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 01 ...................................................................................................................... ازدواج در یمقدمات انیب: اول فصل
 01 .............................................................................................................................................. ازدواج اهمیت.0
 01 ...................................................................................................................................... ازدواج یشرع حكم.2

 01 ................................................................................. (خود یخود به)آن نفس به نظر با ازدواج حكم: الف
 01 ..................................................................................... گرید عوارض و جوانب به توجه با نكاح حكم: ب
 01 ...................................................................................................................................... پسر ازدواج نهیهز

 00 ................................................................................................................ آن با مرتبط احكام و یخواستگار.3
 00 ....................................................................................................... (خِطبه) خواستگاری یشرع حكم.0.3

 00 .................................................................................................. عده در ای شوهردار زن از یخواستگار
 02 ..................................................................................................................ازدواج در استخاره گاهیجا. 2.3
 02 ................................................................................................................. خواستگاری در نگاه احكام.3.3
 03 ................................................................... (عقد یاجرا از قبل) نامزدی دوران در پسر و دختر حكم.0.3

 03 .................................................................................................................................................... عقد آداب. 0
 03 ................................................................................................................................ : عقد مستحبات: الف
 03 .................................................................................................................................. : عقد مكروهات( ب

 00 ................................................................................................................................ همسر با یكینزد آداب. 5
 00 ........................................................................................................................... :یكینزد مستحبات( الف
 00 .................................................................................................................... جماع و زفاف مكروهات(  ب

 00 ................................................................................................................................ :مكروه یها زمان
 00 ............................................................................................................................... :مكروه یها مكان
 00 ................................................................................................................................ :مكروه یها حالت

 05 ..................................................................................................................... دائم عقد صحت طیشرا: دوم فصل
 05 .............................................................................................................................................. نیزوج طیشرا.0

 05 ........................................................................................................... سال زدهیس ریز ازدواج-ازدواج سن
 05 .............................................................................................................. : دختر ازدواج در تعجیل حكم
 05 ........................................................................................................ سال زدهیس ریز دختر ازدواج حكم

 01 ........................................................................................................................... اخبار در زن قول تیحج
 01 ................................................................................................................... "ستمین باکره": دیبگو
 01 .................................................................."اند داده اذن شانیا ای ندارم یپدر جد ای پدر": دیبگو
 01 ................................................................................................................... "ندارم شوهر": دیبگو
 01 ........................................................................................................... "شده تمام ام عده": دیبگو
 01 ......................................................................................................................... "ام ائسهی": دیبگو

 01 ........................................................................................................................................... عقد در یول اذن.2
 01 ...................................................................................... (عقد یایاول)دارند تیوال عقد در که یکسان.0.2

 01 .................................................................................................. (رود باال هرچه)یپدر جد و پدر.0.0.2



3 

 

 01 .......................................................................................................................................... یوص.2.0.2
 01 .......................................................................................................................................... حاکم.3.0.2

 01 ......................................................................................................................................... یول طیشرا.2.2
 01 ..................................................................................................................... باکره دختر در یول اذن. 3.2

 01 ................................................................................................................................. :فقها نظر خالصه
 21 ............................................................................................... :فقها نظر کی هر نظر عیتجم و لیتفص

 20 ........................................................... (مكارم اهلل تیآ) رهیصغ در عقد صرف به اذن اسقاط حكم
 20 ..................................................................... دهیرش بالغه دختر اطالع بدون یول توسط عقد جواز

 22 ........................................................................................................................... یول اذن سقوط موارد
 22 ............................................................................................................................... یول جنون -0

 22 ...................................................................................................... یول رفتن کما و یهوش یب
 22 ..........................................................................................................................یول بودن کافر-2
 23 ................................................................................................ کفو هم با ازدواج از یول ممانعت.3

 23 .................................................................................................... (یعرف و یشرع) کفو از مراد
 23 ................................................................................. ازدواج مسائل در بودن کفو هم از منظور
 23 ........................................................................................... کفو با ازدواج از یول ممانعت حكم

 20 ........................................................................ یول فوت ای( نبودن دسترس در ای) بودن بیغا. 0
 20 ...................................................................................... نكند مشارکت دختر ازدواج امر در یول.5

 25 ................................................................................................... دخترش بر عهیش ریغ پدر تیوال
 25 ................................................................................................................. است یسن هم دختر
 25 ....................................................................................................................... است عهیش دختر

 25 ............................................................................................... دخترش بر مسلمان ریغ پدر تیالو
 21 ................................................................................. اذن به کردن حیتصر لزوم ای یول تیرضا تیکفا

 21 .................................................................................................................. :موارد یبرخ در اذن تیفیک
 21 .................................................. عكس بر ای بخوانند موقت عقد یول داده دائم عقد اجازه یول-0
 21 ................................... کنند عقد طیشرا آن بدون یول داده یخاص طیشرا با را عقد اجازه یول-2
 21 .................................................................................. .بدهد مطلق طور به را ازدواج اجازه یول-3
 21 ............................................................................... گرید شخص به پدر تیوال یواگذار حكم-0
 21 ......................................................... عقد صحت و جواز در مرد و زن دیقلت مرجع نظر اختالف.5

 21 ...................................................................... ردیگ یم اشكال مرجعش که یکس فیتكل: الف
 21 ........................................................................... ردیگ ینم یاشكال مرجعش یکس فیتكل: ب

 21 ................................................................................................................................... ریصغ بر تیوال.0.2
 31 ................................................................................................................................ مجنون بر تیوال.5.2
 31 ................................................................................................................................... هیسف بر تیوال.1.2
 30 ..................................................................................................... ندارند تیوال ازدواج در که یکسان.1.2

 30 ............................................................................................... آن با مرتبط احكام و دائم عقد غهیص طیشرا.3
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 30 ............................................................................................. (یمعاطات عقد حكم)غهیص واندنخ لزوم.0.3
 30 ......................................................................................................................................... بودن یعرب.2.3
 30 .............................................................................................................................. غهیص بودن یماض.3.3
 32 .......................................................................................................................................... انشاء قصد.0.3
 32 .......................................................................................... ( عقد الفاظ یمعنا دانستن)مضمون قصد. 5.3
 32 .................................................................................................................................................. زیتنج.1.3
 33 ................................................................................. (کی هر گاهیجا و ندهیگو الفاظ،)قبول و جابیا.1.3

 33 ..................................................................................................................... قبول و جابیا الفاظ: الف
 33 ................................................................................................. باشد؟ زوجه طرف از جابیا دیبا ایآ:ب
 33 ....................................................................................................................... قبول بر جابیا میتقد:ج
 30 ........................................................................................................................ (اریاخت)نیزوج تیرضا.1.3
 30 ...................................................................................................................................... نیزوج نییتع.1.3

 30 ................................................................................... (قصد-عقل-بلوغ) عقد غهیص یمجر طیشرا.01.3
 30 ................................................................................................................. عهیش ریغ توسط عقد یاجرا
 35 .................................................................................................. حضورى غیر صورت به عقد صیغه.00.3

 35 ................................. .بخواند را هردو عقد لیوک و باشند نداشته حضور آنها از یكی ای مرد و زن: الف
 35 .................................... .بخوانند...و یتلفن را عقد غهیص دشانخو و نباشند محل کی در مرد و زن: ب
 35 ............................................................................................................. عقد غهیص یاجرا در وکالت.02.3
 35 ............................................................................................................................. یفضول عقد حكم.03.3
 31 .................................................................................................................. عقد خواندن اشتباه حكم.00.3

 31 .......................................................................................................................آن با مرتبط مسائل و هیمَهر. 0
 31 .......................................................................................................... دائم عقد در هیمهر نییتع حكم.0.0
 31 ...................................................................................................................... عقد از بعد هیمهر نییتع.2.0
 31 ................................................................................................ (متعه-سُنّه-مِثل-یمُسَمّ) هیمهر انواع.3.0

 31 ......................................................................................................................... المثل مهر نیعت مالک
 31 .................................................................................................... دائم عقد در المثل مهر وجوب موارد

 31 .............................................................................................................. هیمهر بدون دائم عقد حكم. 0.0
 31 ............................................................................................... طالق اراده از قبل و دخول از قبل: الف
 31 .................................................................................................. طالق اراده از بعد و دخول از قبل: ب
 31 .................................................................................................................................... دخول از بعد: ج
 31 ................................................................................ دخول از قبل نیزوج از یكی فوت ای عقد فسخ: د
 31 ................................................................................................................. (دائم عقد در)هیمهر طیشرا.5.0

 31 .......................................................................................... قرارداد هیمهر شود یم که ییزهایچ.0.5.0
 31 ................................................................................................................... هیمهر داشتن تیمال.2.5.0
 31 ................................................................................................................................ هیمهر مقدار.3.5.0
 31 ..................................................................................................................... هیمهر نبودن مبهم.0.5.0
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 01 ................................................................................................................... هیمهر پرداخت قصد.5.5.0
 01 ........................................................................................................ مهریه پرداخت و درخواست.1.5.0
 01 ................................................................ (پول ارزش کاهش-تورم) روز نرخ به هیمهر محاسبه.1.5.0
 00 ..................................................... هیمهر شدن نصف-دهد طالق را زن دخول از قبل زوج اگر.1.5.0
 00 ....................................................................... (دخول از قبل) نیالزوج احد فوت با هیمهر حكم.1.5.0

 00 .......................................................... ابراء ای بخشش از برگشتن-هیمهر ابراء-هیمهر بخشش.01.5.0
 02 ......................................................................... اند داده هیزیجه جهت داماد که یائیاش ای پول.00.5.0
 02 .............................................................. خواند یم عاقد که یا هیمهر و یتوافق هیمهر تفاوت.02.5.0
 03 ...................................................................................................................................... ربهایش.03.5.0

 03 ................................................................................................. مختلف یها حالت در دائم عقد غهیص متن.5
 03 ..................................................................................................................................... نیزوج خود توسط

 03 ........................................................................................................................ نیزوج از وکالت به نفر دو
 03 ...................................................................................................................... نیزوج از وکالت به نفر کی
 03 ......................................................................................................................... زوج توسط قبول و جابیا
 00 ....................................................................................................................... زوجه توسط قبول و جابیا
 00 ............................................................................................ مرد لیوک توسط قبول و زوجه توسط جابیا
 00 ........................................................................................... زوج توسط قبول و زوجه لیوک توسط جابیا

 00 .......................................................................................................................... مهر و صِداق ای صَداق
 05 ........................................................................................ عقد فسخ در یمطالب و عقد، ضمن شروط: سوم فصل
 05 ....................................................................................................... آن با مرتبط احكام و عقد ضمن شروط.0

 05 ....................................................................................................................................... جایز شروط. 0.0
 05 .................................................................................................. شرع یمقتضا با مخالف که یشروط.2.0

 01 ................................................................................................................... یجنس رابطه نداشتن شرط
 01 ........................................................................................... اول همسر اذن با دوم همسر گرفتن شرط

 01 ................................................................................................... عقد مقتضای با مخالف که شروطی.3.0
 01 ........................................................................................................... ر؟یخ ای هست مفسد فاسد شرط
 01 ........................................................................................................ ابتال مورد شرط چند حكم یبررس

 01 ......................................................................................... ردینگ یگرید زن مرد نكهیا شرط: الف
 01 .................................................................. باشد طالق در لیوک مرد طرف از زن نكهیا شرط: ب
 01 ...................................................................................................................... دخول عدم شرط: ج
 01 .................................................................................................. یخاص مكان در سكونت شرط: د
 01 .................................................................................................................. نشدن دار بچه شرط. ه
 01 .................................................................................................. اذن بدون منزل از خروج شرط. و
 01 ........................................................................................ دائم عقد در نفقه پرداخت عدم شرط. ح

 01 ................................................................................................................. عقد از قبل یتواقف شروط. 0.0
 01 ................................................................................ قباله در آنها نشدن ذکر و عقد از قبل یگفتگوها
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 51 ........................................................................................... نكاح عقد غهیص ضمن در شروط ذکر عدم
 51 ............................................................................................ است الشروط یعل یمبن که یعقد یمعنا
 50 .................................................................................. شوندن انیب عقد ضمن در ازدواج سند شروط اگر

 50 ...................................................................................... آنها یمبنا بر...و طالق یاجرا حكم: الف
 50 ............................................................................................................. آنها کردن یالزام نحوه:ب

 52 ............................................................................................ ازدواج سند در عقد ضمن شروط یبررس.5.0
 52 ....................................................................................................... ازدواج سند عقد ضمن شروط متن
 52 .................................................................................. مشابه شروط ریسا و-شروط نیا مورد در ینكات

 52 .................................................................................................. :فعل شرط و زیتنج و قیتعل فرق
 53 .......................................................................... طالق در دادن وکالت ای زن به طالق حق دادن

 53 ................................................................ شود جدا خواست وقت هر کند شرط موقت عقد در زن
 53 .................................................................... نیزوج به میتفه لزوم ای شروط به لیوک علم تیکفا

 50 .............................. شود یم الزم شود خوانده زمال عقد ضمن در مجددا اگر شده داده وکالت ایآ
 50 ........................................................... هستند فسخ قابل ریغ و یالزام نكاح عقد ضمن شروط ایآ

 55 .......................................................................... فعل شرط ای جهینت شرط شكل به شروط یاجرا
 55 ...................................................................................................................... بذل قبول در وکالت

 51 ..................................... شود داده خلع شروط نیا طبق که یصورت در بذل زانیم نییتع در اریمع
 51 ........................................................ (زوج جنون صورت در طالق در وکالت)ب بند در 0 وکالت حكم

 51 ............................................................. موکل ای لیوک یهوش یب ای جنون با فقه در وکالت حكم
 51 ........................................................................................................... طالق نوع نییتع در وکالت
 51 ............................................................................................................................ لیتوک در وکالت
 51 ..................................... 02 شماره ب بند وکالت و اول زن یناسازگار علت به مرد مجدد ازدواج

 51 .................................................................................................. طالق در وکالت از مجدد استفاده
 11 .............................................................................................................. ازدواج سند الف شرط در ابهام

 11 .................................................................................................................... آن با مرتبط احكام و عقد فسخ.2
 11 ................................................................................................آن انجام یچگونگ و عقد فسخ یمعنا.0.2
 11 ............................................................................................... شودمی ازدواج فسخ موجب که عیوبی.2.2

 11 ................................................................................................................................ زنان؛ عیوب.0.2.2
 10 ............................................................................................................................. مردان؛ عیوب.2.2.2
 10 ....................................................................................................................................... :جنون-0
 10 ......................................................................................................................................... :جَبّ-2
 12 ......................................................................................................................................... :عِنَن-3
 12 ........................................................................................................................................ خَصاء-0
 13 ............................................................... (یکور خوره، ،یسیپ جذام، بودن، میعق)متفرقه عیوب.3.2.2

 13 .................................................................................................................................... بودن میعق
 13 ..................................................................................................... مرد(یکور خوره، ،یسیپ جذام،)



7 

 

 13 ........................................................................................................................ ازدواج فسخ جواز و دزیا
 10 .............................................................................. ...(و بكارت عدم-بیفر)فسخ خیار و تدلیس.0.2.2

 15 .................................................................................................................................... فسخ احكام.3.2
 15 ............................................................................................................... طالق به ازین عدم.0.3.2

 15 .................................................................................................. فسخ جهت حاکم به رجوع.2.3.2
 15 .......................................................................................... فسخ برای طالق شرایط تیرعا.3.3.2
 11 ................................................................................................................. فسخ بودن یفور.0.3.2

 11 .............................................................................................. (آن ریغ و سیتدل)فسخ در هیمهر حكم.3.2
 11 ...................................................................................................................... سیتدل ریغ به فسخ: الف
 11 ....................................................................................................................... سیتدل علت به فسخ:ب

 11 .............................................................................................................. دائم عقد در نیزوج حقوق: چهارم فصل
 11 ................................................................................................................................ دائم عقد در مرد حقوق.0

 11 ...................................................................................... ردیبگ اذن شوهر از دیبا خانه از خروج یبرا. 0.0
 11 .......................................................................................................... تیرضا تیکفا ای اذن  لزوم
 11 ............................................................................................................. نباشد شوهر مال انهخ اگر
 11 .....................................................................................کرده رونیب منزلش از را او شوهر که یزن
 11 ........................................................................................ منزل از خروج جهت عقد ضمن شرط.0.0.0
 11 ......................................................... ...(و ییمایحج،معاش،انتخابات،راهپ) واجبات بخاطر خروج.2.0.0

 11 ................................................... دیشد ضرر و حرج و عسر صورت در معاش یبرا خانه از خروج
 11 ............................................................................................................. درمان یبرا خانه از خروج

 11 .................................................................................................. عقد زمان در پدر خانه از خروج.3.0.0
 11 ............................................................................... آن امثال و نهیک تعصب، یرو از خروج منع.5.0.0
 10 ......................................................... ...(و حبس کما، جنون، زوج، شدن دیناپد)اذن امكان عدم.1.0.0
 10 ....................................................... شرط آن نكردن تیرعا قصد و یخاص شرط با خروج اجازه.1.0.0
 10 .................................................................................... .ستین زن شان در که یا خانه از خروج.1.0.0

