهر چندین ّ
یکدیگر و به شوهر و زنی که آنان را شری داده حمرم میشوند .مهچننی اگر کسی دارای

بچهها به یکدیگر
بچهای را شری کامل دهند ،آن ّ
چند مهسر است و هر کدام از آنان ّ
و به آن مرد و به مهه آن زنان حمرم میشوند.

مسأله :اگر زنی از شری مربوط به یک شوهر ،دخرت و پسری را شری کامل دهد ،آن
دخرت و پسر به هم حمرم میشوند ولی خواهر و برادر آهنا به یکدیگر حمرم منیشوند.
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مسأله :اگر کودکی با رعایت شرایط نُه گانه از زنی شری خبورد ،آن کودک نسبت به
متام فرزندان آن زن حمرم است .ولی خواهران و برادران آن کودک میتوانند با فرزندان
آن زن ازدواج کنند.
بچه
مسأله :هر گاه زنی کودکی را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،به برادرهای آن ّ

بچهای که شری خورده حمرم
حمرم منیشود .مهچننی خویشان آن زن به برادران و خواهران ّ
منیشوند.

مسأله :هر گاه زنی کودکی را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،شوهر آن زن که شری
بچه حمرم منیشود ولی احتیاط مستحب آن است که
مربوط به اوست ،به خواهران آن ّ

بچه حمرم منیشوند.
با آنان ازدواج نکند .مهچننی خویشان شوهر با خواهران و برادران آن ّ

مسأله :دخرتی را که زن شری داده بر شوهر او حرام است ،به شرط اینکه با آن زن
نزدیکی کرده باشد.
مسأله :مرد منیتواند با مادر رضاعی زن خود ازدواج کند ،زیرا در حکم مادرزن اوست.
مسأله :پسر منیتواند با دخرتی که مادر یا مادر بزرگ او آن دخرت را شری کامل داده،
ازدواج کند .مهچننی اگر زن پدر (نامادری) از شری مربوط به پدر او دخرتی را شری داده
باشد ،پسر منیتواند با آن دخرت ازدواج کند.
بچه دخرت خود را شری کامل ندهد ،مهچننی
مسأله :احتیاط مستحب آن است که زنّ ،

بچهای را که شوهر دخرتش از زن دیگر دارد.
ّ

مسأله :مانعی ندارد که زن ،نوه پسری خود را شری دهد.
مسأله :نوههای مادر رضاعی بر شریخوار حمرم هستند.
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مسأله :اگر زنی نوه دخرتی خود را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،پدر آن کودک
منیتواند با خاله آن کودک (خواهرزن) ازدواج کند.
مسأله :ازدواج پسر زن شریده با مادر کودک شریخوار ،مانعی ندارد.
بچه
بچه شریخواری را با رعایت شرایط نُه گانه شری دهد ،پدر آن ّ
مسأله :هر گاه زنی ّ

منیتواند با دخرتهایی که از آن زن به دنیا آمدهاند ازدواج کند و نیز بنابر احتیاط واجب
منیتواند دخرت شوهری را که شری مربوط به اوست به ازدواج خود درآورد ،بلکه احتیاط
واجب آن است که با دخرتهای رضاعی او نیز ازدواج نکند .ولی ازدواج با دخرتهای
رضاعی آن زن از شوهر دیگر مانعی ندارد.
مسأله :اگر زنی برادر کسی را شری دهد ،به او حمرم منیشود ولی احتیاط مستحب آن
است که با او ازدواج نکند.
بچههای شریخوار حمرم
بچههای خواهر خود را شری دهد ،به پدر ّ
مسأله :اگر زنی ّ
بچههای شریخوار حمرم هستند.
منیشود ولی فرزندان این زن با پدر ّ
مسأله :انسان با دخرتی که خواهرش یا زن برادر او از شری مربوط به برادرش او را شری

کامل داده باشد ،حمرم است و منیتواند با او ازدواج کند .مهچننی اگر خواهرزاده یا
برادرزاده یا نوه خواهر یا نوه برادر انسان به دخرتی شری داده باشد ،آن دخرت به این
شخص حمرم است و منیتواند با او ازدواج کند.
مسأله :اگر زنی دخرت برادر شوهر خود را شری دهد ،آن دخرتی که شری زن برادر را
خورده ،نسبت به متام فرزندان آن زن حمرم است ولی سایر فرزندان آن دو برادر میتوانند
با هم ازدواج کنند.
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مسأله :اگر شخصی از زنی شری خورده باشد و این زن پس از فوت شوهرش ،شوهر
دیگری انتخاب منوده و از هر دو شوهر دارای فرزندانی باشد ،فرزندانی که این زن از
دوم دارد
هر دو شوهر دارد بر آن شخص حمرم هستند و فرزندان این زن که از شوهر ّ

منیتوانند با فرزندان این شخص که از خامن مذکور شری خورده ازدواج کنند.

عمه یا دخرت خاله کسی را شری دهد ،به او حمرم منیشود ولی
مسأله :اگر زنی دخرت ّ
احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

مسأله :ازدواج عموی کودک شریخوار با دخرت زن شریده ،مانعی ندارد.
مسأله :مردی که دو مهسر دارد ،اگر یکی از آن دو مهسر ،فرزند عموی زن دیگر را
شری دهد ،زنی که فرزند عموی او شری خورده ،به شوهر خود حرام منیشود.
حق
بچه دیگری را شری دهد به شرط آنکه ّ
مسأله :زن میتواند بدون اجازه شوهرّ ،
بچهای را شری دهد که به واسطه شری دادن آن
شوهر از بنی نرود .ولی جایز نیست ّ
بچه ،نسبت به شوهر خود حرام شود.
ّ

مسأله :کسانی که به واسطه شری خوردن با یکدیگر خویشاوند میشوند ،مستحب
است یکدیگر را احرتام کنند ولی حقوق خویشاوندی ندارند و از یکدیگر ارث منیبرند.
بچه را دو سال متام شری دهند.
مسأله :مستحب است در صورت امکانّ ،
مسأله :شری دادن به طفل بعد از دو سالگی حرام نیست.

مسأله :هیچ کس برای شری دادن فرزند ،هبرت و سزاوارتر از مادر نیست و هبرت است در
برابر شری دادن ،مزدی از شوهر خود نگرید ولی حق دارد بگرید .و اگر مادر خبواهد
بچه را از او گرفته به دایه بدهد.
بیشرت از دایه مزد بگرید ،شوهر میتواند ّ
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مسأله :در روایات آمده است دایهای را باید برای طفل انتخاب کرد که دارای عقل و
امیان و ع ّفت و صورت نیکو باشد و از گرفنت دایه کم عقل یا غری مؤمنه یا بد صورت
و کج خلق یا زنازاده خودداری شود و مهچننی از انتخاب دایهای که ب ّچه او از زنا به

دنیا آمده و شریش شری زنازاده است پرهیز شود.

بچهای را شری ندهند ،زیرا ممکن است فراموش کنند به چه
مسأله :هبرت است زنها هر ّ

کسانی شری دادهاند و بعداً دو نفر حمرم با یکدیگر ازدواج کنند .خمصوصاً در این ایّام
که با وجود امکان استفاده از شری خشک و امثال آن ،کمرت ضرورتی برای شری دادن
بچههای دیگر وجود دارد.
به ّ

مسأله :اگر زنی از شری مربوط به شوهر خود ،کسانی را که در زیر گفته میشود شری

دهد ،شوهرش بر او حرام منیشود ولی هبرت است این کار را نکند:
 .1برادر و خواهر خودش.
عمه و دایی و خاله خودش.
 .2عمو و ّ
 .3عموزاده و داییزاده خود.
 .4برادرزاده خود.
 .5برادر شوهر یا خواهر شوهر خود.
 .6خواهرزاده خود یا خواهرزاده شوهرش.
عمه و دایی و خاله شوهرش.
 .7عمو و ّ
 .8نوه زن دیگر شوهر.
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محارم سببی
مسأله :زنانی که از طریق سبب (ازدواج) به مرد حمرم میشوند ،عبارتند از:
 .1مهسر.
 .2دخرت مهسر از شوهر دیگر و هر چه پاینی روند.
 .3مادر مهسر و مادربزرگ مهسر.
 .4زن پسر (عروس).
 .5زن پدر (نامادری).
مسأله :مردانی که از طریق سبب (ازدواج) به زن حمرم میشوند ،عبارتند از:
 .1شوهر.
 .2پسر شوهر از زن دیگر و هر چه پاینی روند.
 .3پدر شوهر و پدربزرگ شوهر.
 .4شوهر دخرت (داماد).
 .5شوهر مادر (ناپدری).
مسأله :هر گاه مردی با زنی ازدواج کند ،هر چند با او نزدیکی نکرده باشد ،مادر آن
زن و هر چه باال روند و مادر پدر آن زن و هر چه باال روند به آن مرد حمرم میشوند.
ولی دخرتان زن و نوه دخرتی و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حمرم میشوند که با
آن زن نزدیکی کرده باشد.
مسأله :اگر زنی با مردی که دارای فرزند پسر است ازدواج کند ،پسران آن مرد و هر
چه پاینی روند به آن زن حمرم هستند ،حتّی اگر نزدیکی نکرده باشند.
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مسأله :پس از ازدواج زن ،پدر شوهر و هر چه باال روند و پسران آن مرد و هر چه
پاینی روند ،به آن زن حمرم میشوند .چه قبل از عقد ازدواج متولّد شده باشند یا بعد از
عقد ازدواج.
مسأله :هر گاه کسی دخرتی را برای پسر خود عقد کند ،خودش میتواند با مادر آن
دخرت ازدواج کند .مهچننی اگر ّاول خودش با مادر آن دخرت ازدواج کرده ،میتواند آن
دخرت را برای پسر خود بگرید.

مسأله :اگر پدر با زن دیگری ازدواج کند ،فقط خود آن زن به پسر آن مرد حمرم میشود.
مسأله :اگر زنی پسری داشته باشد و با مرد مهسردار ازدواج کند ،پسر او به زن آن مرد
حمرم منیباشد.
مسأله :یکی از حمارم سببی ،ربیبه است .ربیبه به دخرت زن انسان که از شوهر دیگر
است گفته میشود ،خواه از شوهر قبل باشد و یا از شوهر بعد .اگر زن انسان طالق
بگرید و شوهر جدید اختیار کند و از او دخرتدار شود ،آن دخرت ربیبه شوهر قبل
حمسوب میشود .البتّه حمرمیّت ربیبه مشروط به این است که انسان با مادر او نزدیکی

کرده باشد.

مسأله :پدر شوهر به دخرت زن (ربیبه فرزند) ،حمرم نیست.
دوم به زن ّاول که قبالً عقد موقّت بوده ،حمرم هستند.
مسأله :پسران زن ّ
دوم به زن ّاول که طالق گرفته است ،حمرم هستند.
مسأله :پسران زن ّ

دوم و بالعکس ،حمرم نیستند.
مسأله :فرزندان زن ّاول بر پدر و مادر زن ّ
دوم او ناحمرم هستند.
مسأله :دامادهای مرد از زن ّاول ،به زن ّ
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مسأله :تنها عروس خود مرد یعنی مهسر پسرش بر او حمرم است و اگر مهسر مرد پسری
از شوهر دیگر داشته است ،مهسر آن پسر (عروس) به آن مرد (ناپدری) حمرم نیست.
مسأله :پدر نامادری و پدر ناپدری دخرت ،ناحمرم هستند.
مسأله :مادر نامادری و مادر ناپدری پسر ،ناحمرم هستند.
مسأله :ازدواج مرد با نوه خواهر ناتنی خودش جایز نیست.
مسأله :اگر مردی با زنی (نَعوذُباهلل) زنا کرده باشد ،ازدواج او با دخرت آن زن مانعی

ندارد.
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ازدواج با زن شوهردار
مسأله :ازدواج با زن شوهردار حرام است ،خواه ازدواج دائم باشد یا موقّت.
مسأله :اگر مردی با زنی ازدواج کند ،آنگاه معلوم شود که زن شوهر دارد ،عقد ازدواج
باطل است و مرد باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
مسأله :هر گاه کسی بداند زنی شوهر دارد و بداند ازدواج با زن شوهردار جایز نیست
و او را برای خود عقد کند ،باید از او جدا شود و بعداً هم اگر آن زن از شوهرش
طالق بگرید ،بنابر احتیاط واجب منیتواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکی نکرده
باشد.
مسأله :اگر مردی با زنی که شوهر دارد ازدواج کند ،چنانچه هر دو منیدانستهاند ازدواج
با زن شوهردار حرام است ،اگر مرد نزدیکی کرده باشد آن زن بر او حرام ابدی میشود
ولی اگر نزدیکی نکرده باشد ،فقط عقد ازدواج باطل است و پس از جدایی آن زن از
شوهرش و نگهداری ع ّده ،میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی که شوهر دارد ازدواج کند ،در حالی که هر دو منیدانستهاند
که ازدواج با زن شوهردار حرام است ،با توجه به اینکه زن و مرد از مسئله آگاهی
نداشتهاند ،عمل آهنا زنا حمسوب منیشود.
مسأله :ازدواج مرد با زن شوهردار در دو صورت موجب حرام ابدی میشود :یکی آنکه
دوم آنکه آگاهانه ازدواج کند هر
ازدواج و نزدیکی کند هر چند از روی جهل باشدّ ،

چند نزدیکی ننماید.
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حرام ابدی یعنی اینکه اگر آن زن از شوهرش طالق بگرید و یا اینکه شوهر آن زن فوت
کند ،منیتوانند با هم ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی که شوهر دارد ازدواج کند ،اگر عقد را وکیل آهنا خوانده باشد
نه خودشان ،در هیچ یک از دو صورت حرام ابدی حاصل منیشود و پس از جدایی
آن زن از شوهرش و نگهداری ع ّده ،میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی ازدواج کند و کسی بگوید آن زن شوهر دارد ولی خود زن
بگوید شوهر ندارم و شرعاً هم ثابت نشود ،باید حرف زن را قبول کرد .ولی اگر فرد
مورد اعتمادی تصدیق کند که آن زن شوهر دارد ،احتیاط واجب آن است که او را
طالق دهد.
مسأله :اگر زنی بگوید که شوهر ندارد ،میتوان حرف او را قبول کرد و برای ازدواج با
او الزم نیست پرس و جو و حتقیق کنیم که زن شوهر دارد یا نه ،مگر اینکه زن مورد
ّاهتام باشد.
مسأله :اگر مردی با زن شوهردار (نَعوذُباهلل) زنا کند سپس آن زن از شوهرش طالق
بگرید ،بنابر احتیاط واجب منیتواند با او ازدواج کند .ولی اگر حکم را منیدانسته و
ازدواج کردهاند ،میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
مسأله :اگر مردی با زن شوهردار (نَعوذُباهلل) زنا کند و سپس شوهر آن زن فوت کند،
بعد از ع ّده وفات میتواند با او ازدواج کند .البتّه باید به صورت ج ّدی از گناه خود
توبه منایند و با اعمال نیک آینده ،گذشته را جربان کنند.
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مسأله :زن شوهردار اگر (نَعوذُباهلل) زنا دهد ،بر شوهر خود حرام منیشود ولی چنانچه
توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد ،هبرت است شوهرش او را طالق دهدّ ،اما مهریّهاش
را باید بدهد و اگر مشهور به زنا شود ،احتیاط واجب طالق دادن اوست.