 12 ..................................................................................................................................... یجنس نیتمك.2.0
 12 ......................................................................................................................... پشت از یكینزد.0.2.0
 13 ...................................................................... دارد یشرع عذر نیتمك به نسبت زن که یموارد.2.2.0
 13 ................................................................................................................. عقد دوران در نیتمك.3.2.0
 13 ..............................................................................دارد ارتباط ماریب زنان با که یمرد از نیتمك.0.2.0
 13 ...................................................................................................... حرج و عسر موارد در نیتمك.5.2.0
 10 ........................................................................................ است حرام یخاص نیتمك که یموارد.1.2.0
 10 ......................................................................................................... متعارف ریغ یجنس نیتمك.1.2.0

 10 .................................................................................................. متعارف ریغ نیتمك در زن فهیوظ
 15 ................................................................................................................... پشت از یكینزد حكم

 15 ........................................................................................................ پشت از نیتمك در زن فهیوظ
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 15 .......................................................................................................... یدهان نیتمك در زن فهیوظ
 11 ............................................................................. شب هنگام دنیخواب برهنه در شوهر از اطاعت

 11 ................................................................................................ همسر عكس به نگاه با شدن ارضا
 11 .............................................................................. نیزوج نیب ارتباط در یمصنوع آلت از استفاده
 11 .............................................................................................. آن امثال و خاردار کاندوم از استفاده
 11 ............................................................................ عاشقانه یحرفها وشنود گفت اثر بر یمن خروج
 11 .................................................................................................................... همسر لیتخ با ءارضا
 11 ........................................................... ...و یمجاز یفضا-امکیپ-نامه-کتابت با نیزوج کیتحر

 11 ..................................................................................... نیزوج توسط یزناشوئ رابطه از لمیف هیته
 11 .................................................................. (یجنس نیتمك-و-خروج اذن: از ریغ در)شوهر از اطاعت.3.0

 10 ................................................................................................................................. دائم عقد در زن حقوق.2
 10 .................................................................................................................................................... نفقه.0.2

 10 ................................................................................................................................... نفقه موارد.0.0.2
 10 ............................................................................................................................. درمان مخارج.2.0.2
 10 .......................................................................................................... همسر نفقه وجوب طیشرا.3.0.2
 12 .......................................................................................................................... عقد دوران نفقه.0.0.2
 12 ........................................................................( مرد كانینزد زن، مرد، خود)نفقه وجوب بیترت.5.0.2

 12 .................................................................................................................................. (یكینزد)مواقعه.2.2
 13 ............................................................................................ (همخوابی) قَسم حق و متارکه عدم حق.3.2
 13 ................................................................................................................................................. هیمهر.0.2
 13 ......................................................................................(هیمهر گرفتن تا نیتمك از امتناع)حَبس حق.5.2

 10 ........................................................................................................... آن با مرتبط احكام و زن و مرد نشوز.3
 10 ............................................................................................................................................. ناشز مرد.0.3

 10 ............................................................................... ست؟یچ فیتكل ندهد را زن نفقه شوهر اگر.0.0.3
 10 ............................................................................................................................................ ناشزه زن.2.3

 15 .............................................................................  ...(و مهر ،یهمخواب ،نفقه)ناشزه حقوق حكم.0.2.3
 11 ................................................................................................................ آن طیشرا و موقت ازدواج: پنجم فصل
 11 ...................................................................................................... موقت عقد در یول اذن و نیزوج طیشرا.0
 11 ...................................................................................................................... موقت عقد در هیمهر و مدت. 2

 11 ....................................................................................... هیمهر ای مدت نیتع بدون موقت عقد حكم.0.2
 11 ............................................................................................................. (اکثر حد-حداقل)مدت زانیم.2.2

 11 ......................................................................................... تیمحرم یبرا نابالغ ساعته کی کردن عقد
 11 ......................................................................................................................................... ساله11عقد.3.2
 11 .................................................................................. (مدت نییتع نحوه)مدت بودن مجهول ای مبهم.0.2

 11 ....................................................................................... موقت عقد مدت اتمام در شک هنگام فهیوظ
 11 ...................................................................................... (موقت عقد وقت نییتع در)روز محاسبه نحوه



9 

 

 11 ....................................................................................... (موقت عقد وقت نییتع در)ماه محاسبه نحوه
 11 ............................................................................................ موقت عقد در مدت مقدار کردن فراموش

 11 .......................................................................................................... عقد بودن دائم ای موقت در شک
 11 ................................................................ (داشتن یمال نبودن، مجهول نوعش،)موقت عقد در هیمهر.5.2
 10 ............................................................ مدت بخشش ای دخول بدون مدت اتمام با موقت عقد هیمهر.1.2
 10 ............................................................................................ موقت نكاح در زن تمكین عدم با هیمهر.1.2

 12 ............................................................................................................. یكینزد از قبل هیمهر بخشش
 12 .................................................................................................................. موقت عقد غهیص خواندن نحوه. 3
 13 ................................................................................................................... موقت عقد در زن و مرد حقوق. 0

 13 ...............................................................................موقت عقد در شوهر اذن بدون خانه از زن خروج.0.0
 13 .............................................................................................. موقت عقد در مواقعه به نسبت زن حق.2.0
 13 ................................................................................................. موقت عقد در نفقه به نسبت زن حق.3.0
 10 ................................................................. موقت عقد در(مهر گرفتن تا نیتمك از ممانعت)حبس حق.0.0
 10 ........................................................................................... موقت عقد در ارث و(یهمخواب)قَسم حق.5.0
 10 ....................................................................................................... موقت عقد در یكینزد عدم شرط.1.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 : بیان مقدماتی در ازدواجفصل اول

 اهمیت ازدواج.1
 در تشویق مردم بر آن و سرزنش بر تررک آن وارد شرده   بسیاری روایات و از مستحبات مورد تأکید اسالم استازدواج یكی 

ریزی نشده که نزد خدای تعالی : هیچ بنائی در اسالم پی"رمودندرسول خدا )ص( ف": می فرماینداز امام باقر علیه السالم ، است

 0محبوبتر از ازدواج باشد. 

ر احرراز و کسرب   2ر احیای سنت؛  0 از این قرار می باشد:در روایات شماری از آثار و بركات و فواید ازدواج 

رر زیرادی   1ر کنترل شرهوت؛  1دی روزی؛ ر زیا5ر کسب ثواب بیشتر در عبادات؛ 0ر ساخت بهترین بنا در اسالم؛ 3نصف دین؛ 

 2 (سیستانی مكارم، عظام: آیاتحضرت امام و )ر زیاد شدن مسلمان 1نسل؛ 

 ازدواجشرعی حكم .2

 )به خودی خود(آنبا نظر به نفس  ازدواجالف: حكم 
 امرام  )حضرتشود که مجرد بودن کراهت دارد.به خودی خود مستحب است، حتی از بعضی روایات استفاده می ازدواج -

  3 و آیه اهلل مكارم(
) آیره  .و روایات بسیاری در تشویق به آن و مذمت ترک آن وارد شده استاست، موکد به خودی خود مستحب  ازدواج -

  0 اهلل سیستانی(

 ب: حكم نكاح با توجه به جوانب و عوارض دیگر
 5مكارم( و سیستانی عظامت اآی.)حضرت امام، کسی که بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد، واجب است زن بگیرد -

یا مصادیقی بررای   و...نذر یا عهد یا قسم سبب مثل ازدواج به مواردی دیگر بر وجوب ازدواج آمده در کالم فقها  نكته:

 1 ازدواج حرام یا مستحب و مكروه نیز بیان شده است.

 ازدواج پسر نهیهز
 1ه و بر عهده پدر است؟ازدواج پسر جزء نفقه محسوب شد یالزم برا نهیهز ای:آ پرسش

                                      
 ، کتاب النكاح231، صفحه 2تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی، ج 0

فصرل النكراح .سرید علری حسرینی       کتاب النكاح،2ج الوثقى سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة  النكاح کتاب231: ص ،2ج الوسیلة، سید روح اهلل موسوی خمینی تحریر - 2
 ، کتاب النكاح3ج ،(للسیستانی) الصالحین سیستانی منهاج

 کِتابُ النِّكاح5، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج؛ 0سالهمالنكاح و آدابه و ، کتاب النكاح، 2یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، ج 3

 کِتابُ النِّكاح5، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج.  0

 2313و نظر آیت اهلل مكارم قبل از مساله 2003، مساله،2رساله مراجع، جلد 5

 0، کتاب النكاح، مساله2لتعلیقات، جیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع ا . رجوع شود به: 1

 ، سایت آیت اهلل مكارم:051مساله  3جلد نیمنهاج الصالح، 2نفقه االقارب مساله لهیرالوسیتحر.  7

2131112&mid=01111catid=&1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46897&mid=263807
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46897&mid=263807
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ال یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا بتزویج أو إعطاء مهر له  و إن کان أحوط مع حاجتره إلرى النكراح و     -
  (حضرت امام) .عدم قدرته علیه و على بذل الصداق خصوصا فی االب

صداق و غیره و ان کان ذلک أحوط  سریّما  لیس من انفاق الواجب للقریب ولداً کان أو والداً بذل مصاریف زواجه من ال -
 (یستانیاهلل س تیا فی االب مع حاجته الى الزواج و عدم قدرته على نفقاته.)

واجرب آن اسرت کره     اطیر که پسر ممكن است گرفتار گناه شود و پدر تمكن دارد احت یدر صورت یول ستیجزء نفقه ن -
 (اهلل مكارم تیآ) .دیپرداخت نما

 یدر باب حج تمتع و بحث استطاعت گاه یول ستیازدواج فرزند به عهده پدر ن نهیمشهور هزدرست است که طبق نظر 
 پول رفتن به حج را دارد: نكهیبا ا ستیازدواج فرزند حج بر فرد واجب ن نهیبه خاطر هز

یرد به حررام  اى دارد که شرعاً و عرفاً به زن احتیاج دارد که اگر زن نگکسى که واجد شرایط حج باشد و نوه -[ س 11]
 اش یا حج؟افتد، آیا کدام مقدم است و وظیفه پدربزرگ چیست، ازدواج براى نوهمى
حج خودش مقدم است مگر اینكه ازدواج نوه، از مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هم برراى او ازدواج کنرد و    - ج

 (11ص یهم به مكه برود. )مناسک حج محش
رف مال در حج و ترک تزویج نوه براى او )پدربزرگ( حرجى باشد، حرج واجرب نیسرت    : اگر صیستانیاهلل س تیا قهیتعل

 (02وگرنه واجب است. )ملحق مناسک، س

 خواستگاری و احكام مرتبط با آن.3

 )خِطبه( خواستگاریشرعی حكم .1.3
 0 مكارم( امام و آیه اهلل حضرت)خواستگاری مستحب است.  -

 خواستگاری از زن شوهردار یا در عده

استگاری از زنی که در عقد دائم یا موقت دیگری است مطلقا)چه بره تصرریح و چره بره کنایره و...(حررام اسرت و        خو -
 زیو اشاره جرا  ضیبه طور تعر هیرجع ریحرام است هر چند در عده غ حایاست تصر ریکه در عده غ یزن یخواستگار

)امرام خامنره   .سرت یدائم و موقرت ن  نیب یحكم فرق نیو در ا ستین زیهم جا ضیبه طور تعر هیاست و در عده رجع
 2ای(

خواستگاری به صورت صریح و یا با کنایه از زن شوهر دار و زنی که در عده رجعیه است جایز نیست)با ترس از اینكه  -
سبب نشوز زن از شوهرش شود بلكه بنابر احتیاط واجب مطلقا حرام است( ولی نسبت بره زنری کره در عرده برائن      

چه غیر آن( کسی که مانعی جز همین عده برای ازدواج با او ندارد با کنایه و یا به تصریح می است)چه عده وفات و 
 3تواند از او خواستگاری کند.)آیه اهلل سیستانی(

بره   یندارد ول یدر عدّه وفات مانع هیبه کنا یخواستگار ،ستین زیموقت( جا عقددر  یاز زن شوهردار )حت یخواستگار -
 0)آیه اهلل مكارم(.اشكال دارد حیصورت صر

                                      
)خِطبه در اینجا با کسر خاء خوانده می شود و غیر از خطبه قبل از خواندن عقد اسرت  5فضل النكاح و آدابه ،م کتاب النكاح2ج الوثقى العروة یزدی،  طباطبایی کاظم محمد سید - 0

 که به ضم خاء می باشد(. 
 0311/15/11استفتاء:  خیتار    111130شماره استفتاء: ؛ 0311/11/05استفتاء:  خیتار    100310شماره استفتاء:  . 2

 011م11، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج . 3

0 .251101d=&mi500&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
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 در ازدواج استخارهجایگاه  .2.3
 یرا  باشد عمل اصل در تردید اینكه از اعم است، مباح کارهای انجام در تردید و حیرت رفع برای استخاره کلی طور به -

 همچنرین  و نیسرت  الزم اسرتخاره  نردارد،  وجود حیرت آنها در که خیر کارهای در این بنابر .آن انجام چگونگی در
 وجرود  استخاره به عمل در شرعی الزام باشید داشته توجه، باشد نمی عمل یا شخص آینده از آگاهی برای خارهاست

 1)امام خامنه ای(.نشود عمل آن خالف بر است بهتر ولی ندارد
و  مردد شود ابتدا در اطراف آن یترک کار ایکه اگر انسان در انجام  یمعن نیمشورت با خداوند است بد یاستخاره نوع -

کند وگرنه با افراد کراردان و   یطبق آن عمل م دیرس یا جهیکند اگر به نت یم شهیآثار و لوازم و توابعش فكر و اند
صورت با خداوند  نیا ریکند در غ یطبق آن عمل م دیرس جهینت هکند اگر ب یبا تجربه و آگاه در مورد آن مشورت م

خوب اسرت   یول ستیعمل به استخاره واجب ن البتهکند. یکند و مطابق آن عمل م یاستخاره مشورت م قیاز طر
صورت مخالفت برا آن پرس از پرداخرت     نیبگذرد که در ا یکه مدت زمان نیجهت با آن مخالفت نگردد مگر ا یب

 2)آیه اهلل مكارم(.مانع است یب یصدقه ا

 خواستگاریدر احكام نگاه .3.3
 3نگاه كند؟تواند به زن در مراسم خواستگاری، مرد چه مقدار می

جایز است که به او نگاه کند، به شرطى که به قصد لذت بردن نباشد) اگر چه  دیازدواج نما یخواهد با زن یکه م یکس -
شود( و به شرطى که احتمال بدهد که با نگاه کردن بره او،  لذت پیدا مىقهرا داند که به جهت نگاه کردن به او، مى

نه آنكه مثل زن شوهردار و صاحب  -ى که ازدواج آن زن بالفعل جایز باشدکند. و به شرطبصیرت زیادترى پیدا مى
نه آنكه بداند که آن زن خواستگارى او را رد  -و به شرطى که احتمال پیدا شدن توافق بر ازدواج را بدهد -عدّه باشد

گر چه نگراه بره   او اکتفاء نماید ا محاسنو احتیاط مستحب آن است که به صورت و دو کف دست و مو و  -کندمى
 )حضرت امام(آن است که از پشت لباس نازک باشد . احتیاط مستحبو  جایز است -غیر از عورت -بدنبقیه 

تواند به صورت، دست، مو و محاسن او بردون   یاز او م یاطالع و آگاه یبرا دیازدواج نما یخواهد با زن یکه م یکس -
 اینداشته باشد و ثان یقبل یاوال اطالع و آگاه نكهیشروط بر اقصد لذت نگاه کند ر اگر چه قهرا لذت حاصل شود ر م

 )امام خامنه ای(دهند. یعلم نداشته باشد که به او جواب رد م
جایز است به محاسن او)مانند: صورت، موها، گردن، دو کف دست، مچ هرا و   دیازدواج نما یخواهد با زن یکه م یکس -

ر این زمینه شرط نیست، البته به این شرط که به قصد لرذت شرهوانی   ساق ها و مانند آن(نگاه کند، و رضایت زن د
شود( و ترس از افترادن در حررام را نداشرته    داند که به جهت نگاه کردن به او، قهرا لذت پیدا مىنباشد) اگر چه مى

و احتمال ازدواج  باشد و مانعی از ازدواج مثل شوهر دار بودن یا در عده بودن زن نباشد و از قبل وضعیت زن را نداند
 با او را بدهد وگرنه نگاه جایز نیست.)آیه اهلل سیستانی(

تواند با  یباشد، زن م یانجام شود و قصد ازدواج، قطع یمقدمات یرود و صحبت ها یچنانچه مرد، رسما به خواستگار  -
از دسرت و برازو و    یربودن سر و صورت، گردن، مقدا انینما یعنیخانواده، به مقدار الزم، بدون حجاب ) یهماهنگ

                                                                                                                           
251150&mid=05112&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 112532: استفتاء . سیستم مدیریت سایت مقام معظم رهبری، استفتاءات، شماره 0

 شدن منفی جواب صورت در استخاره به . سایت، استفتاءات، استخاره، عمل. آیه اهلل مكارم 2

السرید علری    ؛ 21النكاح، النكاح و آدابه، تعلیقره برر مسر له    ، کتاب2جالسید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ، العروه الوثقی ،  ؛21النكاح، م  كتاب، 3تحریرالوسیله، جامام خمینی ،. 3

 0311/12/22استفتاء:  خیتار    111132شماره استفتاء:  ؛ 21، فی استحباب النكاح و آدابه، م3ج الصالحین، جمنهاالحسینی السیستانی ،
213211&mid=032&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45082&mid=256851
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45082&mid=256851
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=432&mid=263276
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=432&mid=263276
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 ایر مانند مادر و خواهر مررد   یکار را کسان نیممكن باشد، ا اگرلبته )از پاها( در برابر خواستگار ، ظاهر شود. یمقدار
قهرا داند که به جهت نگاه کردن به او، به شرطى که به قصد لذت بردن نباشد) اگر چه مى(، انجام دهند گریزنان د

کند. و به شررطى  طى که احتمال بدهد که با نگاه کردن به او، بصیرت زیادترى پیدا مىشود( و به شرلذت پیدا مى
 )آیه اهلل مكارم(کند.نه آنكه بداند که آن زن خواستگارى او را رد مى -که احتمال پیدا شدن توافق بر ازدواج را بدهد

 )قبل از اجرای عقد( دوران نامزدیحكم دختر و پسر در .3.3
و بره   کننرد  مراعرات  را نامحرم احكام بایدو  هستند، نامحرم هم با نشده اجرا پسر و دختر بین ازدواج عقد که وقتى تا -

)امرام  .ستین زیباشد، جا انیخوف ارتكاب گناه در م ایهر گونه ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده و  یطور کل
 0خامنه ای(

 عقد آداب .3
 :  2الف: مستحبات عقد

خواندن خطبة قبل از عقد که مشتمل بر حمد و شهادتین و صلوات و توصیه به تقوی و دعا   عقد ازدواج.شاهد گرفتن در 

  ولیمه دادن یک روز یا دو روز، و بیشتر از آن مكروه است.  وقوع عقد در شب.  نمودن برای زوجین باشد.