مسأله :اگر مردی با زن شوهردار (نَعوذُباهلل) زنا کند ،برای توبه کردن الزم نیست به
شوهر آن زن بگوید ،بلکه باید در پیشگاه خدا توبه حقیقی کند.
مسأله :اگر مردی زن شوهرداری را فریب دهد که از شوهرش طالق بگرید و با او ازدواج
کند ،طالق و ازدواج آن زن صحیح است ،ولی هر دو مرتکب گناه بزرگی شدهاند.
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ازدواج با خواهرزن
مسأله :مرد منیتواند به طور هم زمان با دو خواهر اگر چه خواهر رضاعی باشند،
ازدواج کند.
مسأله :ازدواج مرد با خواهرزن تا زمانی که خواهرش در عقد اوست ،حرام است.
مسأله :اگر مردی دو زن را عقد کند بعد بفهمد خواهر بودهاند ،عقد ازدواج ّاولی
دومی باطل است و اگر عقد ازدواج در یک زمان بوده ،هر دو باطل است.
صحیح و ّ

مسأله :اگر مردی مهسرش را طالق دهد و خبواهد با خواهر او ازدواج کند ،اگر طالق
رجعی است تا هنگامی که مهسرش در ع ّده به سر میبرد ،منیتواند با خواهر او ازدواج
کند.
مسأله :اگر مرد مهسرش را قبل از نزدیکی ،طالق رجعی دهد ،بالفاصله میتواند با
خواهر او ازدواج کند.
مسأله :در طالق بائن ،مرد میتواند بالفاصله با خواهرزن ازدواج کند .ولی احتیاط
مستحب آن است که مرد در ع ّده طالق بائن ،با خواهرزن ازدواج نکند.
مسأله :در عقد ازدواج موقّت ،بعد از متام شدن م ّدت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده
از طرف شوهر ،مرد بالفاصله میتواند با خواهرزن ازدواج کند .ولی احتیاط مستحب
آن است که مرد در ع ّده ازدواج موقّت ،با خواهرزن ازدواج نکند.
مسأله :اگر زن فوت کند ،مرد میتواند بالفاصله با خواهرزن ازدواج کند.
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ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن ،بدون اجازه او
مسأله :مرد منیتواند بدون اجازه زن خود ،با خواهرزاده یا برادرزاده نسبی یا رضاعی او
ازدواج کند .ولی اگر بدون اجازه آهنا را عقد مناید بعد اجازه دهد ،عقد ازدواج صحیح
است و در صورت عدم رضایت ،عقد ازدواج باطل است و نیازی به طالق هم ندارد.
مسأله :اگر مرد مهسرش را طالق رجعی دهد ،بعد از متام شدن ع ّده میتواند بدون
اجازه مهسر سابقش ،با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند.
مسأله :اگر مرد مهسرش را قبل از نزدیکی ،طالق رجعی دهد ،بالفاصله میتواند بدون
اجازه مهسر سابقش ،با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند.
مسأله :مرد میتواند در ع ّده طالق بائن و ع ّده ازدواج موقّت ،بدون اجازه مهسر
سابقش ،با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند.
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ازدواج با زن عده دار
ع ّده ،م ّدت زمانی است که زن حق ندارد ازدواج کند.
زن در موارد زیر باید ع ّده نگه دارد:
 .1بعد از طالق( .در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد)
 .2بعد از متام شدن م ّدت عقد ازدواج موقّت یا خبشیده شدن م ّدت باقیمانده از طرف
شوهر( .در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد)
 .3بعد از فسخ یا انفساخ عقد ازدواج( .در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد)
 .4بعد از مرگ شوهر( .حتّی اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد)
 .5بعد از زنا.
 .6بعد از وطی به ُشبهه.

مسأله :ازدواج با زنانی که ع ّده را رعایت منیکنند ،بنابر احتیاط واجب حرام است.
مسأله :فرقی بنی ازدواج دائم و موقّت و بنی م ّدت طوالنی و کوتاه نیست .در هر حال

اگر نزدیکی اجنام گرفته و زن نیز به سن یائسگی نرسیده ،باید ع ّده نگه دارد.
مسأله :مرد باید ح ّداقل به اندازه ختنهگاه ُدخول کرده باشد تا نزدیکی صدق کند.
(دبُر) با او نزدیکی شده است ،باید ع ّده نگه دارد.
مسأله :زنی که از پشت ُ

مسأله :رعایت ع ّده برای مهه زنان اعم از مسلمان و اهل کتاب الزم است و اگر
احتمال دهیم که ع ّده نگه میدارند ،کافی است.
مسأله :اگر زن یهودی یا مسیحی به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید و با او نزدیکی
شود ،باید ع ّده نگه دارد.
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مسأله :ازدواج با زنان مسیحی یا یهودی که در ع ّده به سر میبرند و به ع ّده اعتقاد
ندارند ،جایز نیست.
مسأله :زنانی که با استفاده از دارو (خوراکی یا تزریقی) یا با استفاده از وسایل جلوگریی
از بارداری مانند کاندوم از بارداری جلوگریی میکنند ،باز هم باید ع ّده نگه دارند.
مسأله :زنانی که نازا هستند یا رحشان را با جراحی بریون آوردهاند یا لولههای رحم
بچهدار منیشوند ،باز هم باید ع ّده نگه دارند.
خود را بستهاند و ّ

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

مسأله :اگر نگهداری چند ع ّده بر یک زن واجب شده باشد ،طوالنیترین ع ّده را باید
نگه دارد و نیازی به نگه داشنت ع ّدههای متع ّدد نیست.
مسأله :اگر زنی بگوید ع ّدهاش متام شده است ،سخن او پذیرفته است و برای ازدواج
با او الزم نیست پرس و جو و حتقیق کنیم که زن در ع ّده هست یا نه ،مگر اینکه زن
مورد ّاهتام باشد .البتّه در صورتی گفتار زن پذیرفته است که از طالق یا مرگ شوهرش
به قدری گذشته باشد که در آن م ّدت ،متام شدن ع ّده ممکن باشد.

مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده دیگری است ازدواج کند ،خواه ع ّده طالق باشد
یا ع ّده ازدواج موقّت یا ع ّده وفات یا ع ّده زن باردار یا ع ّده وطی به شبهه ،چنانچه مرد
و زن یا یکی از آنان بداند زن در ع ّده است و نیز بداند عقد کردن زن در ع ّده حرام
است ،آن زن بر آن مرد حرام ابدی میشود ،خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.
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مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده دیگری است ازدواج کند ،چنانچه هر دو منی-
دانستهاند زن در ع ّده است یا منیدانستهاند عقد کردن زن در ع ّده حرام است ،اگر مرد
نزدیکی کرده باشد ،آن زن بر او حرام ابدی میشود ولی اگر نزدیکی نکرده باشد ،تنها
عقد ازدواج باطل است و پس از پایان ع ّده میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده دیگری است ازدواج کند ،در حالی که هر دو
منیدانستهاند که ازدواج با زن ع ّدهدار حرام است ،با توجه به اینکه زن و مرد از مسئله
آگاهی نداشتهاند ،عمل آهنا زنا حمسوب منیشود.
مسأله :ازدواج مرد با زن ع ّدهدار در دو صورت موجب حرام ابدی میشود :یکی آنکه
دوم آنکه آگاهانه ازدواج کند هر
ازدواج و نزدیکی کند هر چند از روی جهل باشدّ ،

چند نزدیکی ننماید.

مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده دیگری است ازدواج کند ،اگر صیغه عقد ازدواج
را وکیل آهنا خوانده باشد نه خودشان ،در هیچ یک از دو صورت حرام ابدی حاصل
منیشود و پس از پایان ع ّده میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده طالق است (نَعوذُباهلل) زنا کند ،بنابر احتیاط
واجب آن زن بر او حرام ابدی میشود ،خواه طالق رجعی باشد یا غری رجعی ،ولی
اگر حکم را منیدانسته و ازدواج کردهاند ،میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده ازدواج موقّت است (نَعوذُباهلل) زنا کند ،آن زن بر
او حرام ابدی منیشود و پس از پایان ع ّده میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
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عده طالق
مسأله :ابتدای شروع ع ّده طالق از آن موقعی است که صیغه طالق خوانده میشود،
خواه زن بداند یا نداند .حتّی اگر بعد از متام شدن م ّدت ع ّده بفهمد او را طالق
دادهاند ،الزم نیست دوباره ع ّده نگه دارد.
مسأله :اگر زن عادت ماهانه میبیند ،بعد از آنکه در پاکی طالق داده شد ،احتیاط
واجب آن است که به مقداری صرب کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود ،هنگامی
سوم را دید ع ّده او متام است.
که حیض ّ

سن زنانی است که عادت میبینند ،باید بعد از
مسأله :اگر زن عادت منیبیند ولی در ّ
طالق ،سه ماه ع ّده نگه دارد.

مسأله :منظور از سه ماه آن است که اگر ّاول ماه است ،سه ماه متام قمری و اگر روز
دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم ،هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود،

شوال ع ّده
ع ّده او متام است .مثالً اگر پنجم ماه رجب او را طالق دادهاند ،پنجم ماه ّ
او متام است.

مسأله :اگر زنی بعد از یک عادت ،یائسه شود ،باید دو ماه دیگر ع ّده نگه دارد و
اگر دوبار عادت شده است ،باید یک ماه دیگر ع ّده نگه دارد.
مسأله :اگر مردی زن خود را طالق رجعی دهد و در ع ّده مراجعت کند و دوباره قبل
دوم ،ع ّده سابق را ادامه دهد.
از نزدیکی مهسرش را طالق دهد ،زن باید بعد از طالق ّ

مسأله :اگر زنی طالق خلع گرفته باشد و در زمان ع ّده طالق ،شوهر برگردد ،چنانچه
نزدیکی کنند و سپس طالق داده شود ،باید جم ّدداً ع ّده نگه دارد.
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مسأله :در صورت فسخ عقد ازدواج دائم ،اگر نزدیکی صورت گرفته باشد ،زن باید
ع ّده طالق نگه دارد.
مسأله :اگر عقد ازدواج دائم باطل باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد ،زن باید
ع ّده وطی به شبهه نگه دارد.
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عده ازدواج موقت
مسأله :ع ّده زن در ازدواج موقّت ،بعد از متام شدن م ّدت یا خبشیده شدن م ّدت
باقیمانده از طرف شوهر ،شروع میشود.
مسأله :ع ّده زن در ازدواج موقّت ،چنانچه زن عادت ماهانه میبیند به مقدار دو حیض
کامل است و اگر عادت منیبیند 45 ،روز متام است.
مسأله :اگر زنی در کمرت از  45روز دو بار خون حیض ببیند ،ع ّده او متام است.
مسأله :اگر در زمانی که زن در عادت ماهانه به سر میبرد ،م ّدت عقد ازدواج موقّت
متام شود یا شوهر م ّدت باقیمانده را ببخشد ،این حیض او جزو ع ّده حمسوب منیشود.
مسأله :اگر زنی بعد از پایان عقد ازدواج موقّت یا بعد از خبشیده شدن م ّدت باقیمانده
از طرف شوهر ،بالفاصله عادت شود ،حیض ّاول او حمسوب میشود.

مسأله :زنی که مرتّب برای افراد متع ّدد در عقد ازدواج موقّت قرار میگرید ،اگر یائسه
نباشد و با او نزدیکی شده باشد ،باید ع ّده نگه دارد.
مسأله :سؤال و حتقیق از زن در مورد اینکه زیاد صیغه میشود و ع ّده نگه میدارد یا
نه ،واجب نیست.
مسأله :اگر زن بگوید :ع ّده را رعایت میکند ،در صورتی که متّهم به دروغگویی و

بیتقوایی نباشد ،میتوان به حرف او اعتماد کرد.
مسأله :در صورت فسخ عقد ازدواج موقّت ،اگر نزدیکی صورت گرفته باشد ،زن باید
ع ّده ازدواج موقّت نگه دارد.
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مسأله :اگر عقد ازدواج موقّت باطل باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد ،زن باید
ع ّده وطی به شبهه نگه دارد.
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عده وفات
مسأله :ابتدای ع ّده وفات از زمان مرگ شوهر است و در صورتی که شوهر غایب
باشد و فوت کند ،از موقعی است که زن از مرگ شوهر باخرب میشود.
مسأله :زنی که شوهرش از دنیا رفته ،باید چهار ماه و ده روز ع ّده نگه دارد .خواه
ازدواج دائم باشد یا موقّت ،شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه .حتّی زن یائسه نیز
باید ع ّده وفات نگه دارد و اگر باردار است ،باید تا هنگام وضع حل ع ّده نگه دارد.

ولی اگر پیش از گذشنت چهار ماه و ده روز فرزندش به دنیا آید ،باید تا چهار ماه و
ده روز از مرگ شوهر ع ّده را ادامه دهد.
مسأله :اگر مردی زنش را طالق دهد و پیش از متام شدن م ّدت ع ّده فوت کند ،اگر
ع ّده طالق رجعی بوده ،نگه داشنت ع ّده وفات الزم است .ولی در ع ّده طالق بائن،
تکمیل مهان ع ّده کافی است.
مسأله :زنی که در ع ّده ازدواج موقّت به سر میبرد ،اگر شوهرش فوت کند ،ع ّده وفات
ندارد و فقط باید مهان ع ّده ازدواج موقّت را ادامه دهد.
مسأله :زن باید در م ّدت ع ّده وفات ،از پوشیدن لباسهای زینتی ،کشیدن سرمه در
چشم و کارهای دیگر که زینت حمسوب میشوند ،خودداری کند.
مسأله :احتیاط واجب آن است که زن در ع ّده وفات ،از اصالح صورت پرهیز کند.
مسأله :احتیاط واجب آن است که زن در ع ّده وفات ،گردنبندی را که قبل از مرگ
شوهر به طور معمول به گردن داشته باز کند.
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مسأله :حداد به معنای ترک زینت در ایّام ع ّده وفات الزم است ،ولی ترک زینت به
معنای ترک نظافت نیست.

منتهی بعضی
مسأله :زوجیّت زن و شوهر بعد از فوت به صورت کامل باقی منیماند .م
مراحل زوجیّت مانند دیدن سر و صورت و قرار دادن در قرب باقی است و میتواند از
روی لباس او را غسل دهد ولی منیتواند او را کامالً برهنه کند.

مسأله :پس از وفات زن یا شوهر ،دیگری به او ناحمرم منیشود ولی حمرمیّتشان فقط

حمدود به نگاه کردن و غسل دادن میباشد .هر چند احتیاط مستحب آن است که
اگر ضرورتی نیست ،غسل ندهند.
مسأله :بوسیدن مهسر هنگام فوت ،اشکالی ندارد.
مسأله :خواستگاری به کنایه در ع ّده وفات مانعی ندارد ،ولی به صورت صریح اشکال
دارد.
مسأله :در زمان ع ّده وفات ،نفقه زن را از سهماالرث او باید برداشت.
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عده زن باردار
مسأله :اگر مرد زن باردارش را طالق دهد ،ع ّده زن باردار تا زمان به دنیا آمدن فرزند
بچه به دنیا آید یا
یا سقط شدن حل اوست .حتّی اگر یک ساعت بعد از طالقّ ،

سقط شود ،ع ّده او متام میشود و میتواند شوهر کند.

مسأله :اگر مرد نزدیکی نکرده باشد ولی انزال صورت گرفته و نطفه به رحم زن منتقل
و سبب باردار شدن زن شده باشد و سپس طالق واقع گردد ،زن باید به اندازه ع ّده
زن باردار ،ع ّده نگه دارد.
جمرد است و از راه زنا باردار شده است ،ع ّده ندارد و بالفاصله میتواند
مسأله :زنی که ّ
با زانی یا شخص دیگری ازدواج کند.