 :  3ب( مكروهات عقد
ر    01ر  03ر  5ر  3ایام نحس ) روقوع عقد د  در روز چهارشنبه.وقوع عقد   وقوع عقد در زمانی که قمر در عقرب باشد.

 وقوع عقد در مُحاق، یعنی دو شب یا سه شب آخر هر ماه.  هر ماه(. 25و 20، 20

 صدقه دادن و عقد كردن

كاه   ییو زمان هاا  امیازدواج و خواندن خطبه عقد چه دائم و چه موقت در ا دییپرسش :لطفاً بفرما

دارناد،   یبر زنادگ  یتوان اگر اثر یر عقرب هستند به چه صورت است و چگونه مقمر د اینحس هستند 

 اثر را برطرف نمود؟ نیا
:قمر در عقرب، واقع شدن ماه در صورت فلكی عقرب است. برای اطالع از این مواقع، می توانید به تقرویم هرای    پاسخ

رب می نویسند دارای آثاری است که برای برطررف کرردن   نجومی مراجعه نمایید. مطابق برخی روایات، آنچه درباره قمر در عق

 0)آیت اهلل مكارم( .کردتاثیر سوء آن، می توان از صدقه و دعا استفاده 

                                      
 0311/11/00استفتاء:  خیتار    121011شماره استفتاء:  . 0

، سیستانى، سید على 5، کتاب النكاح، مساله2، جیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، 5، کتاب النكاح، مساله2تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی، ج 2
 3، مساله3حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(، جلد

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ، 5، کتاب النكاح، مساله2تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی، ج 3
 3، مساله3اج الصالحین )للسیستانی( ، جلد، سیستانى، سید على حسینى، منه1، کتاب النكاح، مساله2، جق ه 0021إیران، اول،  -علیه السالم، قم 

4  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01110&mid=213021 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46904&mid=263427
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 نزدیكی با همسر آداب .5
 :1نزدیكی الف( مستحبات

در   أثوره(.طلب ولد صالح و سالم نمرودن )برا دعاهرای مر      بسم اهلل الرحمن الرحیم گفتن.. گفتناستعاذه  با وضو بودن. 

بهتر است جماع در شب دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه و هنگام زوال روز پنج شنبه و بعد از عصر روز   مكان پنهان باشد.
  با همسر قبل از آمیزش مالعبه صورت گیرد.  هنگام تمایل زوجه صورت گیرد.  جمعه باشد.

 2و جماع ( مكروهات زفاف ب
 :زمان های مكروه

روزی کره    در شبی که ماه گرفتگی رخ داده است.. ت که شب زفاف و ورود به همسر در شب چهارشنبه باشدمكروه اس
شب و روزی که در آن نشانة مخوفی مثل بادهرای سریاه، زرد و قرمرز اتفراق       کسوف صورت گرفته )خورشید گرفته است(.

رفرتن  از غرروب خورشرید ترا      . )ظهرر شررعی(.  جشرنبه ، غیرر از پن هنگرام زوال   زمانی که زلزله رخ داده است. .افتاده است
شب اول   بین الطلوعین. )از اذان صبح تا طلوع خورشید (.  هنگام مُحاق. )دوشب یا سه شب آخر ماه (.  .(هنگام مغربشفق)

اذان و برین    باشرد.  برای غسل نداشته در سفر در صورتی که آب  شب نیمة هر ماه.  هر ماه به غیر از شب اول ماه رمضان.
   شب عید قربان.  اقامه.

 شب عید فطر نیز به خاطر اینكه اول ماه شوال است کراهت دارد. نكته:

 :مكان های مكروه

 . (یر آسمانز)روی پشت بام - دار.زیر درخت میوه در مسیر راه.- و پشت به قبله.رو ، در کشتی

 :حالت های مكروه

 -1 در حال ایستاده. -5. با شكم پر -0ند.ادر حالی که حنا بسته -3 نگیدر حال بره -2. رو به قبله و پشت به قبله -0
بدون آنكره غسرلى برین     -قبل از غسل، مكروه است. البته چند دفعه جماع کردن ]یعنی جنابت در خواب[بعد از احتالمنزدیكی 

گرفتن در هر مرتبه، مسرتحب   شستن عورت و وضو ولیدهد اشكالى ندارد پس غسلش را آخر همه انجام مى -آنها انجام دهد
البتره   باشددختر بجه و یا پسر بچه در مقابل دید دیگران حتی اگر  -1 در برابر خورشید مگر اینكه پرده آویخته باشد. -1. است

 حرف زدن در حال جمراع  -01  نگاه کردن به فرج زن در حال جماع. -1 در صورتی که مستلزم حرام نباشد و گرنه حرام است.
  قرآن باشد.مقدار از انگشتری با او باشد که بر آن ذکر خدا یا  -00  .غیر از ذکر خدا باشد اگر به

 

 

 

 

 

                                      
، 01و00و01و 1، کتاب النكاح، مساله2جیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، ، 1، کتاب النكاح، مساله2تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی، ج 0

 5، مساله3سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(، جلد

، 01و00و01و 1، کتاب النكاح، مساله2جالوثقى مع التعلیقات، یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة ، 1، کتاب النكاح، مساله2تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی، ج 2
 5، مساله3سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(، جلد
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 دائم عقدصحت شرایط فصل دوم: 

 شرایط زوجین.1
هریک از مرد و زن جهت صحت ازدواج باید شرایطی داشته باشند که در بحرث ازدواج هرای حررام بره صرورت کرامال       

، از محارم نسبی یا رضایی یا مصاهره ای مرد نباشد، به )مثل اینكه زن: شوهر نداشته باشد، در عده نباشد تمفصل بیان شده اس

لذا جهت احراز این شرایط به مرتن ازدواج هرای حررام    بر مرد حرام نشده باشد، کافر نباشد و...( و... ، زناجهت عارضی مثل لواط

 مراجعه شود.

 ازدواج زیر سیزده سال-ازدواج سن
 1حكم تعجیل در ازدواج دختر: 

مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مكلّف شرده عجلره کننرد. حضررت صرادق علیره السرالم         -
  )حضرت امام(فرمودند: یكى از سعادتهاى مرد آن است که دخترش در خانة او حیض نبیند.

البته گاهی در این موضروع بنرا بره     عجله کنند مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مكلّف شده -
جهاتی عجله نكردن در تزویج دختران در برخی از سنین ترجیج دارد لذا باید در وقرت تعرارض دیرد کره کردامیک      

]نكته: آیه اهلل مكارم ازدواج دختران در سنین پایین را اجازه نمی دهنرد و  رجحان بیشتری دارد و همان را انجام داد
 .)آیه اهلل مكارم(ص الزم است از وکالی ایشان کسب اجازه شود[در موارد خا

 حكم ازدواج دختر زیر سیزده سال 

 است؟  حرام سال 13 زیر سن در ازدواج آیا

در گذشته این اجازه به اولیاء داده می شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معموال مشكلی ایجاد نمی شد  -
ثابت شده است که ایرن ازدواج هرا بره مصرلحت دخترهرا و پسررها نیسرت و دارای         ولی در عصر و زمان ما عمال

                                      
، کتاب النكاح، 2ق، ج ه 0021إیران، اول،  -یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم، قم  0

 2051، ذیل مساله2، رساله مراجع، جلد00مساله
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مفاسدی است و با توجه به اینكه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این گونه ازدواج ها باطل است و اعتباری ندارد. 
ت شده محكوم بره  نسبت به آنچه در گذشته انجام شده اگر در آن زمان واقعا مفسده ای نداشته و غبطه صغیر رعای

 0)آیت اهلل مكارم(.صحت است

]نكته: آیه اهلل مكارم ازدواج دختران در سنین پایین را اجازه نمی دهند و در موارد خراص الزم اسرت از وکرالی ایشران     

 کسب اجازه شود[.

 دهند:  یاجازه م یطیشرا تیرا با رعا تیمحرم یاهلل مكارم عقد دختربچه برا تیالبته ا

 است؟ حیپدر،پدر خوانده صح یبرا رهید کردن دختر صغعق ای:آ پرسش

واجب به نفع دختر  اطیعقد بنابر احت نیگردد و ا تیرعا یباشد و جهات شرع تیّمحرم جادیکه هدف، ا ی:در صورت پاسخ

 2.ندارد یبچه باشد اشكال

 حجیت قول زن در اخبار

 "باكره نیستم"بگوید: 

 3ه اجازه پدر برای ازدواج ندارم آیا قولش پذیرفته است؟اگر خانمی بگوید باكره نیستم و نیازی ب

 )امام خامنه ای( .است قبول حرفش نباشد او دروغگویی به اطمینان و نیست باکره بگوید خودش اگر -

 الزم است عدم بكارت احراز شود و نمی شود به قول وی اکتفاءکرد. )آیت اهلل سیستانی( -

 "ن اذن داده اندپدر یا جد پدری ندارم یا ایشا"بگوید: 

پرسش:اگر دختر باكره ای بگوید پدرم به من اجازه ازدواج با تو را داده ویا مطلقاا اجاازه داده یاا    

بگوید پدرم و جد پدریم مرده است پس نیاز به اجازه ندارم آیا سخن او حجت است و اگر باا اعتناا باه    

 0حرف دختر عقدی صورت بگیرد آیا این عقد صحیح است؟

                                      
0 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=505&mid=251311  

 . سایت معظم له: 2

1719272&mid=999&catid=0&lid=12https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

یجب  ، . سایت ادمین امام خامنه ای،  3

. 

 السراال  البنرت  علرى  العقد فی یجب هلآیت اهلل سیستانی، استفتائات نجف:  nr115ryاستفتاء:  رهشما 0311آبان  01ی سوال شرع پاسخ(  ی) مفام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 0

مكرارم   یآیرت اهلل العظمر   . ذلرک  دعواهرا  تكفری  وال لها ولی ال أنه أو الزواج فی ولیها قبل من مأذونة أو ثیبة کونها یحرز أن البُدّ منها الزواج یرید من:  الجواب؟  باکرة کونها عن

 و سایت آبت اهلل مكارم: 1111131151:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی ازشیر

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=213111 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=515&mid=258389
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=998&mid=262917
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=998&mid=262917
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263768
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 )امام خامنه ای(. دیبه او اعتماد کن دیتوان یم ،دیده یاو را م ةصدق گفت اگر احتمال -
باید مطمر ن شروید و بره گفتره او نمیتروان      یا اینكه از ایشان اذن دارد اگر ادعا کند پدر و یا جد پدری فوت کرده اند  -

 کفایت کرد.)آیه اهلل سیستانی(
و نسربت بره   . بگیریرد  اجرازه  دخترر  پدر از خودتان که تاس آن احتیاط است داده اذن ولی است مدعی که صورتی در -

چنانچه پسر ولی نداشتن )فوت پدر و جد پدری(دختر را احراز نماید، می توانند با هم ازدواج کنند.)آیره  ادعای فوت، 
 اهلل مكارم(

 "شوهر ندارم"بگوید: 

باشد چاه حكمای   كند كه شوهر ندارد در صورتی كه زن در ادعایش متهم نتزویج زنى كه ادعا مى

 1دارد؟

حتى اگر سرابقا صراحب شروهر    کند که شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص جایز استتزویج زنى که ادعا مى -
 سیستانی( ش مرده است.)حضرت امام، آیت اهللباشد و او ادعا کند که طالق گرفته یا شوهر

 بره  اطمینران  و بروده  تهمت مورد مگر. شود می قبول او نیستم،گفته عده در و ندارم شوهر بگوید زن اگر کلی طور به -
 )امام خامنه ای( .باشد او گفتن دروغ

 .)آیت اهلل مكارم(نباشد متّهم كهآن شرط به کرد قبول را او حرف توان مى ندارم شوهر بگوید زن هرگاه -

 "عده ام تمام شده"بگوید: 

 2؟ردحرف او را قبول كشده آیا می شود  تمام ام عدّه بگوید زن اگر

 باشد گذشته قدری به شوهرش مردن یا طالق از: دوم نباشد، تهمت مورد که آن: اول: شود می قبول او از شرط دو با -
 )حضرت امام( .باشد ممكن عدّه شدن تمام مدّت، آن در که

 )امام خامنه ای( .است قبول حرفش نباشد او دروغگویی به اطمینان و نیست عده در بگوید خودش اگر -
 بنابراحتیراط  صرورت  ایرن  در کره  باشرد  تهمت مورد که آن مگر شود می قبول او از شده، تمام ام عدّه بگوید زن  اگر -

 آن مگرر  شود، نمی تصدیق او ادّعای دیده خون مرتبه سه ماه یک در که کند ادّعا اگر مثالً شود، نمی قبول واجب
 )آیت اهلل سیستانی( .است دهبو چنین این او زنانه عادت که کنند تصدیق زنان از نزدیكانش که

 است آن واجب احتیاط بلكه نباشد، اتهام مورد که آن شرط به شود می قبول او از شده، تمام من عدّه بگوید زن هرگاه -
 )آیت اهلل مكارم( .باشد وثوق مورد که

                                      

 سروال   زناشرویی  و ازدواج  جرامع  سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای، ؛ 22. ملوسیله. کتاب النكاح. فصل فی عقد النكاح و أحكامه.سید روح اهلل خمینی. تحریر ا 0

 سایت آیت اهلل مكارم:؛ 53. م3سید علی سیستانی. منهاج الصالحین. ج،  125151 شماره

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=150&mid=213152 

 . سایت ادمین امام خامنه ای، 1212. توضیح المسائل مراجع، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=954&mid=263652
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 "یائسه ام"بگوید: 

 0اگر خانمی مدعی شود كه یائسه ام آیا حرف او مورد قبول است؟

 . )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(کرد قبول را او حرف نباید  -

 گفته یا و زن سن مانند قرائنی با و نباشد متهمه زن که این مگر دارد اشكال او ادّعاى قبول ام یائسه بگوید زن هرگاه -
 )آیت اهلل مكارم( .باشد داشته تطبیق طبیب

 در عقد ولی اذن.2

 )اولیای عقد(ارندكسانی كه در عقد والیت د.1.2
 2اولیاء عقد چه كسانی هستند؟

)هر مورد تفصیالتی دارد کره  وصی آنها در مواردی-0 حاکم در بعضی موارد -3 جد پدری و هرچه باال رود.-2 پدر-0 -
 در محلش بیان می شود(.

 پدر و جد پدری)هرچه باال رود(.1.1.2

داشته باشند با پدر و جد پدری است و با بودن آنها نوبت بره  والیت دختر و پسر در هر جایی که نیاز به اذن ولی  نكته:

اذن از پدر یا جد پدری مطرح می شود که امكان دیگری نمی رسد و نیازی به اذن دیگری نیست و والیت دیگر اولیا در زمانی 

 شرایط ولی مطرح می شود( باشند)مثل اینكه کافر، دیوانه و...باشند که در بخش نباشد یا این دو اهلیت اذن دادن را نداشته

  3والیت پدر و جد پدری در ازدواج دختر چگونه است؟

رسد و اگر اجازة هر دو همزمان برود،  والیت هر کدام مستقل است، لذا هرکدام زودتر اجازه دهد نوبت به دیگری نمی -
 (و آیات عظام سیستانی و مكارمامام حضرت اجازه جّد مقدم است. )

 وصی.2.1.2

و بره   استبچه صغیر شده  )سرپرست(قیّمپدری که از طرف پدر یا جد است کسى وصی ورد بحث منظور از در م نكته:

 صراحت و یا در ضمن مطلبی مطلق امر ازدواج صغیر به او واگذار شده است.