مسأله :زنی که شوهر دارد و از راه زنا باردار شده و طالق داده شده است ،در صورتی
که مسلّم باشد که حل از زناست و احتمال احلاق به زوج شرعی نباشد ،تنها باید
ع ّده طالق نگه دارد و در غری اینصورت ،باید ع ّده زن باردار را نگه دارد.
مسأله :در صورتی که حاملگی از طریق وطی به شبهه باشد ،ع ّده آن به اندازه ع ّده زن
باردار است.
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عده زن زناکار
مسأله :احتیاط واجب آن است که زنان زناکار ،یک حیض استرباء کنند .یعنی بعد از
رابطه نامشروع ،صرب کنند تا یک بار حیض شده و پاک شوند و بعد از آن ازدواج
کنند.
مسأله :اگر مردی با علم به ع ّده و حرمت نکاح ،با زنی که در ع ّده زنا به سر میبرد
ازدواج کند ،حرام ابدی منیشوند و فقط عقد ازدواج باطل است و بعد از پایان ع ّده
میتوانند با هم ازدواج کنند.
مسأله :اگر مردی با زنی که در ع ّده زنا به سر میبرد (نَعوذُباهلل) زنا کند ،حرام ابدی
منیشوند و بعد از پایان ع ّده میتوانند با هم ازدواج کنند.
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عده وطی به شبهه
وطی به ُشبهه یعنی مرد با زنی که به او حرام است ،با جهل به این حرمت نزدیکی
کند.
مسأله :هر گاه مرد با زن ناحمرمی به گمان اینکه مهسر اوست نزدیکی کند ،زن باید به
اندازه ع ّده طالق ،ع ّده نگه دارد .خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد
میداند که آن زن مهسرش نیست ولی زن او را شوهر خود میداند ،در این صورت هم
باید به اندازه ع ّده طالق ،ع ّده نگه دارد.
مسأله :ع ّده وطی به شبهه به اندازه ع ّده طالق است ،یعنی  3بار باید حیض ببیند.
مسأله :مبداء ع ّده وطی به شبهه ،از زمان آخرین آمیزش میباشد.
مسأله :زن در ع ّده وطی به شبهه ،به شوهرش ناحمرم نیست و تنها باید از نزدیکی
خودداری کند.
مسأله :ولد شبهه ،حاللزاده است.
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مواردی که الزم نیست زن عده نگه دارد
در موارد زیر ،الزم نیست زن ع ّده نگه دارد و بالفاصله میتواند ازدواج کند:
 .1ازدواج زن با شوهر قبلی که تازه از او جدا شده و در ع ّده او به سر میبرد.
 .2زنی که در ازدواج دائم یا موقّت ،شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.
 .3زنی که نُه سالش متام نشده باشد.
 .4زن یائسه.
یائسه به زنی گفته میشود که سنّش به ح ّدی رسیده که دیگر عادت ماهانه منیبیند و
اگر خونی ببیند ،خون حیض حمسوب منیشود.
مسأله :زنان سیّده و غری سیّده ،هر دو بعد از متام شدن پنجاه سال قمری یائسه
سن و سال خونی ببینند ،خون حیض نیست مگر اینکه
میشوند .یعنی اگر در این ّ

آنچه میبینند متام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل
کنند.
 50سال قمری تقریباً  543روز و  18ساعت ،یعنی  18ماه و  3روز کمرت از 50

سن یائسگی به سال مشسی تقریباً  48سال و  6ماه
سال مشسی است .بنابراین ّ
میشود.
مسأله :زنی که شک دارد یائسه شده یا نه ،هرگاه خونی ببیند و نداند حیض است یا
نه ،باید بنا بگذارد که حیض است و هنوز یائسه نشده است.
مسأله :اگر زنی بگوید یائسه است ،قبول ّادعای او اشکال دارد.
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ازدواج با خواهر ،مادر و دختر لواط دهنده
مسأله :اگر یک مرد بالغ ،با یک پسر بالغ یا نابالغ (نَعوذُباهلل) لواط کند ،خواهر ،مادر
و دخرت لواط دهنده بر لواط کننده حرام میشود.
مسأله :اگر لواط کننده نابالغ باشد یا شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه،
ازدواج با خواهر یا مادر یا دخرت لواط دهنده جایز است.
مسأله :اگر لواط کننده شک کند که نسبت به لواط دهنده نزدیکی کرده یا نه ،ازدواج
با خواهر یا مادر یا دخرت لواط دهنده جایز است.
مسأله :ازدواج لواط دهنده با خواهر یا مادر یا دخرت لواط کننده ،جایز است.
مسأله :اگر مردی بعد از ازدواج با خواهر یا مادر یا دخرت کسی ،با او لواط کند،
خواهر یا مادر یا دخرت لواط دهنده که در عقد اوست بر او حرام منیشود.
مسأله :احتیاط واجب آن است که لواط کننده ،با خواهر رضاعی یا مادر رضاعی یا
دخرت رضاعی لواط دهنده هم ازدواج نکند.
مسأله :اگر یک مرد بالغ ،با یک پسر بالغ یا نابالغ لواط کند و بعداً با خواهر یا مادر
متوجه شود که ازدواج حرام بوده است،
یا دخرت لواط دهنده ازدواج کند و پس از ازدواج ّ
عقد ازدواج باطل است و باید جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
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ازدواج با کافر غیر کتابی
مسأله :کسی که ضروری دین اسالم ،یعنی چیزی را که مهه مسلمانان میدانند ،مانند:
واجب بودن مناز و روزه و امثال آن را انکار کند ،بطوری که انکار کردن آن معنایش
انکار خدا یا انکار پیامرب اسالم َصلیاهللُ َعلَیه َوآله باشد ،کافر حمسوب میشود.
مسأله :کسی که از روی علم و عمد به خدا یا قرآن یا یکی از چهارده معصوم
َعلَیه ُمالسالم (نَعوذُباهلل) توهنی کند یا دمشنی داشته باشد ،کافر حمسوب میشود و اگر
مسلمان باشد ،مرتد حمسوب میشود.
غلو کنند،
مسأله :کسانی که در ّ
حق امام علی َعلَیهالسالم و سایر امامان َعلَیه ُمالسالم ّ
یعنی آن بزرگواران را خدا بدانند یا ص ّفات خمصوص خدایی برای آهنا قائل باشند ،کافر
حمسوب میشوند.
مسأله :کسی که خدا یا پیامرب اسالم َصلیاهللُ َعلَیه َوآله را قبول ندارد یا برای خدا شریکی
قرار میدهد ،کافر است هر چند به یکی از ادیان آمسانی مانند :یهودیّت یا مسیحیّت
امیان داشته باشد.

مسأله :هر کس که به یکی از ادیان آمسانی اعتقاد داشته و خود را از پریوان پیامربان
اهلی بداند و پیغمربی حضرت حممد َصلیاهللُ َعلَیه َوآله را نپذیرد ،کافر اهل کتاب مینامند.
کافران اهل کتاب عبارتند از :مسیحیان و یهودیان.
مسأله :ازدواج دائم و موقّت زن مسلمان ،با مردان کافر کتابی و غری کتابی جایز
نیست.
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مسأله :اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نیست ،منیتواند با او زندگی
کند و ازدواجش باطل است و باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
مسأله :قبل از ازدواج باید از دین شخص مقابل حتقیق کرد.
مسأله :اگر زن مسلمان با مرد کافر کتابی یا غری کتابی ازدواج کند و صاحب فرزند
شود ،در صورتی که میدانستهاند که ازدواج آهنا حرام و باطل است ،فرزند نامشروع
بوده و از آهنا ارث منیبردّ .اما اگر حکم را منیدانستهاند ،فرزند مشروع بوده و زن و

مرد باید از یکدیگر جدا شوند و نیاز به طالق هم ندارد.

مسأله :ازدواج دائم و موقّت مرد مسلمان ،با زنان کافر غری کتابی جایز نیست.
مسأله :ازدواج دائم و موقّت مرد مسلمان ،با زنان کافر اهل کتاب جایز است .ولی
اگر مهسر مسلمان داشته باشد ،احتیاط واجب آن است که بدون اجازه مهسر
مسلمانش ،با زنان کافر اهل کتاب ،ازدواج دائم نکند.
مسأله :ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر حربی اهل کتاب ،خالف احتیاط است.
کافر حربی یعنی کافری که با مسلمانان در حال جنگ میباشد.
مسأله :حنوه ازدواج با زنان مسلمان و زنان کافر اهل کتاب تفاوتی ندارد و برای ازدواج
با آنان باید صیغه عقد ازدواج دائم یا موقّت خوانده شود.
مسأله :اگر مردی خبواهد ازدواج موقّت کند ،جایز است به مکانهایی برود که میداند
در آجنا بانوانی به مهنی منظور حضور دارند و به آهنا نگاه کند و یکی را انتخاب کند.
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مسأله :اگر زنان کافر اهل کتاب یا اهل سنّت ،به ازدواج موقّت اعتقاد نداشته باشند
ولی به خاطر اعتقاد شوهر اعالم آمادگی برای این امر کنند ،ازدواج موقّت صحیح
است.
مسأله :باید به زنان کافر اهل کتاب یا اهل سنّت که قصد ازدواج موقّت با آنان را دارمی
بگوییم که ازدواج در اسالم بر دو نوع است که یک نوع آن ازدواج موقّت است و در
برابر آن هدیهای پرداخت میشود و نوع دیگر آن ازدواج دائم است.
مسأله :ازدواج با زنان بودائی و زرتشتی جایز نیست.
مسأله :ازدواج با زنان تایلندی که مذهب بودائی دارند ،جایز نیست.
مسأله :اگر مرد مسلمان با زن بودائی یا امثال آن که اهل کتاب نیستند ازدواج کند و
فرزندی متولّد شود ،عقد ازدواج باطل است و اگر بدانند که عقد ازدواج با زنان بودائی
و امثال آن که اهل کتاب نیستند باطل است ،فرزند آهنا حاللزاده نیست .ولی اگر
منیدانستهاند عقد ازدواج باطل است ،فرزند حاللزاده است.
مسأله :ازدواج زن و مرد شیعه با فرقه هبائی باطل است و شک نیست که آهنا افراد
منحرفی هستند و اساس مذهب ساختگی آهنا از سوی دولتهای استعماری انگلستان
و آمریکا است و جزء ک ّفار حربی هستند .آهنا جنس هستند و معاشرت ،خرید و فروش
و مهکاری با آهنا جایز نیست.
مسأله :اگر هبائی مسلمان شود ،اموال او پاک میشود.
ائمه معصومنی َعلَیه ُمالسالم دمشنی نداشته باشند ،کافر
مسألهّ :
وهابیّون در صورتی که با ّ
نیستند و ازدواج با آنان جایز است.
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مسأله :ازدواج با کسی که خدا و پیامرب اکرم َصلیاهللُ َعلَیه َوآله را قبول دارد ،ولی فقط
امامان َعلَیه ُمالسالم را قبول ندارد و با آهنا دمشنی ندارد ،مانعی ندارد.
مسأله :ازدواج زن و مرد شیعه با فرقه امساعیلیّه اشکال دارد.
مسأله :فرقههای قادریّه ،اهل حق ،شیخیّه و علی ال ملّهی دو گروه هستند :ع ّدهای منکر
ضروریّات دین اسالم هستند و مناز و روزه را قبول ندارند که ازدواج با آهنا مطلقاً جایز
نیست .ولی ع ّدهای به یگانگی خدا و رسالت پیامرب َصلیاهللُ َعلَیه َوآله شهادت میدهند
نبوت باز منیگردد و ما میگوییم انکار
و اگر انکار ضروریّات هم کنند به انکار ّ
دوم
نبوت باز گردد که در این گروه نیست .پس ازدواج با گروه ّ
ضروریّات باید به انکار ّ
در صورتی که بیم آن باشد که حتت تأثری عقاید آهنا قرار بگریمی اشکال دارد و اگر بیم

این مطلب نباشد ،حرام نیست ولی هبرت است از ازدواج با آهنا خودداری کرد.
مسأله :زن و شوهری که مسیحی هستند ،اگر زن مسلمان شود ولی شوهرش مسلمان
نشود ،زن باید از شوهرش جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد و اگر نزدیکی صورت
گرفته ،باید ع ّده طالق نگه دارد و ابتدای شروع ع ّده از زمان مسلمان شدن است و
بعد از پایان ع ّده میتواند با شخص دیگری ازدواج کندّ .اما اگر شوهرش در زمان ع ّده

مسلمان شد ،در حکم زن و شوهر هستند و اگر شوهرش مسلمان نشد میتواند با
شخص دیگری ازدواج کند .ولی در صورت اجبار به ماندن با شوهر که در فرض

جدایی مهه چیز را از دست میدهد ،میتواند تا زمان فراهم شدن شرایط با او زندگی
کند.
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ارتداد همسر
مسأله :اگر زن یا مرد یقنی داشته باشد که مهسرش از روی علم و عمد به خدا یا قرآن
یا یکی از چهارده معصوم َعلَیه ُمالسالم (نَعوذُباهلل) توهنی میکند یا دمشنی دارد ،مرتد
حمسوب میشود و باید از او جدا شود و نیاز به طالق هم ندارد.
مرتد یعنی مسلمانی که از اسالم خارج شود و کافر شود.
مسأله :تا ارتداد احراز نشود ،رابطه زوجیّت باقی است و صرف ترک واجبات یا ارتکاب
گناه ،موجب ارتداد و خروج از دین نیست.

مسأله :اگر شوهر مرتد شود ،عقد ازدواج باطل میشود و زن باید از او جدا شود و
نیاز به طالق هم ندارد .و اگر مرتد فطری باشد ،زن باید ع ّده وفات یعنی ع ّده زنی که
شوهرش مرده است نگه دارد و اگر مرتد ملّی است ،زن باید ع ّده طالق نگه دارد و
بعد از پایان ع ّده میتواند با شخص دیگری ازدواج کند و اگر زن یائسه باشد یا هنوز
نزدیکی نکرده باشند ،نگهداری ع ّده الزم نیست.
مسأله :اگر زن مرتد شود و ارتداد پیش از نزدیکی بوده ،عقد ازدواج باطل میشود و
نیاز به طالق هم ندارد .ولی چنانچه ارتداد زن بعد از نزدیکی بوده ،مرد باید از او
جدا شود و زن باید ع ّده وفات نگه دارد .پس اگر در بنی ع ّده زن مسلمان شود ،عقد
ازدواج به ّقوت خود باقی است و اگر تا پایان ع ّده مرتد مباند ،عقد ازدواج باطل است.

مسأله :مرتد بر دو قسم است :فطری و ملّی .مرتد فطری کسی است که از پدر و یا
مادر مسلمان متولّد شده ،ولی پس از قبول اسالم کافر شده است .مرتد ملّی کسی
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است که از پدر و مادر غری مسلمان متولّد شده ،ولی پس از قبول اسالم کافر شده
است.
مسأله :مرتد اگر فطری است ،یعنی نطفه او در حال مسلمان بودن پدر و مادر یا
یکی از آن دو منعقد شده باشد ،ح ّد او قتل است و توبهاش پذیرفته نیست ،البتّه در
صورتی که مرد باشد .ولی اگر مرتد فطری زن باشد و توبه کند ،توبهاش پذیرفته میشود.
و اگر مرتد ملّی باشد یعنی از پدر و مادر غری مسلمان متولّد شده است ،خنست به
او پیشنهاد توبه میشود ،اگر پذیرفت چیزی بر او نیست و اگر توبه نکرد ،ح ّد او قتل
است.
مسأله :زن مرتد کشته منیشود هر چند مرتد فطری باشد ،بلکه زندانی میشود و در
معیشت و آب و غذا و پوشاک بر او سخت گرفته میشود تا توبه کند و اگر توبه
کرد ،توبهاش پذیرفته میشود و از حبس خارج میشود و ازدواج با او مانعی ندارد.
مسأله :مرتد فطری توبهاش به حسب ظاهر قبول نیست (هر چند در واقع نزد خدا
قبول میشود) ولی مرتد ملّی توبهاش پذیرفته است .البتّه اگر یقنی کنیم مرتد فطری توبه
حقیقی کرده است اگر چه شرعاً توبه او پذیرفته نیست و حد ساقط منیشودّ ،اما در
بقیّه احکام (مانند پاک بودن و کفن و دفن و مناز) مانند سایر مسلمانان است.

مسأله :مرتد ملّی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد .خنست اینکه ّاول او را توبه

میدهند ،اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا میشود .دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم
سوم اینکه مهسرش ع ّده طالق نگه میدارد
منیشود مگر زمانی که مبرید یا کشته شودّ .
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از مهان زمان که ارتداد حاصل شد ،در حالیکه مهسر مرتد فطری ع ّده وفات نگه
میدارد.
مسأله :مسلمانی که مرتد میشود ،تا زمانی که عقیده و ارتداد خود را آشکار و تبلیغ
نکند ،جمازات منیشود و جان و مالش حمفوظ است.
مسأله :مرتد اگر توبه کند ،ازدواج با او مانعی ندارد.
مسأله :رفت و آمد با اقوام یا دوستانی که مرتد شدهاند ،جایز نیست.
مسأله :مسلمان زادهای که به حمض بلوغ ،مسیحیّت را پذیرفته است ،اگر قبالً اسالم
را نپذیرفته باشد مرتد نیست ولی کافر حمسوب میشود.