 3آیا وصی بر ازدواج فرزندان صغیر موصی والیت دارد؟

احتیاط این است که وصی  صورت ضرورت در غیر را ندارد لذاصدختر یا پسر بنابر احتیاط واجب وصی والیت در ازدواج  -
 آیت اهلل  سیستانی(حضرت امام و ). با حاکم شرع در این زمینه توافق کنند

                                      
 ، سایت آیت اهلل مکارم:مام خامنه ای، . سایت ادمین ا1527. توضیح المسائل مراجع، م 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0&catid=925&mid=176725 

 13و51فی اولیاء العقد م فصل 3فی اولیاء العقد ؛ سید علی حسینی سیستانی منهاج لصالحین ج  فصل 2ج ، الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 2
 51، مساله3سیستانی، جلد، منهاج الصالحین، آیت اهلل 1یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب النكاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله 3

 13م21: ص ،3ج الصالحین، سید علی حسینی سیستانی منهاج،  02م اولیاء فی فصل 2ج ، الوثقى العروة یزدى، طباطبایى کاظم محمد سید - 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=954&mid=263654
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]نكته: در اینگونه موارد الزم است  نیستغالبا ر زمان ما این چنین مصلحتی د می تواند ولیاگر مصلحت الزمی باشد  -
 .)آیت اهلل مكارم(سب اجازه کنند[مقلدان ایشان از وکالی ایشان ک

 حاكم.3.1.2

 1آیا حاكم بر صغیرو صغیره ای كه پدر و جد و وصی ندارد والیت دارد؟

و اگر حاجرت و ضررورت و مصرلحتى کره      با نبود پدر و جد والیت ندارد -پسر باشد یا دختر -حاکم در نكاح بر صغیر -
اى مترتب شود که باید از آن اجتناب نمرود  ر ترک آن مفسدهرعایتش الزم است ازدواج را اقتضا کند به طورى که ب

و  کنداز باب امور حسبه با رعایت حدود آن و اکتفا به مقدار ضررورت( )سیستانی: مىکندحاکم اقدام به تزویج او مى
هلل و آیه ا امامحضرت )به ضمیمه نمودن اجازه وصى پدر یا جد در صورتى که وجود داشته باشد.ترک نشود احتیاط 

 (.سیستانی
اگر ضرورت الزمی که مربوط به زندگی صغیر هست و جز با ازدواج حاصل نمی شود اقتضا کند برا نبرود ولری حراکم      -

 مكارم(   آیه اهلل)والیت بر ازدواج دارد وگرنه والیتی ندارد.

 شرایط ولی.2.2
 2 برای اینكه اولیاء دارای والیت باشند چه شرایطی الزم است؟

 اقل باشد پس کسی که دیوانه است بر دیگری والیت ندارد.ولی باید ع -1 -

مال جدش است اگر  والیتو پدرى که کافر است بر پسر مسلمانش والیت ندارد؛ کافر بر مسلمان والیت ندارد، پس -2

جد ه دّ مسلمان نداشته باشد وگرنجدر صورتى که :،سیستانی)امامبر فرزند کافرش والیت دارد  اما کافرمسلمان است جد 
 .)مكارم:حتی با وجود جد مسلمان((دارد والیت

)حضررت امرام و آیرات عظرام      اگر یكی از پدر یا جد پدری شرایط والیت را از دست بدهند والیت با دیگری است. -3

 سیستانی و مكارم(
 .)حضرت  امام و آیه اهلل مكارم(پس صغیر و صغیره بر کسى والیت ندارندولی باید بالغ باشد  -0 

  3در دختر باكره اذن ولی. 3.2
 خالصه نظر فقها:

 معیار در دختر بالغه رشیده ای كه نیاز به اذن ولی ندارد)غیر باكره یا در حكم غیر باكره(:

 یحینكته:نسبت به دخول از عقب از امام تصرر ) یشرع ریچه غ یچه دخول شرعرود  یم نیب ازتنها با دخول بكارت  -
 .)حضرت امام((میندار

 0از بین می رود چه دخول شرعی چه غیر شرعی.)امام خامنه ای( بكارتخول از جلو تنها با د -

                                      
منهراج  ؛ 00؛تحریرالوسریله، کتراب النكراح، اولیراء عقرد، م     03، کتاب النكاح، فصل فی اولیاء العقد، ذیرل مسراله  2یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، ج 0

 10، مساله3الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد

 دیسر  02العقد م اءیاول یفصل فکتاب النكاح،  2ج لهیالوس ریتحر ینیروح اهلل خم دیس؛ 01م اولیاء فی کتاب النكاح، فصل 2ج ، الوثقى العروة یزدى، طباطبایى کاظم محمد سید - 2
 12م3ج نیمنهاج الصالح یستانیس یعل

دهد. و مراد از رشد در امر ازدواج و خصوصیات آن است در تعیین زوج و مقدار مهر و مانند . منظور از رشیده بودن دختر چیست؟ رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى 3
 مانند اینها. 
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 (    یستانیاهلل س تیچه دخول از عقب باشد و چه از جلو(.)آ)رود  یم نیبكارت از ب دخول شوهرتنها با  -
 31ر رشریده  )و دختر اگر دخول نباشد یحكم باکره را ندارد حت ردیصورت بگ یشرع حیصحازدواج که  یتنها در صورت -

 )آیه اهلل مكارم(.ساله و باالتر از آن نیز اذن نمی خواهد(

 تفصیل و تجمیع نظر هر یک نظر فقها:
زنی که که بكارتش به غیر دخول مثل ورزش و مانند آن زایل شود و زنی که شوهرش قبل از دخرول بمیررد یرا او را     -

از بین برود اجازه پدر و جد پدری را الزم ندارد اما  طالق دهد حكم باکره را دارد و زنی که بكارتش با شوهر کردن
زنی که بكارتش با زنا یا وطی به شبهه زایل شود اگرچه حكم باکره را ندارد ولی احتیاط مستحب اذن گرفتن از ولی 

ا پردر آن ر  -بعد از عقد -اى که بدون إذن ولی انجام گرفته است باطل است، مگر این کهاست،  ازدواج دختر باکره
 2 اجازه نماید و فرقى بین عقد دائم و عقد موقّت نیست.)حضرت امام(

دختری که پرده بكارت او در اثر آمیزش و نزدیكی از بین رفته است، حكم باکره نردارد، )در صرورتی کره بره واسرطه       -
از به شبهه  ارتش به واسطه وطیازدواج بكارت زائل شده، اجازه از پدر یا جد پدری الزم نیست و در صورتی که بك

ولری اگرر بكرارتش     3)و در زنا احتیاط واجب اذن گرفتن است(بین رفته باشد احتیاط مستحب در اجازه ترک نشود( 

حكم باکره را دارد همچنین دختری که فقط از پشت با او دخول شده حكرم   از بین رفته مثال با ورزش، تصادف و...
ولی دختر بنابر احتیاط واجب باطل است و اگر بردون اذن پردر ازدواج   باکره را دارد، و ازدواج دختر باکره بدون اذن 

صورت گیرد، احتیاط واجب آن است که یا از پدر اجازه گرفته شود؛ و یا این که اگر ازدواج موقرت بروده پسرر بقیره     
طالق است[،  مدت را ببخشد، و از یكدیگر جدا شوند]و اگر ازدواج دائم است بنابر احتیاط واجب جهت جدایی نیاز به

 0)امام خامنه ای( و در موارد مذکور فرقی بین عقد دائم و موقت نیست.
منظور از باکره در بحث اذن ولی در ازدواج کسی است که شوهرش با او دخول نكرده باشد لذا زنی که شوهرش قبرل   -

یر دخول مثرل ورزش و  از دخول بمیرد یا او را قبل از دخول طالق دهد باکره است همچنین زنی که بكارتش به غ
مانند آن از بین برود باکره است و زنی که بكارتش با زنا و وطی به شبهه از بین برود نیز به منزله باکره است ولری  
زنی که شوهرش با او دخول کرده باشد غیر باکره است اگرچه عضو مخصوص صدمه ندیده باشد؛ دختری کره بره   

ت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلح
متصدی امور زندگانی خویش نباشد، باید از پدر، یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد، بلكه ر بنا بر احتیاط واجب ر اگر خود 

در غیر مستقل  است،اگر دختری بدون اذن ولی عقد شده و متصدی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، 
  5 )آیت اهلل سیستانی( باطل است و در  مستقل بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.

                                                                                                                           

 ازیر ن یازدواج بعد یبرا امنیکه آ نهیو در دوران عقد دخول از عقب هم صورت گرفت حاال سوال من ا میگرفتآقا ازدواج کردم و در دوران عقد از هم طالق  کیپرسش : من با.  2

ز اگرر دخرول ا   نیر کره ا  دمیشرن  یروحان کیپدر ندارد اما باز از  زهبه اجا ازیازدواج ن یکه ازعقب دخول شده برا یدختر یفرمودند برا یبودم که رهبر دهیبه اجازه پدر دارم؟قبال شن
 . ستیعقب به زنا باشد اجازه پدر الزم است اما اگر با ازدواج توسط شوهر باشد اجازه الزم ن

 دریر ل تیاستفتاء از سا (ینیست.)امام خامنه ابنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدرى او الزم است و بدون آن بنا بر احتیاط واجب عقد صحیح  یطور کل به
 g21y5zrشماره استفتاء: 0311آذر  11(  ی) مقام معظم رهبر

؛ استفتاءات )امرام خمینرى(،   2، کتاب النكاح، فصل فی اولیاء العقد، ذیل مساله2؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، ج2311، مساله2رساله مراجع، جلد 2
 1،س 010، ص: 3ى(، ج؛ استفتاءات )امام خمین0،س 051، ص: 3ج

 0213121( کد 212/1استفتاء )ج .  6

؛ 0311/00/23تراریخ اسرتفتاء:       101011؛ شرماره اسرتفتاء:   0311/11/00تاریخ اسرتفتاء:      103351؛ شماره استفتاء: 0311/11/25تاریخ استفتاء:     120222. شماره استفتاء:  0
 0311/02/01تاریخ استفتاء:     151120؛ شماره استفتاء: 0311/10/13تاریخ استفتاء:     110113شماره استفتاء: 

 11م21، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج ؛2315رساله آیت اهلل سیستانی، مساله 5
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هر چند قبل از دخول طالق گرفته باشرد، و  منظور از غیر باکره دختری است که یک بار با اذن ولی ازدواج کرده باشد  -
علتی از شوهرانشان جدا شده اند بررای ازدواج مجردد   تنها دخترانی که یک بار با اذن پدر ازدواج کرده اند و به هر 

نیاز به اذن پدر ندارند]لذا دخترانی که ازدواج نكرده اند ولی بكارتشان با زنا، وطی به شبهه، ورزش و...از برین رفتره   
فررد  حكم باکره را دارند و نیاز به اجازه ولی دارند[ البته دختری که سن او بیش از سی سال است به شرط این کره  

هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و منظور 
و دختری که بی اذن پدر عقد موقت بسرته،  سی سال عرفی است و بستگی به تشخیص مصلحت توسط دختر دارد 

قد آنها باطل است، و احتیاط آن است که در صورت امكان به شكلی رضایت پدر را جلب کند، در غیر این صورت ع
)مگر اینكره پردر بعرد از    پسر باقیمانده مدت را ببخشد، و از همدیگر جدا شوند واگر عقد دائم بوده او را طالق دهد.

 0 )آیت اهلل مكارم( عقد، این ازدواج را اجازه کند(.

 )آیت اهلل مكارم( اسقاط اذن به صرف عقد در صغیرهحكم 

 :استفتاء به این شرح استهلل مكارم در بالغه رشیده به صرف عقد اذن ولی ساقط می شود ولی در صغیره طبق نظر آیه ا

 یدختر بچاه ا  ایدانند آ یم حیصح یاهلل مكارم كه رفع بكارت را ازدواج شرع تیآ یباتوجه به مبنا

در  یرم به عقد كسا مكا تیو در صورت مصلحت و با اجازه گرفتن از دفتر آ یبا اذن ول تیمحرم یكه برا

 دختر است ؟ یازدواج موجب رفع بكارت برا نیا ای، آ دیآ یم

)آیره اهلل  .ردیر خرود اجرازه بگ   یازدواج، از ولر  یگردد و الزم است بعدا دختر بررا  یازدواج مذکور موجب رفع بكارت نم -

 2مكارم(

 دهیدختر بالغه رشبدون اطالع  یولجواز عقد توسط 

 آیا ولی می تواند بدون اذن دختر،  او را به عقد كسی در بیاورد؟3

 )حضرت امام( به احتیاط واجب نمی تواند. -
 غیر مستقل به احتیاط واجب نمی تواند. )آیت اهلل سیستانی(در مستقل نمی تواند و در  -
 كارم(آیت اهلل منمی تواند. ) -
دهرد، در  لحت خود را تشخیص مىتوانند دخترى را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصپدر یا جدّ پدرى مى -

که رضایت دختر را در این مورد  استصورتى که باکره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتیاط استحبابى آن 
 جلب کنند و اجازة مادر و برادر الزم نیست. )آیت اهلل زنجانی( 

                                      
ه باال؛ و آیه اهلل مكارم، اسرتفتاء شخصری از سرایت،    مكارم شیرازی، سایت، استفتاءات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، اذن پدر برای ازدواج، اذن پدر برای دختران سی سال ب 0

 1110211031کد رهگیری: 

 غیر ازدواج زائل شده؛  ناصر مكارم شیرازی، سایت، استفتاءات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، اذن پدر برای ازدواج، اذن پدر برای دختری که بكارتش از راه
213101&mid=111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
213151d=&mi111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 1111111111:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 2

  0فصل فی اولیاء العقد ؛م 2سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروة الوثقى ، ج - 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263750
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263750
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 1موارد سقوط اذن ولی

 جنون ولی -1

 ست بر دیگری والیت ندارد. )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مكارم(ولی باید عاقل باشد پس کسی که دیوانه ا -

در صورت پیش آمدن این موارد در عقد دائم اذن ولی ساقط می شود ولی در عقد موقت بنابر احتیاط واجب بایرد   نكته:

 2مقتضای احتیاط رعایت شود.)آیه اهلل سیستانی(

اگر بدون اذن ولی ازدواج موقت کرده می تواند به فاالعلم رجروع کنرد   در مورد بحث طبق نظر آیه اهلل سیستانی  :نكته

ولی اگر خواست مراعات احتیاط را بكند اگر ازدواج نكرده ازدواج نكند و اگر ازدواج کرده در صورتی که ولی اهلیت اجازه نردارد  

 ت را ببخشد.شوهر مدت را ببخشد و در صورتی که ولی اهلیت اجازه دارد، یا اجازه بگیرد و یا مد

 بی هوشی و كما رفتن ولی

 یدانم كه چه زمان یاست كه در كما است و نم یمن دختر هستم و پدربرگم فوت كرده و پدرم مدت

تاوانم بادون اذن پادر     یما  ایاذن پدر چكار كنم آ یخاستگار آمده برا میشود و االن برا یاز كما خارج م

 صبر كنم ؟ دیبا ایازدواج كنم 

شرود و از   دایر پ یمرورد  نیاست که چن دیبع یعیاگر آن شخص کفو او است و بطور طب یعنیدارد  به ضرورت یبستگ -
 3)امام خامنه ای(ندارد. یاست مانع دهیشما ضرورت دارد و دختر هم رش یازدواج هم االن برا یطرف

 0.)آیه اهلل سیستانی(مبرم به ازدواج دارد اشكال ندارد ازیاگر ن -
یده احتیاج به شوهر کردن داشته باشد و به تصدیق بزرگترهای فامیرل، خواسرتگار مرورد    در فرض سوال اگر دختر رش -

 5)آیه اهلل مكارم(نظر، کفو و مناسب دختر باشد می توانند با هم ازدواج کنند.

 كافر بودن ولی-2

جدش است اگر کافر بر مسلمان والیت ندارد، پس پدرى که کافر است بر فرزند مسلمانش والیت ندارد؛ و والیت مال  -
جد مسلمان است اما کافر بر فرزند کافرش والیت دارد در صورتى که جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه جرد والیرت   

 0 دارد()مكارم:حتی با وجود جد مسلمان(. )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مكارم(

                                      
سرید   02کتاب النكاح، فصل فی اولیاء العقد م 2؛ سید روح اهلل خمینی تحریر الوسیله ج01کتاب النكاح، فصل فی اولیاء م 2سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروة الوثقى ، ج - 0

 12م3علی سیستانی منهاج الصالحین ج

کرة الرشریدة إذا  : یسقط اعتبار  إذن األب أو الجدّ لألب فی نكاح البا11مسألة 3در منهاج مصحح که در سایت نیز موجود است آمده است: سید علی سیستانی منهاج الصالحین ج.  2
من است ذان أحدهما  ݥݥ جنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمكّنمنعاها من الزواج بكُفْ ِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزال التدخّل فی أمر  زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیّة اإلذن ل

 تها الملحّة إلیه فعالً من دون إذن أحدهما. لغیابهما مدّة طویلة مثالً فإنّه یجوز  لها الزواج حین ذٍ مع حاج

 هذا فی الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشكال فال یترک مراعاة مقتضی االحتیاط فیها.
 5prpm15استفتاء:  شمارهیی، : ازدواج و زناشوموضوع، 0311آذر  02، ( ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 3

 120515استفتاء:  کد،ق.ظ 12:11 0000ربیع الثانی.  10دوشنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس آیه اهللدفتر  . 0

 1111001111:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 5
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ی در عقد موقت بنابر احتیاط واجب بایرد  در صورت پیش آمدن این موارد در عقد دائم اذن ولی ساقط می شود ول نكته:

 2مقتضای احتیاط رعایت شود.)آیه اهلل سیستانی(

 .ممانعت ولی از ازدواج با هم كفو3

 مراد از كفو )شرعی و عرفی(

منظور از کفو شرعى آن است که مسلمان باشد و منظور از کفو عرفى آن است که از نظر شاون اجتماعى با هم متناسب 

 3هلل مكارم()آیت ا باشند.

 منظور از هم كفو بودن در مسائل ازدواج

 0کفو عرفى هم الزم است؟ ایکفو شرعى کافى است،  ایکه در ازدواج هم کفو بودن شرط است آ یدر مواقع

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( الزم است. یو شرع یمراعات کفو عرف -

. کنرد  یکه دختر رشد فكرى کافى ندارد و ولىّ براى او شوهر انتخاب م ىیمگر در جا ست؛یمراعات کفو عرفى الزم ن -
 )آیت اهلل مكارم(

 حكم ممانعت ولی از ازدواج با كفو

باشرد و او هرم میرل دارد    را از تزویج به کسى که شرعا و عرفا کفو و مثل او مرى  دهیدختر بالغه رش یاگر پدر و جد پدر

 حكم چیست؟ جلوگیرى کنند

اگر با ردّ خواستگار مورد پسند دختر کفو شررعى و عرفرى دیگررى برراى     شود، ساقط مى اشكالنها بدون اعتبار اذن آ -
شود، و تأخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوى که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد، اجازة پدر شرط دختر پیدا مى

 5 است.)حضرت امام(

استگار هم کفو شرعی و عرفری او موجرود مری باشرد و در حرال حاضرر،       دارد و خو ازدواجدر صورتی که دختر نیاز به  -
خواستگار دیگری که واجد شرایط بوده و ولی دختر به آن اذن دهد وجود نردارد، در ایرن صرورت اذن ولری سراقط      

 1) امام خامنه ای(است.

                                                                                                                           
 دیسر  02العقد م اءیاول یفصل فکتاب النكاح،  2ج لهیالوس ریتحر ینیروح اهلل خم دیس؛ 01م اولیاء فی النكاح، فصل کتاب 2ج ، الوثقى العروة یزدى، طباطبایى کاظم محمد سید - 0
 12م3ج نیمنهاج الصالح یستانیس یعل

أو الجدّ لألب فی نكاح الباکرة الرشریدة إذا  : یسقط اعتبار  إذن األب 11مسألة 3در منهاج مصحح که در سایت نیز موجود است آمده است: سید علی سیستانی منهاج الصالحین ج.  2
من است ذان أحدهما  ݥݥ جنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمكّنمنعاها من الزواج بكُفْ ِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزال التدخّل فی أمر  زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیّة اإلذن ل

 لها الزواج حین ذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعالً من دون إذن أحدهما.   لغیابهما مدّة طویلة مثالً فإنّه یجوز

 هذا فی الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشكال فال یترک مراعاة مقتضی االحتیاط فیها.

 . سایت معظم له: 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=521&mid=213011# 

 ، سررایت آیررت اهلل مكررارم:  11م 3ج الصررالحین، منهرراج، 101511شررماره اسررتفتاء ، امررام خامنرره ای، سررایت ادمررین،    2عقررد م یایرراول یفصررل فرر  لهیرالوسرریتحر.  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=521&mid=213011# 

 2؛ تحریر الوسیله، کتاب نكاح، اولیاء عقد م011، ص: 3مام خمینى(، جاستفتاءات استفتاءات )اسید روح اهلل خمینی - 5

 0311/00/23تاریخ استفتاء:     101111. شماره استفتاء:  1
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د ازدواج کند اجرازه پردر و جردّ    اگر پدر یا جد پدری اجازه ندهند، که دختر با مردی که همتای او شرعاً و عرفاً می باش -

 0عقد موقت بنابر احتیاط واجب باید مقتضای احتیاط رعایت شود.)آیه اهلل سیستانی(پدری الزم نیست، ]ولی[در 

چنانچه به تصدیق بزرگترهاى فامیل خواستگار کفو و متناسب دختر باشد، و پدر دختر بدون دلیل معقول مخالفت کند،  -
مى توانند با هم ازدواج کنند. هر چند شایسته است در صورت امكان رضایت پردر دخترر    اذن او ساقط است، و آنها

 2)آیت اهلل مكارم(.جلب شود

 یفوت ول ایدر دسترس نبودن( یا ) بودن بیغا .3

 3اگر ولی غایب باشد تكلیف چیست؟

 0اج به شوهر کردن داشته باشداگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتی -

 الزم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد. )حضرت امام(
امكان اجازه گرفتن نباشد چنانچه دختر مصلحت خود را تشخیص مری   اگر پدر و جد پدری ندارد، و یا غایب هستند و -

 5 دهد نیاز به اجازه کسی ندارد.)امام خامنه ای(

هت غائب بودن یا غیر آن ممكن نباشد، و دختر حاجت زیادی در همان وقرت بره ازدواج   اگر اجازه گرفتن از آنان به ج -
عقرد موقرت بنرابر احتیراط واجرب بایرد مقتضرای احتیراط رعایرت          داشته باشد اجازه پدر و جدّ الزم نیست]ولی[در 

 1)آیت اهلل سیستانی(.1شود

اگرر بره    ؟خانواده ازدواج كندتواند بدون اذن  یاش فوت شده اند م یكه پدر و جد پدر یدختر ایآ -

پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر رشیده هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشرد و بره تصردیق بزرگترهرای     
برادر( خواستگار مورد نظر، کفو و مناسب دختر باشد می توانند با هرم ازدواج   ایمادر  ای یدائ ایعمو  لی)از قب فامیل،
  کنند.

 یاگار پنهاان   یعنیازدواج او شرط است؟  یبرا لیفام یبزرگترها قیتصد ایاپدر ندارد  یدختر

 1اهلل مكارم( هی)آ بزرگترها عقد مزبور اشكال دارد. قیبدون تصد انجام شود عقد باطل است ؟

 .ولی در امر ازدواج دختر مشاركت نكند5

 اگر ولی از دخالت در ازدواج فرزند خود را كنار كشیده است تكلیف چیست؟ 

                                      
 11م 3منهاج مصحح ج-211استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (  س، 2311، ذیل مساله 2رساله مراجع، جلد . 0

2 213155&mid=111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

 ؛2311م051، ص: 2امام خمینى(، ج -محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل )محشى  - 3

پدر و یا جدّ پدرى غایب باشد و دختر باکره احتیاج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مى شود، معناى احتیاج داشتن به شوهر چیسرت؟  . پرسش : طبق فتواى علما در صورتى که  0
 پاسخ : منظور این است که به سنّى رسیده است که هرگاه شوهر نكند به زحمت یا به خطر مى افتد.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=213151 
 0311/10/11تاریخ استفتاء:     150101؛ شماره استفتاء: 0311/10/11تاریخ استفتاء:     150101سید علی خامنه ای شماره استفتاء:  - 5

 11م 3مصحح جمنهاج .  1
 2311، ذیل مساله 2. رساله مراجع، جلد 1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0&catid=970&mid=176727# . سایت معظم له: 9

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0=&catid970&mid=177792# 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263755
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263757
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=267781
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و بطور کلّى، دختر را مطلق العنان و اگر پدر یا جد پدری حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیج وجه مشارکت کنند  -
عقرد موقرت بنرابر احتیراط واجرب بایرد       ]ولی[در کنند، اذن ولی ساقط اسرت آزاد گذاشته و در ش ون او دخالت نمى

 2 . )آیه اهلل سیستانی(0مقتضای احتیاط رعایت شود.

دختار   فیتكل ستیاست و حاضر به دخالت ن دهیاز دخالت در ازدواج فرزند خود را كنار كش یول اگر

 ست؟یموقت چ ایدر ازدواج دائم  دهیباكره رش

 یاز نظر دادن در مورد ازدواج دخترش خروددار  یفوت شده و پدر هم به طور کل یدر فرض ساال اگر پدر بزرگ پدر -

 3امنه ای()امام خ.ستیکند اذن پدر الزم ن یم

 والیت پدر غیر شیعه بر دخترش

 دختر هم سنی است
 دختر الزم است؟ یّاهل سنّت ، اجازه ول یبا دختر باكره  عهیازدواج پسر ش یبرا ایآ

 اطیاو الزم است و بدون آن بنا بر احت یجد پدر ایواجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر  اطیاحتندارد و بنابر  یتفاوت -

 0)امام خامنه ای(.ستین حیحواجب عقد ص

در صورتی که دختر سن کمی نداشته و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصالح خود را داشته  -
باشد چنانچه مفسده ای پیش نیاید، ازدواج با او بدون اذن پدر مانعی ندارد و منظور از باکره دختری است کره قربال   

 5قاد خودشان ( نكرده باشد، خواه عضو بكارت موجود باشد، یا نه.)آیه اهلل مكارم(ازدواج صحیح ) و لو مطابق اعت

 دختر شیعه است
آیا برای ازدواج دختر شیعه ای كه پدرش از اهل سنّت می باشد،اذن پدر برای ازدواج شارط مای   

 باشد؟

 1)آیه اهلل سیستانی( .باشد عهیکفو ش هممانع ازدواج دختر با هر  نكهیبله مگر ا -

ر صورتی که دختر هوشیار و رشیده باشد و مصالح خود را تشخیص دهد و مفسده ای پیش نیاید، نیازی به اجازه پدر د -

 1)آیه اهلل مكارم( ندارد.

 والیت پدر غیر مسلمان بر دخترش

 آیا برای ازدواج با دختر باكره ی اهل كتاب، اجازه ولیّ دختر الزم است؟

                                      
 11م 3منهاج مصحح ج-211استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (  س، 2311، ذیل مساله 2رساله مراجع، جلد . 0

 11م21، ص: 3سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج - 2

 zr151rgاستفتاء:  شماره، 0311( آبان ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 3

 5pky5pmاستفتاء:  شماره، 0311( آبان ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 0

5 .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 20&lid=1&catid=111&mid=213103 
 103112استفتاء:  کد، ب.ظ 10:51 0000صفر.  22دوشنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال.  1

1 .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=213100 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263743
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263743
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263744
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 0)امام خامنه ای(.ستین حیواجب عقد صح اطیون آن بنا بر احتواجب الزم است و بد اطیبنابر احت -

 2)آیه اهلل سیستانی(بله  -

سن کمی نداشته و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصالح خود را داشته  دختردر صورتی که  -
ز باکره دختری است کره قربال   باشد چنانچه مفسده ای پیش نیاید، ازدواج با او بدون اذن پدر مانعی ندارد و منظور ا

 3ازدواج صحیح ) و لو مطابق اعتقاد خودشان ( نكرده باشد، خواه عضو بكارت موجود باشد، یا نه.)آیه اهلل مكارم(

 كردن به اذن حیلزوم تصر ای یول تیرضا تیكفا

 ایا چاه آ  نیچن نیموضوعات ا ریاذن او الزم است؟ در سا ایاست  یكاف یول تیدر ازدواج رضا ایآ

 3ر؟یخ ایاست  یمقدار كاف نیاست و ا تیمطلقا اذن كاشف از رضا

را ابراز  تیفعل، رضا ایلفظ و  ةلیبه وس دیبلكه با ست،ین یبدون ابراز باشد، کاف یقلب تیمجرّد رضا ت،یمراد از رضا اگر -
 ت،حكمیثه به وصور تیموارد مانند رضا یةکند، در بق یم تیکفا ت،یسكوت در مقابل ساال از رضا یکند، بله گاه

 (یاست.)امام خامنه ا نیهم

 ایا ازدواج دختر  یاذن پدر برا ایكه اذن الزم است اعم از اذن شوهر به خروج از منزل  یدر موارد

 یم تیكفا تیبه رضا نیقی ایبه اذن مجتهد دارد، آ ازیاذن مجتهد در آنچه ن ایاذن مالک در تصرف مال و 

 5صاحب اذن الزم است؟ حیتصر ایكند 

 اهلل مكارم( هیکند.)آ یم تیداشته باشند کفا تیبه رضا نیقیاگر  -

 كیفیت اذن در برخی موارد:

 ولی اجازه عقد دائم داده ولی عقد موقت بخوانند یا بر عكس-1

اگر پدری به دختر خود اجازه برای ازدواج دائم با مردی معین بدهد آیا این دختر مای تواناد فعاال    

 و غیره با این مرد بدون اطالع پدرعقد موقت بخواند ؟برای محرمیت موقت و صحبت 

در صورتی که پدر راضی به عقد موقت نباشد و دختر باکره باشد، بنا براحتیاط واجب عقد موقت صحیح نیست. موفق و  -

 1ماید باشید.)امام خامنه ای(

 1)آیه اهلل سیستانی( باید با اجازه پدر باشد. -

                                      
 g21g52nاستفتاء:  شماره0311(آبان ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 0

 103113استفتاء:  کد، ب.ظ 15:11 0000صفر.  22دوشنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 2

3 .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 20&lid=1&catid=111&mid=213102 
 21م  هیو کتراب الوصر   231ص  2ج 01و م 01العقرد م   اءیاول یکتاب النكاح فصل ف ری.)تحر0311/00/01ییسواالت سامانه جامع  ازدواج و زناشوسایت ادمین امام خامنه ای،  . 0
 100113(شماره سوال: 11ص  2ج

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=211111. سایت معظم له:  2

 nr1k112، شماره استفتاء: 0311مهر  11. استفتاء از سایت لیدر ) مقام معظم رهبری (، تاریخ :  1

 بخش استفتائات -. دفتر مرجع عالیقدر سید علی حسینی سیستانی  1
 ، موضوع: ازدواج111111، کد استفتاء:  10:31 0000محرم.  20االربعاء. 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263742
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263742
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دائم است و صریحا برای عقد موقت اجازه نداده است، عقرد موقرت آنهرا     ازدواجرای با توجه به اینكه اذن ولی دختر ب -

  0جایز نیست. ضمنا در مورد عقد دائم نیز باید پسر، اذن پدر دختر را احراز نماید.)آیه اهلل مكارم(

 آیا اجازه به ازدواج، شامل اجازه به عقد موقّت نیز می شود؟

 2ازه عقد موقت نمی شود.)آیه اهلل مكارم(بر اج دلیلاجازه ازدواج عقد دائم  -

 عقد كنندولی اجازه عقد را با شرایط خاصی داده ولی بدون آن شرایط -2

)مثال گفته است که مهریه فالن مقدار باشد ولی با مهریه دیگری بخوانند، یا فالن زمان بخوانید یا در محضرر بخوانیرد   

 و...(

به أصل ازدواج دخترش با شخصى باشد لیكن نسابت   در صورتى كه ولىّ دختر بالغۀ رشیده راضى

به خصوصیّات ازدواج )از قبیل مقدار مهر و كیفیّت جشن و تعیین زمان عقد و زمان عروسى و غیاره( كاه   

و كند، و به نحوۀ توافق آنان رضایت ندهد، اگار بادون رضاایت    اند مخالفت مىدختر با پسر توافق نموده

یّات مذكور، عقد بین آنان واقع شود آیا صحیح و قابل ترتیب أثر اسات  إذن ولىّ شرعى نسبت به خصوص

 یا نه؟
با فرض راضى نبودن پدر نسبت به خصوصیّات مورد توافق پسر و دختر اگر باز به أصل ازدواج آنها راضى است عقرد    -

 3 صحیح است وگرنه صحّت عقد موقوف به اجازة پدر است.)حضرت امام(

بالغۀ رشیده راضى به أصل ازدواج دخترش با شخصى باشد لیكن نسابت  در صورتى كه ولىّ دختر 

به خصوصیّات ازدواج )از قبیل مقدار مهر و كیفیّت جشن و تعیین زمان عقد و زمان عروسى و غیاره( كاه   

و كند، و به نحوۀ توافق آنان رضایت ندهد، اگار بادون رضاایت    اند مخالفت مىدختر با پسر توافق نموده

رعى نسبت به خصوصیّات مذكور، عقد بین آنان واقع شود آیا صحیح و قابل ترتیب أثر اسات  إذن ولىّ ش

 یا نه؟

 0.)آیه اهلل سیستانی(ستین حیباشد بر خالف او عقد صح دیاگر اذن او مق -

ی در صورتی که پدر به اصل عقد اجازه داده است، عقد آنها اشكالی ندارد؛ البته شایسته است طرفین اختالف بگونره ا  -