مسأله :زن یا مرد مسلمان با مرتد شدن به حمارم خود ناحمرم منیشوند ،به جز زن و
شوهر که باید از هم جدا شوند.
مسأله :اگر مسلمانی مرتد شود و دوباره برگردد و مسلمان شود ،واجبات دوران مرتد
بودن را باید قضا مناید و عالوه بر قضای روزهها ،برای هر روز احتیاطاً ک ّفاره عمد باید
بپردازد.
مسأله :اگر مردی مسلمان ،مسیحی شود و بعد از مثالً  6ماه دوباره مسلمان شود،
اگر خبواهد دوباره با زنش زندگی کند باید دوباره او را عقد کند ،ولی اموالش بدون
رضایت ورثه برمنیگردد.
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ازدواج با اهل سنت در صورت احتمال انحراف عقیدتی
مسأله :ازدواج زن و مرد شیعه با اهل سنّت اشکالی ندارد ،ولی در صورتی که احتمال
احنراف عقیدتی وجود داشته باشد ،جایز نیست.
مسأله :ازدواج زن شیعه با مردان اهل سنّت ،در صورتی که برای مذهب زن یا فرزندان
آیندهاش خطری داشته باشد ،جایز نیست.
مسأله :زنی که شوهرش سنّی است و وی را جمبور به تغیری مذهب کرده است ،در
صورتی که تقیّه کند هبرت است و اگر تقیّه ممکن نیست ،باید از او جدا شود.
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ازدواج در حال احرام
مسأله :هر گاه مردی در حال احرام که یکی از اعمال حج یا عمره است با زنی ازدواج
کند ،ازدواج باطل است و چنانچه میدانسته زن گرفنت در این حال حرام است ،دیگر
منیتواند با آن زن ازدواج کند ،خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.
مسأله :اگر مرد ،طواف نساء را که یکی از اعمال حج است به جا نیاورد ،زن که به
واسطه احرام بسنت بر او حرام شده بود حالل منیشود .این حکم درباره زن نیز ثابت
است .ولی اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند ،به یکدیگر حالل میشوند.
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ازدواج دائم با زن پنجم
مسأله :ازدواج دائم مرد با زن پنجم ،حرام و باطل است.
مسأله :مرد از دیدگاه اسالم تا چهار زن دائم میتواند اختیار کندّ .اما این مسأله،
وسیله هوسبازی نیست بلکه مربوط به ضرورتهاست و با شرایط سنگنی و در حدود
معیّنی جماز مشرده شده و فلسفه روشنی دارد که اگر مطابق با احکام اسالمی صورت

پذیرد ،فواید آن به جامعه زنان باز میگردد .شرح بیشرت این مطلب را در تفسری منونه
سوم سوره نساء مطالعه فرمایید.
سوم ذیل آیه ّ
جلد ّ
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ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موقت اوست
مسأله :ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موقّت اوست ،حرام و باطل است.
مسأله :زن و مردی که ازدواج موقّت کردهاند ،اگر خبواهند ازدواج دائم کنند ،ابتدا باید
م ّدت عقد ازدواج موقّت متام شود و یا اینکه شوهر م ّدت باقیمانده را به زن ببخشد،
سپس صیغه عقد ازدواج دائم باید خوانده شود و نیازی به نگهداری ع ّده از سوی زن
نیست.
مسأله :اگر هنوز م ّدت عقد ازدواج موقّت متام نشده باشد یا شوهر م ّدت باقیمانده را
نبخشیده باشد و صیغه عقد ازدواج دائم خوانده شود ،احتیاط واجب آن است که
جم ّدداً صیغه عقد ازدواج دائم خوانده شود و اگر قبالً فرزندانی به وجود آمده باشند،
حالل زاده هستند.
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ازدواج موقت مرد با زنی که در عقد دائم اوست
مسأله :ازدواج موقّت مرد با زنی که در عقد دائم اوست ،حرام و باطل است.
مسأله :زن و مردی که عقد دائم هستند ،اگر خبواهند با هم ازدواج موقّت کنند ،ابتدا
مرد باید زن را طالق دهد و اگر طالق رجعی است ،باید صرب کنند تا ع ّده زن متام
شود ،آنگاه میتوانند ازدواج موقّت کنند.
مسأله :اگر مرد مهسرش را طالق بائن دهد ،بالفاصله میتواند با او ازدواج موقّت کند.
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ازدواج با زن سه طالقه بدون محلل
مسأله :اگر مردی مهسرش را دوبار طالق دهد و بعد او را عقد کند یا به او رجوع کند
و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکی مناید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او
سوم که او را طالق داد ،آن زن بر او حرام میشود .ولی اگر
را طالق دهد ،در مرتبه ّ

آن زن با رعایت شرایطی با مرد دیگری (حملّل) ازدواج کند و سپس طالق بگرید،
میتواند با شوهر ّاول که او را سه مرتبه طالق داده بود ،دوباره ازدواج کند.

مسأله :زن سه طالقه در صورتی بر شوهرش حالل خواهد شد که بعد از گذشنت ع ّده،
به عقد دائم مرد دیگری درآید و با او نزدیکی شود و سپس طالق بگرید و بعد از متام

شدن ع ّده میتواند با شوهر ّاول که او را سه مرتبه طالق داده بود ،دوباره ازدواج کند.
مسأله :در ازدواج با حملّل ،نزدیکی کفایت میکند و الزم نیست هر دو ارضاء شوند.
مسأله :در ازدواج با حملّل ،نزدیکی حرام مانند :نزدیکی در ایّام حیض یا نزدیکی در
حال احرام هم کفایت میکند.

مسأله :بعد از ازدواج زن با حملّل ،مرد میتواند سه بار دیگر مهسرش را طالق دهد.
سوم به سر میبرد ،موجب
مسأله :زنای مرد با مهسر سابق خود که در ع ّده طالق ّ
حرام شدن آن دو بر یکدیگر منیشود ،ولی برای ازدواج باید حملّل بگریند.
سوم حمسوب
مسأله :ارتداد ،در صورتی که قبالً دو بار زن را طالق داده باشند ،طالق ّ

منیشود و نیاز به حملّل ندارد.
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ازدواج با زن نه طالقه
مسأله :اگر مردی زنش را نُه بار طالق داده باشد ،چنانچه سه بار طالق جداگانه
واقع شده مهچننی حملّل نیز در بنی آهنا بوده ،آن زن بر آن مرد حرام ابدی میشود و به
حق ازدواج جم ّدد با او را ندارد.
هیچ وجه ّ
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ازدواج با خنثای مشکل
مسأله :ازدواج با خنثای مشکل حرام است و منظور از خنثای مشکل شخصی است
که مرد بودن یا زن بودن او معلوم نبوده و به هیچ وجه قابل تشخیص نیز نباشد.
مسأله :اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود که یکی یا هر دو خنثای مشکل هستند،
عقد ازدواج باطل است و باید از هم جدا شوند و نیاز به طالق هم ندارد.
مسأله :ازدواج دائم یا موقّت با افراد دو جنسی ،در صورتی که جنس اصلی آهنا
دوم زائد باشد ،جایز است.
ّ
مشخص باشد و جنس ّ

مسأله :تا زمانی که جنسیّت شخص معلوم نباشد ،ازدواج با او جایز نیست .ضمناً
تغیری جنسیّت و ظاهر ساخنت جنسیّت واقعی در افراد دو جنسی که یک جنس آهنا

غلبه دارد ،خالف شرع نیست بلکه واجب است .ولی تغیری جنسیّت صوری و کاذب
جایز نیست.

مسأله :تغیری جنسیّت ذاتاً خالف شرع نیست ،ولی باید از مق ّدمات مشروع استفاده

شود .یعنی نگاه به عورت و ملس آن الزم نیاید مگر اینکه به ح ّد ضرورت مانند ضرورت
مراجعه به پزشک رسیده باشد که در این صورت جایز است.
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ازدواج با زن زناکار پیش از توبه زن
مسأله :ازدواج با زنانی که مشهور به زنا هستند ،بنابر احتیاط واجب پیش از توبه زن
جایز نیست.
مسأله :زنانی که مشهور به زنا هستند ،مرتد یا کافر نیستند بلکه مسلمان گناهکار
هستند و احتیاط واجب ،ترک ازدواج با آنان است .مگر اینکه واقعاً توبه کنند و راه
سابق را ترک منایند.
مسأله :اگر در مذهب زنان زناکار کافر اهل کتاب ،توبه کردن از زنا موضوعیّت نداشته

باشد ،توبه آهنا برای ازدواج با آهنا الزم نیست.
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ازدواج با دختر خاله در صورت زنا با خاله
مسأله :اگر مردی با خاله خود (نَعوذُباهلل) زنا کرده باشد ،ازدواج با دخرت خاله حرام و
باطل است.
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ازدواج با دختر عمه در صورت زنا با عمه
عمه بنابر
عمه خود (نَعوذُباهلل) زنا کرده باشد ،ازدواج با دخرت ّ
مسأله :اگر مردی با ّ
احتیاط واجب حرام و باطل است.
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ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگیردار دارند
مسأله :ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگریدار مانند ایدز دارند ،در صورتی
مهمی نداشته باشد و بتوانند از وسایلی استفاده کنند که جلوی سرایت را
که خطر ّ
بگرید مانعی نداردّ .اما اگر آمیزش خطر ابتال به ایدز را به مهراه داشته باشد ،جایز
نیست.

مسأله :شخص مبتال به ایدز در صورتی که ازدواج او اجیاد خطر کند ،ازدواج او اشکال
دارد.
متوجه شدهاند که در صورت ازدواج،
مسأله :زن و مردی که بعد از آزمایش خون ّ
احتمال دارد فرزند آهنا به تاالمسی دچار شود ،احتیاط مستحب آن است که با هم
ازدواج نکنند ولی اگر ازدواج کنند ،سقط جننی جایز نیست.
مسأله :زن و مردی که بعد از ازدواج ،آزمایش خون دادهاند ّاما نتیجه آزمایش آهنا با
یکدیگر مهخوانی ندارد ،احتیاط مستحب آن است که اگر زن و مرد راضی باشند با
طالق از یکدیگر جدا شوند تا فرزندان آهنا دچار مشکل نشوند.
مسأله :آزمایش خون قبل از ازدواج واجب نیست ،ولی احتیاط ترک نشود.
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ازدواج با فرزند خوانده
توجه به اینکه ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطالح
مسأله :با ّ

فقها ،غبطه او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را
برای سوء استفاده پدر خوانده باز میکند ،از نظر ما شرعاً جایز نیست.
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ازدواج های مکروه
ازدواج در موارد زیر مکروه است:
 .1ازدواج با بعضی از گناهکاران ،مانند :شراخبوار ،بیحجاب ،ترک کننده مناز و غریه.
 .2ازدواج با فامیل.
 .3ازدواج موقّت مرد مسلمان ،بدون اجازه مهسر مسلمانش با زنان ذ ّمی.
 .4ازدواج با دراویش.
 .5ازدواج با احق.
 .6ازدواج مرد با قابله خود یا دخرت او.
 .7ازدواج مرد با زنی که مربّی کودکی آن مرد بوده است.
دوم او از مرد دیگر.
 .8ازدواج پسر مرد با دخرت زن ّ
 .9ازدواج در هنگام قمر در عقرب.
 .10ازدواج در وسط روز.
مسأله :ازدواج با شراخبوار جایز است ،ولی کراهت شدید دارد.
مسأله :ازدواج با زنان بیحجاب یا بدحجاب حرام نیستّ ،اما در صورتی که احتمال
هدایت ایشان ضعیف یا مشکل است ،هبرت است از ازدواج با ایشان صرف نظر کرد.

خاصی جمبور کند ،مگر اینکه حجاب اسالمی با
مسأله :مرد منیتواند زن را به پوشش ّ
آن پوشش مراعات نشود و مانتو در صورتی که تنگ و چسبان نباشد و متام بدن زن

به جز گردی صورت و دستها تا مچ را بپوشاند ،حجاب اسالمی حمسوب میشود،
هر چند چادر حجاب برتر حمسوب میشود.
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مسأله :اگر مردی زن بیحجاب یا بدحجاب خود را هنی از منکر نکند ،فاسق است.
فاسق یعنی کسی که گناه کبریه اجنام میدهد و یا اصرار به گناهان صغریه دارد.
مسأله :کسی که معتقد به ضروریّات دین اسالم است و مناز را انکار منیکند و فقط
به خاطر تنبلی مناز منیخواند ،کافر نیست بلکه مسلمان گناهکار است و ازدواج با او

جایز است .ولی الزم است با زبان خوش توأم با ادب و احرتام او را امر به معروف و
هنی از منکر کرد تا این فریضه بزرگ را به جا آورد.
صلیاهللُ َعلَیه َوآله
مسأله :ازدواج با فامیل اشکالی ندارد ،ولی طبق روایتی که از پیامرب اکرم َ

به این مضمون رسیده است که با نزدیکان ازدواج نکنید به علّت اینکه فرزند ضعیف و

الغر به دنیا میآید ،ازدواج با نزدیکان مکروه است .و چنانچه از حلاظ پزشکی و
آزمایشات هنی شده ،هبرت است از آن پرهیز کرد .البتّه هر قاعده کلّی ،استثنائی دارد و
گاه شده است که حاصل ازدواج فامیلی ،فرزندانی بسیار باهوش و سامل بوده است.

ذمی کراهت
مسأله :ازدواج موقّت مرد مسلمان ،بدون اجازه مهسر مسلمانش با زنان ّ

دارد.

ذمی ،کافران اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان هستند که در مقابل
منظور از ّ

تعهدشان نسبت به رعایت قواننی اجتماعی اسالمی ،از حایت و امنیّت حکومت
ّ
اسالمی برخوردار میشوند و در شهرهای مسلمانان زندگی خواهند کرد.
مسأله :دراویش یعنی صوفیّه ،عموماً گرفتار احنرافاتی هستند .سزاوار است از معاشرت
و ازدواج با آهنا پرهیز کرد.
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مسأله :صوفیّه ،فرقههای خمتلفی دارند و عقاید آهنا خمتلف است .بعضی از نظر عقیده
منحرف هستند و بعضی منکر ضروریّات دین اسالم هستند ،در حالی که بعضی دیگر

چننی نیستند و فقط احنرافات جزئی دارند.

مسأله :در برخی روایات ،از ازدواج با زن احق هنی شده است .لذا کراهت دارد و
علّت آن آثاری است که در زندگی خانوادگی و روی تربیّت فرزندان دارد .البتّه هر چند

ظاهر روایت در مورد زنان استّ ،اما با این حال منحصر به ایشان نیست بلکه میتوان
در مورد مردان هم جاری دانست .به عبارتی دین اسالم خواستار تشکیل یک زندگی

سامل و تربیّت فرزندان صاحل و شایسته میباشد .لذا مالکها و معیارهایی برای حت ّقق
این هدف مهم بیان منوده است که رعایت آهنا در این زمینه مفید و مؤثر خواهد بود.

مسأله :عقد ازدواج در هنگام قمر در عقرب کراهت دارد و هبرت است مراعات شود.
البتّه اگر بدون اطّالع یا به هر حنو عقد ازدواج در هنگام قمر در عقرب صورت گرفت،
برای بر طرف کردن تأثری سوء آن میتوان از صدقه و دعا استفاده کرد.
مسأله :منظور از قمر در عقرب ،واقع شدن ماه در صورت فلکی عقرب است و آنچه
درباره قمر در عقرب مینویسند ،مطابق برخی از روایات دارای آثاری است.
مسأله :برای اطّالع از زمانهای قمر در عقرب میتوان به تقومیهای جنومی مراجعه
کرد .معموالً هتیّه کنندگان این تقومیها اهل خربه هستند و در مورد موضوعات شرعیّه
مانند قمر در عقرب ،این تقومیها مورد قبول و اعتماد است.
مسأله :روایات قمر در عقرب شامل جشن ازدواج منیشود.
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مسأله :هبرت است عقد ازدواج در وسط روز صورت نگرید .در حدیث معترب است که
به امام باقر َعلَیهالسالم خرب رسید شخصی در گرمای هوا و در وسط روز به خواستگاری
زنی رفته است .حضرت فرمود :گمان منیکنم حمبّت و اُلفت در میان آهنا استوار شود.

سراجنام آهنا به زودی از هم جدا شدند.

مسأله :ازدواج در شب مستحب است.
پایان
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