 5عمل کنند که از بروز هرگونه کدورت و ناراحتی جلوگیری شود.)آیه اهلل مكارم(

                                      
 1111131101. دفتر آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی، مرکز پاسخگویی به سواالت، کد رهگیری :  0
2 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=213110 
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 103111استفتاء:  کد، ب.ظ 15:11 0000صفر.  22دوشنبه.  ؛ بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 0
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 ولی اجازه ازدواج را به طور مطلق بدهد.-3

اگر ولی دختر به دخترش بگوید تو آزادی با هركس كه می دانی ازدواج كنی. آیا این اجاازه شاامل   

ورت بدون اطالع به پادر باه عقاد موقات     ازدواج موقت هم می شود؟.یعنی آیا دختر می تواند در این ص

 مردی درآید ؟

 0در فرض سوال اشكال ندارد.)امام خامنه ای( -

 2اگر تصریح به عقد موقت نكرده نمی تواند)آیه اهلل سیستانی( -

در فرض سوال تنها ازدواج دائم آنها مجاز است، زیرا معموال ازدواج موقّت به مصلحت دختران براکره نیسرت.)آیه اهلل    -

 3(مكارم

 حكم واگذاری والیت پدر به شخص دیگر-3

اگر ولی به دخترش بگوید با هركس كه مادرت اجازه داد ازدواج كن آیا اجازه از مادر الزم و كاافی  

 است؟

 0به احتیاط واجب اجازه ی ایشان الزم است و کفایت می کند.)امام خامنه ای( -

 5)آیه اهلل سیستانی(. بله -

 بر فرزند را به زوجه تفویض كند؟ آیا پدر می تواند والیت خود 

والیت پدر قابل تفویض به دیگری نیست،ولی می تواند در صورت مصلحت دختر بره دیگرری وکالرت بدهد.)آیره اهلل      -

 1مكارم(

 .اختالف نظر مرجع تقلید زن و مرد در جواز و صحت عقد5

 تكلیف كسی كه مرجعش اشكال می گیرد الف:

گر خالف آن عمل کرد مطابق نظر مرجعش به فتوی یا احتیاط عقد باطل است یا طبق نظر مرجعش باید عمل کند و ا -
 فتاوی( اختالفصرفا حرمت تكلیفی مرتكب شده)بنابر 

                                      
 rry2pp5، شماره استفتاء: 0311مهر  00. استفتاء از سایت لیدر )مقام معظم رهبری(،  0
 بخش استفتائات -. دفتر مرجع عالیقدر سید علی حسینی سیستانی  2

 111110، کد استفتاء:  11:10 0000محرم.  21یكشنبه. 
 1111211110:  یریبه سواالت، کد رهگ ییمرکز پاسخگو یمكارم شیراز یمدفتر آیت اهلل العظ . 3

 . استفتاء از سایت لیدر )مقام معظم رهبری(، پاسخ سوال شرعی 0

 zr1wz11،شماره استفتاء: 0311مهر  00
 بخش استفتائات -. دفتر مرجع عالیقدر سید علی حسینی سیستانی  5

 111115اء: ، کد استفت 11:01 0000محرم.  21یكشنبه. 
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 تكلیف كسی مرجعش اشكالی نمی گیرد ب:

نماید باا  اى بالغه و رشیدۀ  كه مرجع تقلیدش ازدواج او را بدون إذن پدر تجویز مىاگر دختر باكره

تقلیدش تجویز نمی نماید ازدواج كند، و پدر دختر هم راضى به این ازدواج نباشد؛ حكم پسرى كه مرجع 

 1این ازدواج چیست؟

. ازدواج نسبت به کسی که مرجعش اجازه می دهد صحیح و نسبت به دیگری باید مطابق نظرر مررجعش عمرل کنرد     -
امام ت متمشی شود(. )حضرت امام )امام: در صورتی که قصد ازدواج از طرف کسی که مرجعش معتقد به بطالن اس

 آیه اهلل سیستانی(خامنه ای، 

موضاوع   کیا دو نفر هر كدام بر سار   دیدو نفر است اگر مراجع تقل نیمثل ازدواج كه ب یدر موارد

 نظر كدام مرجع را اجرا كرد؟ دیو با ستیچ فیمتفاوت داشته باشند تكل ینظر یفقه

 2)آیه اهلل مكارم(شود. است اجرا اطیکه موافق احت ینظر مرجع دیبا -

 نكته: تكلیف مقلد آیه اهلل مكارم در صورت احتیاط نكردن:

ازدواج از پادرم اجاازه    یازدواج موقت انجام دادم اما بارا  ییآقا کیبا یسالگ 35: من در سن  پرسش

اهلل  تیا ازدواج درست است اما مرجاع شاوهرم آ   نیاهلل مكارم است ا تینگرفتم از نظر مرجع من كه آ

چكار كانم   دیابوده حاال من ب یازدواج باطل است چون بدون اجازه ول نیفرمابند ا یاست كه م یستانیس

 از شوهرم جدا شوم ؟ دیبا ایآ

 دیصحبت نما دشیمرد با دفتر مرجع تقل ای د،ییموضوع کسب نما نیپدرتان را بر ا تیرضا دیشما با ایدر فرض سوال  -
بدهنرد،   یرازیاهلل مكارم شر  تیحضرت آ یمساله را به عمل بر طبق فتوا نیشما در ا شوهرو چنانچه اجازه رجوع 

 3)آیه اهلل مكارم(.ستیبه جدا شدن ن یازین

 صغیروالیت بر .3.2
پدر و جد پدری در چه صورتی والیت در تزویج صغیر یا صغیره را دارند؟ آیا بعد از بلوغ فرد اجاازه  

 3؟فسخ این عقد را دارد

باشد مانند اینكه بیگانره  وگرنه عقد فضولى مى نداشتن مفسده شرط استپدری و نفوذ آن  در صحت تزویج پدر و جد -
احتیاط مستحب مراعات مصلحت اسرت و  عقد کرده است و صحت آن بر اجازة صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد بلكه 

بعد از بلروغ آنهرا    اقع شوداگر عقد به وسیله پدر یا جد از صغیر یا صغیره با مراعات آنچه که رعایتش واجب است و
 )حضرت امام(.ولی اگر مفسده ای داشته می تواند آن را به هم بزند باشدحق خیار فسخ ندارند بلكه بر آنها الزم مى

                                      
 25152111، سید علی خامنه ای تفتا کد رهگیری 55تقلید م 0سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروة الوثقى ،ج - 0
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)مستحب( مراعات مصلحت است، و مقصرود از مصرلحت    اطیاست بلكه احت یعدم مفسده کاف در ازدواج فرزند نابالغ، -
 )امام خامنه ای(و آخرت او باشد. ایرزند به لحاظ دناست که ازدواج به نفع ف نیا

باشد و صحت آن بر اجازة بعد وگرنه عقد فضولى مى در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن نداشتن مفسده شرط است -
نظر عقال می باشد نه واقع از بلوغ، توقف دارد بلكه احتیاط مستحب مراعات مصلحت است و مالک در نبود مفسده 

اگر عقد کند به اعتقاد عدم مفسده و بعد معلوم شود بنظر عقال مفسده داشته است صحیح نمی باشد و اگر  امر پس 
و اگر عقد به وسیله پردر یرا   درر واقع مفسده نداشته در صورتی صحیح است که بنظر عقال نیز مفسده نداشته باشد 

چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد ازدواج خود  ودجد از صغیر یا صغیره با مراعات آنچه که رعایتش واجب است واقع ش
را به هم بزنند به احتیاط واجب یا باید طالق دهند یا عقد را دوباره بخوانند ولی اگر مفسده ای داشته می توانرد آن  

  را امضا کند یا به هم بزند.)آیت اهلل سیستانی(
جود مصلحت نیز شرط است و وجود مصرلحت در  در صحت ازدواج صغیر و صغیره توسط ولی عالوه بر نبود مفسده و -

در مواقع ضرورت مثل مواردی که جهرت ایجراد محرمیرت و...عقرد     چنین ازدواجی در زمان ما بسیار مشكل است.]
 انجام می شود از وکالی ایشان کسب اجازه شود[.)آیه اهلل مكارم(

 1مجنون والیت بر.25.
است که گذشت و گاه مجنون بالغ است که در ذیل به احكام آن  تذکر: گاه مجنون صغیر است که ملحق به بحث صغیر

 اشاره میشود: 
که بعد از بلوغ مجنون  یکس جیدر تزو که جنونش به بلوغ اتصال دارد و همچنین ای دیوانهتزویج بر  یپدر و جد پدر -

  (و آیه اهلل مكارم )حضرت امام، والیت دارند.شده است 

ولی د نعقد کنفرزند مجنونشان را د نتوانمی و دارند پدری والیت جدّ و پدر باشد لوغب به متّصل او جنون در صورتی که -
 سیستانی(.آیت اهلل است ) پدری( پدر یا جد)اذن گرفتن از حاکم و  واجب در جنون منفصل احتیاط

 والیت بر سفیه.6.2
 2.حكم ازدواج سفیه را بیان كنید 

، محجرور شرده،   تبرذیر به خاطر یا سفیهی که بعد از بلوغ سفیه شده اگر ا که از زمان کودکی سفیه است ی 3رمُبذّسفیه  -
مگر به اذن پدر یا جدش و در صورت نبود آنها با اذن حاکم شرع و تعیین مهر و زن به ولى  ازدواج او صحیح نیست

وقف است پس اگرر  و اگر بدون اذن ازدواج کند بر اجازه مت در سفیه مالی تعیین زن با ولی نیست(مكارم:)گرددبرمى
 ( و آیه اهلل مكارم حضرت اماممصلحت ببیند و اجازه دهد جایز است و به اعاده صیغه نیازى نیست.)

ندارد و خود او هم بنا بر احتیاط  اوکسی مستقال والیت بر ازدواج چنانچه از قبل از بلوغ سفیه بوده است  نسبت به پسر -
در امر ازدواج و خصوصیات آن از تعین  نباشد و تنهار امور مالی سفیه د هرچندبدون اذن نمیتواند ازدواج کند واجب 

باشرد و برا نبرود    پدری جد  یااحتیاط واجب این است که ازدواجش با اذن پدر ، لذا باشدزوجه و کیفیت مهریه سفیه 

                                      
، محمرد حسرن بنری هاشرمی     51وم 10م21: ص ،3ج الصرالحین  ؛ سید علی حسینی سیستانی منهاج0م اولیاء فی فصل 2ج ، الوثقى العروة یزدى، طباطبایى کاظم محمد سید - 0

   2315م051،ص2ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل خمینی توضیح
 11م 3؛ سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالجین ج 1م  اولیاء فی فصل 2ج ، الوثقى العروة یزدى، طباطبایى کاظم محمد ؛سید 1یله، کتاب النكاح، اولیاء عقد، متحریر الوس -2

مراد از این قید تقریباً همان سرفیه بره معنراى شررعى      دهد، و در اینجاکند و اموال را هدر مىحساب مىدر لغت به معناى کسى است که در تصرفات مالى ولخرجى بى« بذّرمُ» . 3
کتراب نكراح    )باشد که در امور مالى از رشد کرافى برخروردار نیسرت.   نادانى مى و در مقابل معنای لغوی سفیه که امور مالی و غیر مالی را شامل می شود در اینجا فقط شاملاست، 

 (0011، ص: 02)زنجانى(، ج
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جرد و حراکم   کره برا اذن پردر و     و اگر بعد از بلوغ سفیه شده است احتیاط واجب ایرن اسرت   اذن حاکم باشدآنها با 
باشد  غیر باکرهاما ازدواج دختر او بدون اذن ولی جایز نیست و آیا ولی میتواند او را عروس کند در صورتی که باشد،

 (سیستانی آیه اهلل). نیز به احتیاط واجب نمی تواندباشد  باکرهنمی تواند و اگر 

 كسانی كه در ازدواج والیت ندارند.7.2
رادر،دایی،خاله، عمو و فرزندانشان و پدر مادر پدر، در نبود ولی والیات  آیا پدر بزرگ مادری، مادر، ب

 1دارند؟

 سیستانی( ومكارم  حضرت امام و آیات عظام)هیچكدام والیت ندارند . -

 در ازدواج دختره بالغه رشیده غیر از پدر و جد پدری کس دیگری والیت ندارد.)مراجع عظام( نكته:

 مرتبط با آنصیغه عقد دائم و احكام شرایط .3

 خواندن صیغه)حكم عقد معاطاتی(لزوم .1.3
 2آیا ازدواج مثل بقیه عقود به صورت معاطات نیز واقع می شود؟

نیست.  یا انشاء آن به فعل، کافى مرد و زن بودن راضى تنها و شود خوانده صیغه باید دائم غیر چه و دائم چهدر ازدواج  -
 )مراجع عظام تقلید (

 3عربی بودن.2.3
به عربى صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را بره عربرى صرحیح     بایدازدواج به احتیاط واجب  عقد -

بخوانند، به هر لفظى که صیغه را بخوانند صحیح است و الزم هم نیست که وکیل بگیرند امّا باید لفظى بگویند که 
 (آیت اهلل سیستانی .)حضرت امام ورا بفهماند« قَبِلْتُ»و « زَوَّجْتُ»معنى 

خوانده شود اما احتیاط مستحب آن است که صیغه آن به عربى صرحیح خوانرده شرود،     یعقد به زبان عرب ستیالزم ن -
مرد و زن مى توانند به زبان خود عقد بخوانند و گرفتن وکیل براى خواندن صیغه بره زبران عربرى واجرب      نیبنابرا

 . )آیت اهلل مكارم(ندصیغه عربى را بفهما نیست، ولى باید لفظى بگویند که معنى همان
)ودر -و مرد بگوید : قبول کردم( عدد سكه طالی تمام بهار آزادی 00خود را زن تو نمودم  به مهریه  )مثال زن میگوید:

د: موقت مثال زن میگوید: خود را زن تو نمودم بمدت سه ماه و به مهریه یک عدد سكه طالی تمام بهار آزادی . و مررد میگویر  

 قبول کردم(

 ماضی بودن صیغه.3.3
 1الزم است صیغه عقد با فعل ماضی واقع شود؟ آیا

                                      
؛ سرید روح اهلل  13و51فری اولیراء العقرد م    فصل 3فی اولیاء العقد ؛ سید علی حسینی سیستانی منهاج لصالحین ج  فصل 2ج ، الوثقى العروة یى یزدى،طباطبا کاظم محمد سید - 0

    010231: استفتاء ، سید علی خامنه ایشماره01م  011؛ ناصرمكارم شیرازی  احكام خانواده ص 02: س 010: ص ،3ج موسوی خمینی استفتاءات
 2313م051:ص ،2ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل ؛ توضیح0، کتاب النكاح، فصل فی العقد و احكامه، م2سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج - 2
 ، سایت آیت اهلل مكارم: 2311،م2سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی،توضیح المسائل مراجع، ج . 3

2121012&mid=500&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262810
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262810
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پس کفایرت مری کنرد مسرتقبل و      ماضی بودن استاحتیاط مستحب  ماضی بودن در صیغه ازدواج شرط نیست بلكه -
نمی کند بره اینكره    ولی بنابر احتیاط واجب صیغه امر کفایت خبری مثل اینكه میگوید ازوِّجک یا انا مزوجِّک فالنه

 (حضرت امام و آیه اهلل مكارم). : زوّجتكهاپس مرد بگویدزوّجنی فالنة،  بگوید:
 ماضی بودن در صیغه ازدواج شرط نیست بلكه احتیاط مستحب ماضی بودن است.)آیه اهلل سیستانی( -

 قصد انشاء.3.3
 2قصد انشاء یعنی چه؟ و حكم آن در عقد چیست؟

خواننرد،  قصد انشاء داشته باشند یعنى اگر خود مرد وزن صیغه را مىباید خوانند ه صیغه را مىمرد و زن یا وکیل آنها ک -
زن « قَبِلْرتُ التزرزْویجَ  »قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد  و مرد به گفتن « زَوَّجْتُکَ نَفْسِى»زن به گفتن 

قصدشان این « زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ»خوانند، به گفتن را مىبودن او را براى خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه 
و قبول )یعنی با این الفاظ قصد ایجاد پیمان زناشویی اند زن و شوهر شوندباشد که مرد و زنى که آنان را وکیل کرده

سیستانی و  حضرت امام و آیات عظام.) د که در خارج واقع شده است(ند خبر دهنرا بكنند نه اینكه بخواهاین پیمان 
 ( مكارم

 3 (دانستن معنای الفاظ عقد)قصد مضمون .35.
و لو اینكه به صورت « زوجت»و « انكحت»و این متوقف است بر فهم معنى دو لفظ  عقد معتبر استدر قصد مضمون  -

قصد واقع ساختن علقة خاص و معروفى را بنمایرد و  « زوجت»یا « انكحت»اجمالى باشد پس اگر موجب به قولش 
ندانرد   باشد کهلغات نحوی جاهل به به مگر اینكه  )حضرت امام:کند،بل هم همین معنى را قبول کند کفایت مىقا

بنابر احتیاط واجرب  پس در چنین صورتى «موکلى»شود یا با لفظ واقع مى« زوجت»شود با لفظ که پیدا مى پیوندی
 (و آیه اهلل سیستانی حضرت امام)اگر چه بداند که این جمله براى این معنى است. عقد صحیح نیست

 و فعل دهد تمیز که آن به باشد نكاح الفاظ خصوصیات به عارف سازدمى جارى را عقد ىصیغه که کسى نیست الزم -
 احتیراط  بلرى، . اسرت  نكراح  انشاء صیغه، آن معناى که بداند اجمالًا قدر همین کندمى کفایت بلكه را مفعول و فاعل

 (مكارم آیه اهلل) .بداند اتفصیلً که است مستحبی آن

 تنجیز.6.3
 3آیا تنجیز در صیغه عقد الزم است؟

البتره اگرر آن را برر    ی معلق نماید باطل است و آمدن زمان ی؛ پس اگر آن را بر شرطدر صحت عقد تنجیز شرط است -
« یروم الجمعره   انكحت ان کان الیوم»چیزى که حقیقتا حاصل شده معلق نماید کما اینكه اگر در روز جمعه بگوید: 

 )حضرت امام(باشد.می صحیح  عقد
 علّقره  إذا هكذا و بطل، الحصول متوقع أو الحصول معلوم مستقبل أمر، فلو علّقه على یشترط فی صحة النكاح التنجیز -

 أو الحصول معلوم حالی أمر على علّقه إذا أما و العقد، صحة علیه تتوقف ال کان إذا الحصول محتمل حالی أمر على
حة العقد لم یضر، کما إذا قالت المرأة فی یروم الجمعرة و   ص علیه تتوقف مما کان لكنه و الحصول مجهول أمر على

                                                                                                                           
 الثرانی  الفصرل  01: ص ،3ج ،(انیللسیسرت ) الصالحین سید علی سیستانی منهاج احكامه ؛ و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 0

  32م أحكامه و النكاح عقد فی

  1احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد ؛ سید2311،م2سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی،توضیح المسائل مراجع، ج - 2
 ؛  31م01: ص ،3ج ،(للسیستانی) الصالحین سید علی سیستانی منهاج 1احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) قىالوث العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 3
 31، مسألة 3ج ،یستانیس ن،یمنهاج الصالح 00احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 0
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 هی تعلم انه یوم الجمعة: )أنكحتُکَ نفسی إن کان الیوم یوم الجمعة( أو قالت: )أنكحتک نفسی إذا لم أکن أختَکَ(.
 )آیت اهلل سیستانی(

آن را بر شرطی یا آمدن زمانی معلوم یا مجهول معلرق نمایرد عقرد باطرل     ؛ پس اگر در صحت عقد تنجیز شرط است -
 است.)آیه اهلل مكارم(

  ، گوینده و جایگاه هر یک(الفاظ).ایجاب و قبول7.3
 1ایجاب و قبول الفاظالف: 

قراینی باشد  احتیاط واجب این است که ایجاب در عقد دائم با لفظ)نكاح( یا )تزویج( باشد و لفظ )متعه( نیز اگر همراه با -
احتیاط واجب این است که قبول با لفظ)قَبِلتُ( یا )رَضِیتُ( باشد و  صحیح است عقد دائم شود که باعث ظهور آن در

بعد از ایجاب، بدون ذکر متعلقاتى کره در ایجراب ذکرر شرده اکتفرا      « قبلت»در قبول جایز است که فقط به ذکر و 
 (و آیه اهلل مكارم امامحضرت .)شود

ایجاب در عقد دائم با لفظ)نكاح( یا )تزویج( باشد و لفظ )متعه( نیز اگر همراه با قراینی باشد  واجب این است کهاحتیاط  -
بعد از ایجاب، « رَضِیتُ»یا « لتُبِقَ»در قبول جایز است که فقط به ذکر و  که داللت بر عقد دائم بكند صحیح است

 سیستانی(آیه اهلل .)دبدون ذکر متعلقاتى که در ایجاب ذکر شده اکتفا شو

 2آیا باید ایجاب از طرف زوجه باشد؟ب:

نیسرت   احتیراط واجرب مجرزی   پس بنابر ، و قبول از طرف زوج باشد احتیاط واجب آن است که ایجاب از طرف زوجه -
 (ره امام حضرت) «.قبلت»آنگاه زوجه بگوید: « نفسى زوجتکِ»اینكه زوج بگوید: 

پس جایز است مرد بگویرد زوجترکِ   و قبول از طرف زوج از طرف زوجه باشد احتیاط مستحب آن است که که ایجاب  -
 سیستانی(آیه اهلل ) (.قبلت )نفسی علی الصداق المعلوم و زن بگوید

و عكس آن در صرورتی جرایز اسرت کره      از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد، جابیواجب آن است که ا اطیاحت -
و مانند آن که دارای معنای مطاوعه است باشد امام « أتزوّجکِ» یا« جتکِتزوّ»صیغة ]ایجابی که مرد می گوید[ با 

)آیره اهلل   باشد که معنای مطاوعه ندارند بنابر احتیاط واجب صرحیح نیسرت.  « أنكحتک» یا« زوّجتک»صیغة  اگر با
 مكارم(

 تقدیم ایجاب بر قبولج:

 3آیا تقدیم ایجاب بر قبول الزم است ؟

و « قبلرت »است بر قبول؛ اگر چه که عكس آن جایز است، در صورتى که قبول بره لفرظ    تقدیم ایجابواجب  احتیاط -
 )حضرت امام(.بلكه با الفاظی مثل)تزوجت( باشد امثال آن نباشد

و « قبلرت »تقدیم ایجاب است بر قبول؛ اگر چه که عكس آن جایز است، در صورتى که قبول بره لفرظ   واجب  احتیاط -
، پس صحیح است که مرد بگوید: )أتزوجُکِ علرى الصرداق المعلروم( و سرپس زن     شدنبابدون ذکر متعلق امثال آن 

                                      
 33وم32م01، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج ؛0م]فصل فی العقد و أحكامه[، کتاب النكاح،  121، ص: 2التعلیقات، جالعروة الوثقى مع  . 0

 الثرانی  الفصل 01: ص ،3ج ،(للسیستانی) الصالحین ، سید علی سیستانی منهاج0احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 2
 30م أحكامه و النكاح عقد فی
 الثرانی  الفصل 01: ص ،3ج ،(للسیستانی) الصالحین ، سید علی سیستانی منهاج0احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 3

  30م أحكامه و النكاح عقد فی
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بگوید: )نعم(، یا مرد بگوید: )قبلت التزویج بکِ على الصداق المعلوم( و سپس زن بگوید: )زوجتُرکَ نفسری(.)آیه اهلل   
 سیستانی( 

 صرحیح اسرت.  ند تزوِّجت یا اتزوجت باشد الفاظی مانبا اگر تقدیم قبول بر ایجاب با لفظ)قبلتُ( قطعا کافی نیست ولی  -
 مكارم(  آیه اهلل)

 1)اختیار(رضایت زوجین.3.3
باشرد  ، پس اگر هر دو یا یكى از آنها را بر ازدواج مجبور نماید، صحیح نمرى در صحت عقد، اختیار زوجین شرط است  -

 )حضرت امام(.بعدا رضایت دهد صحیح استولى اگر 
ت لذا اگر زن در ظاهر با کراهت اذن دهد با وجود علم به رضایت قلبی او عقد اسدر صحت عقد رضایت زوجین شرط  -

صحیح است و در صورتی که علم به کراهت واقعی زن باشد عقد باطل است هرچند تظاهر به رضایت کنرد و اگرر   
اسرت  د و سپس رضایت دهند عقد صحیح است ولی در هردو صورت بهترر  زوجین یا یكی از آنها بر عقد اکراه شون

 عقد تكرار شود.)آیه اهلل سیستانی(

 2تعیین زوجین.3.3
در صحت عقد، تعیین زوجین به طورى که از غیرشان ممتاز شوند به اسم یا اشاره یا وصفى که آن را ایجراب نمایرد،    -

در قصد متعاقدین معین باشند ولی در صیغه ولى اگر باطل است « زوجتک احدى بناتى»؛ پس اگر بگوید شرط است
اگر اسم با وصف مختلف باشد ،« زوجت ابنتى منک»صحیح است کما اینكه بعد از گفتگو، بگوید: یین نشوند عقد تع

و آنچه که به طور غلط و اشتباهى واقع شده  باشدیا اختالف کنند یا یكى از آنها با اشاره باشد، عقد تابع مقصود مى
  (و آیه اهلل سیستانی )حضرت امامباشدلغو مى

ظهور لفظ به همراه قرائن در این است که چره کسری مقصرود    زوج و زوجه از ارکان عقد است و مالک در آن تعیین  -
 است.)آیه اهلل مكارم(

 3(قصد-عقل-)بلوغ شرایط مجری صیغه عقد.3..1
 کند، شرط است:مواردی که در عاقدى که صیغه را اجرا مى

د عقد نمایند اعتبار ندارد، چه براى خو -در حال دیوانگى -شدعقل شرط است؛ پس عقد بچه و دیوانه و لو ادوارى با -0

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مكارم(.یا براى غیر خودشان

انجام شده و همچنین امثال اینها، مجری صیغه معتبر است؛ پس عقدی که از روی سهو و اشتباه و شوخی و قصد در -2

 (و آیه اهلل سیستانی )حضرت امام.ندارد یاعتبارعقد انسان مست 

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مكارم(بلوغ -3

 نكته: در مورد بچه ممیز در موارد وکالت و...تفصیالتی وجود دارد که رجوع شود.

 اجرای عقد توسط غیر شیعه

 0امامی صحیح است؟ 02آیا اجرای عقد توسط غیر شیعه 

                                      
 2311،م2توضیح المسائل مراجع، ج ؛02و00، م3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج یستانیس یعل دیس ؛25 ةعقد ازدواج و احكام آن. مسأل031، ص: 3جمه، جتر -تحریر الوسیلة  . 0

 01م]فصل فی العقد و أحكامه[ 121، ص: 2العروة الوثقى مع التعلیقات، ج ؛00و03م 3منهاج الصالحین، ج-03 ةمسألتحریرالوسیله، کتاب النكاح، عقد نكاح و احكام آن،  . 2

 03م]فصل فی العقد و أحكامه[ 121، ص: 2العروة الوثقى مع التعلیقات، ج ؛01م 3؛ منهاج الصالحین، ج00.تحریر الوسیله، کتاب نكاح، عقد نكاح و احكام آن، م 3
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 امام خامنه ای و آیت اهلل مكارم() .است صحیح و ندارد عىمان باشد، نموده لحاظ را صحت شرائط سائر اگر

 حضورى غیر صورت به عقد صیغه.11.3
 الف: زن و مرد یا یكی از آنها حضور نداشته باشند و وكیل عقد هردو را بخواند.

تلفن توسط شخصی كه زن و مرد قبول دارند برایشان خوانده شود صحیح  از پشت عقد اگر صیغه

 2است ؟

 (امام خامنه ای.)ی با رعایت شرایط آن اشكال نداردعقد به صورت تلفنخواندن  -

طرفین نمی توانند صیغه را از طریق تلفن بخوانند و ایجاب و قبول از طریق تلفن باشد، هم چنین نمی توان از طریق  -
پیدا کند که  مشابه یكدیگر فراوانند؛ مگر این که یقین قطعى صداهاىتلفن وکالت گرفت و عقد را خواند، زیرا 

گوینده فرد مورد نظر است. ولى اگر اختالفى با هم پیدا کنند این قبیل عقدها در محاکم شرعى و عرفى پذیرفته 
 )آیه اهلل مكارم( .نیست

 ب: زن و مرد در یک محل نباشند و خودشان صیغه عقد را تلفنی و...بخوانند. 

 زوجاین  توسط...  و ویدیویى فیلم لفنى،ت تماس ىوسیله به حضورى، غیر صورت به عقد صیغه اگر

 3خیر؟ یا است صحیح حاصل عقد شود، اجرا هاآن وكیل یا

اتحاد مجلس ایجاب و قبول شرط نیست به شرطی که فاصله زیادی بین گفتن ایجاب و قبول نشود و عرفا نیز صدق  -
 یش را بشنود.)حضرت امام(عقد بكند مثل اینكه زن مرد را مورد خطاب قرار دهد و مرد در مكان دیگری صدا

 0.)امام خامنه ای(تلفن همراه خواند؟با رعایت شرایط آن اشكال ندارد از پشت آیا میشود نكاح موقت یا دائم را -
 غهیص ،ییجدا یواجب در عقد دائم برا اطیو اگر بخوانند بنابراحت اشكال دارد یحضور ریموقت( بصورت غ ایقد )دائم ع -

 )آیه اهلل مكارم(مدت را ببخشد. ماندهیه شود و در عقد موقّت، مرد باقخواند یشرع طیطالق با شرا

 وكالت در اجرای صیغه عقد.12.3
 5؟عقد وكالتی چه حكمی دارد

تواند از طرف انسان مىهمچنین  شود وکیل نفر دو طرف از دائم غیر یا دائم عقد صیغة خواندن براى تواندمى نفر یک -
 نفر دو را عقد که است آن مستحبّ البته احتیاط کندبه طور دائم یا غیر دائم عقد زن وکیل شود و او را براى خود 

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مكارم(.بخوانند

 حكم عقد فضولی.13.3
 1است؟ حیعقد فضولى صح غهیص ایآ

                                                                                                                           
     150121: تفتاءاس ؛ سید علی خامنه ای شماره 101س230: ص ،3ج ،(مكارم) جدید استفتاءات - 0

 0311/13/00استفتاء:  خیتار    111151شماره استفتاء:  . 2
212113&mid=500&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 ؛0311/11/21استفتاء:  خیتار    133211شماره استفتاء:  ادمین-؛رهبری01احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی للسید) الوثقى العروة ،طباطبایى یزدى کاظم محمد ر سید 3
212112&mid=500tid=&ca1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 0311/11/21استفتاء:  خیتار    133211شماره استفتاء:  . 0

   2311،م2سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی،توضیح المسائل مراجع، ج - 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262793
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262793
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262792
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=511&mid=262792
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 مراجع)است. حید عقد صحاگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهن -
 (عظام تقلید

 2حكم اشتباه خواندن عقد.313.
غیر آنچه که  -یمعناى دیگر برایمعنى باشد به طورى که لفظ،  ةعقد باشد پس اگر تغییر دهند ةاگر غلطى در صیغ -

ظ و شود لیكن لفو اگر طورى است که معناى مقصود از او فهمیده مى کندشمرده شود، کفایت نمى -مقصود است
 اکتفا به آن صحیح است.)حضرت امام(غلط است عبارت از حیث ماده یا از جهت اعراب 

در معنای مقصود داشته باشد عقد صحیح است  اگر صیغه عقد اشتباه خوانده شود در صورتی که لفظ ظهور عرفی -
 وگرنه عقد باطل است)آیات عظام سیستانی و مكارم(

 دارد؟ ی( عقد چه حكم)زوجت دی( بگوزوجتک) یاگر در ازدواج موقت بجا

 3)آیه اهلل مكارم(عقد را مجددا بخوانند. دیدر فرض سوال با -

 مرتبط با آن و مسائل هریهمَ .3

 حكم تعیین مهریه در عقد دائم.1.3
 3مهریه نسبت به ازدواج دائم چیست؟ذكر حكم 

عدم مهریه نیز عقد صحیح است ذکر مهریه در عقد دائم شرط صحت عقد نیست و بدون ذکر مهریه و حتی با شرط  -
سپس مرد بگوید  مهر، بال نفسی یا تصریح کند به نبود مهر مثال بگوید زوجتک نفسی، زوجتک :مثال زن بگوید

 سیستانی( حضرت امام و آیه اهللمیگویند.)(مفوِّضَة البُضع)قبلت،عقد صحیح است وچنین زنی را 
 مكارم ( آیه اهلل . )صحیح است تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن عقد -

 .تعیین مهریه بعد از عقد2.3
 5اگر عقدی بدون مهریه اجرا شده آیا میتوانند بعد از عقد  مهریه تعیین كنند؟

جایز است بعد از عقد باهم توافق کنند اعم از اینكه به اندازه مهرالمثل باشد یا کمتریا بیشتر و و آن به عنوان مهریه  -
 مثل مهریه مذکور در عقد است. )حضرت امام و آیه اهلل سیستانی(تعیین می شود و 

 6متعه(-سُنّه-مِثل-)مُسَمّی انواع مهریه.33.
 .شودمى تعیین عقد در که است مهرى همان «المسمّى مهر»-0

 عادت. و عرف در زن آن امثال مهر «المثل مهر»-2

                                                                                                                           
 2313،م2سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی،توضیح المسائل مراجع، ج . 0

 31،م3؛سیستانی،منهاج،ج1؛تحریر،کتاب النكاح، عقد و احكام آن، م 1احكامه م و العقد فی فصل2ج ،(الیزدی دللسی) الوثقى العروة طباطبایى یزدى، کاظم محمد سید - 2

3 .213002&mid=521&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المس ل 212م10: ص ،3ج الصالحین، ؛ سید علی سیستانی منهاج0 کتاب النكاح، مهر،مسألة الوسیلة، سید روح اهلل خمینی تحریر- 0
 2001م011ص: 2مراجع ج

 01م المهر فی کتاب النكاح، فصل ،الوسیلة ؛ سید روح اهلل خمینی تحریر213م12: ص ،3ج ، الصالحین سید علی سیستانی منهاج - 5
 مدنى حقوق استداللى فقه طاهرى، اهلل ؛ حبیب 511س013: ص ، بانوان ناصر مكارم شیرازی احكام -1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=263142
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 زن دهرد  طرالق  را خرود  زن مهر تعیین و نزدیكى از بلق شوهر و باشد نشده ذکر عقد در مهر هرگاه «المتعه مهر» -3

 شود.مى مالحظه فقر و غنا حیث از مرد حال المتعه مهر تعیین و براى است المتعه مهر مستحق

 حضرت جمله از خود دختران و زنان از یک هر براى سلم و آله و علیه اهلل صلى اکرم پیامبر که مهرى «السنّة مهر»-0

 دادند. قرار علیها سالم اهلل زهرا فاطمة

 «امام حضرت. »است دارسكه نقرة معمولى مثقال« 212/ 5»دار معادلسكه نقرةمهرالسنه پانصد درهم   -
و چهارم  ستیب کیمعادل  باینخود تقر کینخود نقره است و وزن  02/ 1مهرالسنه پانصد درهم است و هر درهم  -

 0(خامنه ای امام).دیز بازار بدست آورا دیتوان یآن را م متیگرم است و ق 1/  05مثقال و 
 2(مكارم )آیه اهلل.تقریب طور به ]نقره[گرم 0251 حدود -

 مالک تعین مهر المثل

 3مالک تعین مهریه در مهر المثل چیست؟

سن، بكارت، نجابت، عفت، عقل، ادب،  ،شرف و جمال درصفات مثل است زن حال المثل مهر در است معتبر آنچه -
بلكه هر چیزی که از نظر عرف و عادت در زیادی و  اینها]یعنی زشتی، عدم بكارت و...[ شرف، کمال، و اضداد

حتی اقارب، عشیره، شهر و سایر امور تاثیر گذار در مهریه مالحظه  نقصان مهریهرتاثیررداردرمالحظهرمیرشودرپسر
 سیستانی( حضرت امام و آیه اهلل. )(دخالت دارددر تعیین آن نیز  می شوند)سیستانی: وحال زوج

 نظر در هستند، دیگر جهات و اجتماعى منزلت و وسال سنّ نظر از دختر آن همانند که افرادى به مراجعه با مهرالمثل -
 با باشند، هم شبیه عرفى نظر از چنانچه عموها، دختر و ها عمّه دختر ها، خواهرزاده خواهران، مثال شود، مى گرفته

 0 كارم(مآیه اهلل ) .شوند مى مقایسه یكدیگر

 در عقد دائم مهر المثلموارد وجوب 

 مهر المثل در چه جاهایی واجب می شود؟
در موارد بسیاری مهر المثل به زن تعلق می گیرد که هریک تفصیالتی دارند و الزم است به کتب مفصل فقهی کتاب  -

مهریه، تعیین نشدن نكاح، بخش مهر مراجعه شود از جمله:باطل بودن عقد، مبهم بودن مهریه، مالیت نداشتن 
در بحث دیات نیز در مواردی مثل زنای از روی اکراه و وطی به شبهه و...موجب وجوب مهرالمثل مهریه در عقد، و...

 می شوند.

 5هیبدون مهردائم عقد  حكم .33.

 اگر عقد بدون مهریه خوانده شده است تكلیف مهریه چیست ؟

 الف: قبل از دخول و قبل از اراده طالق

 سیستانی( حضرت امام و آیه اهللاز دخول مستحق چیزی نیست مگر طالق بدهد. ) زن قبل -

                                      
 0311/13/01استفتاء:  خیتار    115110شماره استفتاء:  . 0

 111س201: ص ،0ج جدید، ؛ ناصر مكارم شیرازی استفتاءات 112001: فتاءاست ؛ سید علی خامنه ای شماره32س011: ص ،3ج سید روح اهلل خمینی استفتاءات، - 2
 1،م المهر فی فصل]؛ سید روح اهلل خمینی ،تحریرالوسیله،کتاب النكاح،  215س12: ص ،3ج الصالحین، سید علی سیستانی منهاج - 3
 ناصر مكارم شیرازی - 0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=211112 

 210م12: ص ،3ج ، الصالحین ؛ سید علی سیستانی منهاج5المهر م فی فصل 211: ص ،2ج الوسیلة، سید روح اهلل خمینی تحریر - 5
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 ب: قبل از دخول و بعد از اراده طالق

 یا درهم یا دینار از را چیزى آن، بودن تهى و دست بودن باز و فقر و غنا از حالش حسب به مرد که دارد استحقاق زن -
 )حضرت امام و آیه اهلل سیستانی(شود.مى گفته «متعه» چیز، ینا به و بدهد او به اینها غیر یا چارپا یا لباس

 ج: بعد از دخول 

اگر مهر المثل از مهر در این مورد )امام: باشدمى خودش امثال مهر مستحق آن سبب به باشد نموده دخول او به اگر -
 یه اهلل سیستانی()حضرت امام و آ.السنه بیشتر بود نسبت به مقدار مازاد به احتیاط واجب مصالحه کنند(

 د: فسخ عقد یا فوت یكی از زوجین قبل از دخول

چیزى  زن مستحق بمیرد، دخول از یكی از زوجین قبل یا اگر شود فسخ طالق از غیر چیزى به دخول از قبل عقد اگر -
 )حضرت امام و آیه اهلل سیستانی(باشد.  نمى از مهریه

 )در عقد دائم(شرایط مهریه.5.3
 ه می شود مهریه قراردادچیزهایی ك.1.5.3

 شود؟چه چیزهایی مهریه واقع می

به شرط اینكه عرفا مالیت   )سیستانی:شود صحیح است که مهریه قرارداده شود،هر آنچه را که مسلمان مالک می -
د عِین باشد یا دِین، یا منفعت چیزی باشد مانند منفعت و درآمو فرقی ندارد که  (داشته باشد، بنا بر احتیاط واجب

خانه، یا مزرعه، یا حیوان، و صحیح است که منفعت شخص آزادی، مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و قرآن و 
حضرت  .)توان مهریه قرارداد مانند حق التحجیرمالی که قابل نقل و انتقال است را می .... بلكه ظاهر آنست که حق

 0آیت اهلل سیستانی(امام، 

باه   تیا قرار داده باشند با عنا هیعدد صلوات را به عنوان مهر 113واج، در عقد ازد نیچنانچه زوج

كه محكوم به بطاالن   نیا ایاست  حیمزبور صح هیمهر ایآ -1: دییبفرما ه،یداشتن مهر تیلزوم مال

 وتحكم مسالله در ازدواج دائام و منقطاع متفاا     ایآ -2بوده و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود؟

 است؟ حیصح هیبه عنوان مهر یامور معنو قرار دادن ایآ -3است؟

در تحقق آن وجود  یکه غرض عقالئ یهر مورد ی( به طور کل3. جستین ی( فرق2است. ج حی( مانع ندارد و صح0ج -

 2)امام خامنه ای( توان مهر قرار داد. یداشته باشد را م

به  نكهیکند مگر ا ینم تیال کفادر فرض سا : پاسخ است؟ یپانزده صلوات کاف ای کیعقد موقت، مانند  هیدر مهر -

 3)آیت اهلل مكارم( .دیتا( باشد و ثواب آن را به زوجه اهدا نما ستی)مثال دویتعداد قابل توجه

آیه  -2 در مهریه قراردادن هریک از امور گفته شده باید شروطی که در ادامه برای مهریه بیان می شود رعایت شود. -0 نكته:

تصریح دارند که  صلوات و...(-)مثل خواندن نماز امام زمانهریه انجام عمل مستحبی تعیین می شوداهلل مكارم در مواردی که م

                                      
 211، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد،0، کتاب النكاح، فصل فی المهر، مساله2تحریر الوسیله، جلد 0

 .11 یجلسه پژوهشخامنه ای، سایت ادمین امام . 1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=213151سایت آیت اهلل مكارم: .  6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46910&mid=263958
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انجام  فقط اگر اال و کند عمل آن به تواند می تا باید و بوده صحیح مهریه کند هدیه زن به را آن ثواب که است این منظور اگر

 0.شود می مهرالمثل به تبدیل و است باطل یهمهر باشد زن به آن ثواب هدیه نیتش آنكه بی عمل شرط شود

 مالیت داشتن مهریه.2.5.3

 2 مهریه بنابر احتیاط واجب باید عرفا مالیت داشته باشد.)آیه اهلل سیستانی( -

 مقدار مهریه.3.5.3

 مهریه باید چقدر باشد؟

م است آنقدر اندک نباشد که از ، الزای وجود ندارد و توافق طرفین مالک است )البته در جهت کمّیبرای مهریه اندازه -
 3(سیستانی آیت اهلل امام ، )حضرت مالیت خارج شود و در جهت زیاده، مستحب است از مهر السنّة بیشتر نباشد(.

مهر حدّ ثابتى ندارد، ولى شایسته است که از مهریّه هاى سنگین پرهیز شود که طبق برخى از روایات چنین زنانى که  -
 0)آیت اهلل مكارم(.م هستندمهریّه سنگین دارند شو

 ودن مهریهبهم نبم.3.5.3

مهر باید طورى تعیین شود که آن را از ابهام خارج کند پس اگر مثال خیاطى یكى از دو لباس را مثال مهر قرار دهد،  -
 و براى زن با دخول به او، مهر المثل است، البته تعیینى که در بیع و مانند آن از -نه عقد -شودمهر باطل مى

کند اگر چه کیل یا وزن یا شمردن باشد پس مشاهده چیز حاضر کفایت مىمعاوضات معتبر است، در مهر معتبر نمى
یا ذرع آن را نداند مانند یک کپّه گندم و یک تكه طال و یک توپ از لباس که مشاهده شده است و یک صبره 

 5حاضر از گردو و امثال اینها.)حضرت امام(
 صورت به چند هر) آن قیمت باید شود داده قرار مهریه عنوان به (وشمعدان نهییشاخه نبات ؛آقران ؛امور) این اگر -

 در درمهریه جهالت صورت در و شود می مجهول مهریه اال و شود تعیین( باشد روشن طرف دو هر برای که معمول
 موقت عقد در و است لالمث مهر ضامن مرد دخول از بعد و شود می باطل مهریه اما است صحیح عقد دائم عقد

  1)آیت اهلل خامنه ای( .شود می عقد بطالن موجب
 است الزم ولى ؛است زوجه براى مجید اللّه کالم جلد یک تهیّه مفهومش و است خوبى کار مهریّه جزء قرآن دادن قرار -

  عنوان به شخص درآمدهای از نیمی دادن قرار حكم 1 ()مكارم .نباشد مبهم تا شود، تعیین عقد موقع در آن قیمت
)آیه  .او به شبیه افراد همانند ای مهریه یعنی بپردازید او به المثل مهر باید و است باطل ای مهریه  چنین مهریه:

 1 اهلل مكارم(

                                      
 ناصر مكارم شیرازی: - 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=213151 
 211، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 2

 211، مساله3، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد0، کتاب النكاح، فصل فی المهر، مساله2تحریر الوسیله، جلد 3

0 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01111&mid=213101   

 3.تحریرالوسیله،کتاب النكاح، مهر،م 5

    111121: استفتاء سیدعلی خامنه ای شماره - 1
 115س331: ص ،2ج جدید، ناصر مكارم شیرازی استفتاءات - 1
 زی  ناصر مكارم شیرا - 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=213105 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46908&mid=263940
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 1نیست؟ باطل مهریّه این آیا باشد داماد مایملک نصف و تومان هزار سیصد مهریّه اگر

م والتردید، فلو أمهرها أحد الشی ین مردّداً أو خیاطة أحد ثوبین کذلک بطل ال بُدَّ من تعیین المهر بما یخرج عن اإلبها -
المهر دون العقد، وکان لها مع الدخول مهر المثل إلّا أن یزید على أقلّهما قیمة فیتصالحان فی مقدار التفاوت، وال 

كفی مشاهدة عین حاضرة وإن یعتبر أن یكون المهر معلوماً على النحو المعتبر فی البیع وشبهه من المعاوضات، فی
جهل کیلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها کصُبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة 
حاضرة من الجوز وأمثال ذلک،  لو جعل المهر خادماً أو بیتاً أو داراً من غیر تعیین صحّ وینصرف إلى الصنف المتعارف 

الختالف بین أفراده فی القیمة یعطیها الفرد الوسط على األحوط وجوباً، ویجری هذا بلحاظ حال الزوجین، ومع ا

 2الحكم فی غیر الثالثة المذکورات من أنواع األموال أیضاً.)آیه اهلل سیستانی(

 .)آیه اهلل مكارم(بپردازد المثل مهر باید آن جاى به و است باطل و مجهول مهریّه این -

ستانی اگر مهر در عقد دائم، کلی که دارای افراد است مشخص شود مشكلی ندارد و پرداخرت  از نظر آیه اهلل سی نتیجه:

 فرد متوسط کافی است البته این مساله در مورد عقد موقت متفاوت است.

 قصد پرداخت مهریه.5.5.3

 باید را مهر ىول است صحیح عقد ندهد، را آن که باشد این قصدش و کند معیّن  ]دائم[ عقد در را زن مهر مرد اگر -
 3(سیستانی و مكارم حضرت امام، آیات عظام) بدهد

 مهریهو پرداخت  درخواست.6.5.3

 تأخیر اگر و بپردازد را آن فوراً باید بدهد، را خود بدهى بتواند بدهكار چنانچه کند مطالبه  را خود طلب طلبكار اگر -
 5-0 (عظام تقلید )مراجع.است کار گناه بیندازد

هر وقت زن خواست می تواند مطالبره کنرد و   که در طول زندگی ک دین و بدهی برعهده مرد می باشد مهریه ی نكته:

 تنها مربوط به زمان نزاع و طالق و...نیست.

 كاهش ارزش پول(-)تورم محاسبه مهریه به نرخ روز.7.5.3

 نظر مراجع عظام در پرداخت مهریۀ زنان طبق ارزش پولی روز )یوم االداء( چیست؟

کند.)حضرت مهریّه همان است که در عقد قرارداد شده، و با اختالف ارزش پول و قدرت خرید تغییر پیدا نمى مقدار -
 1امام(
 1)امام خامنه ای(را بگیرد تورم و کاهش ارزش پول را محاسبه کند و معادل ارزش و اعتبار زمان پرداخت می تواند

د باشد، بدین جهت، مبلغ سابق بدهی، آن قدر کم ارزش بسیار فاحش و زیا پولبه طور کلی چنانچه کاهش ارزش  -
شده باشد که نسبت به ارزش فعلی آن بسیار نا چیز به حساب آید، در این فرض بنا بر احتیاط، الزم است بدهكار به 

                                      
 101س221: ص ،0ج ، جدید ناصر مكارم شیزلزی استفتاءات - 0
 211 و211مسألة .منهاج الصالحین آیه اهلل سیستانی،  2

 2001، مساله2رساله مراجع، جلد 3

 2211م312: ص ،2ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل ؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح313م15: ص ،3ج ، الصالحین سید علی سیستانی منهاج -  0
   110015: استفتاء سید علی خامنه ای شماره- 5
 01، احكام ازدواج، مسائلی در مهریه، سوال3استفتائات حضرت امام، جلد 1

 ptfPtGELuYc :شماره استفتاء  ( Leader.ir(Istifta)استفتاء شخصی از سایت امام خامنه ای  . 1
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ت اهلل پرداخت مبلغ سابق اکتفاء نكرده و هنگام ادای دین به مبالغ بیشتر از مقدار سابق با طلبكار مصالحه نمایند.)آی
 0سیستانی(

مثل مهریة زن که گرفتنش معموالً  بوده افتیدر یبرا یمانع اباشد یبدهكار در پرداخت بدهى خود کوتاهى کرده اگر  -
با توجه به نرخ متوسط تورم کل  دیبا ،است ادیگذشته که تفاوت تورم ز یقدربهو  شود،ارزشی زن میموجب کم

ربا و حرام گرفتن زیادی،  ،در غیر این صورت .بپردازد بدهی را 2،دکناعالم می یاجناس که هر سال بانک مرکز
 3مكارم( اهلل. )آیتاست

 مهریه   نصف شدن-دهد اگر زوج قبل از دخول زن را طالق.3.5.3

 3اگر زوج قبل از دخول زن را طالق دهد تكلیف مهریه چه می شود؟

اگر عین آن باقی باشد باید بر گرداند و اگر تلف کرده  به زن نصف مهریه تعلق می گیرد و اگر آن را دریافت نموده -
 (سیستانی حضرت امام و آیه اهللچنانچه مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را ضامن است. )

)حضرت امام، آیرت اهلل سیسرتانی،    .کند، مطلق وطى و لو در دبر استدخولى که تمام مهر به او استقرار پیدا مى نكته:

 1 (5یت اهلل مكارم: به احتیاط واجبآ

 فوت احد الزوجین )قبل از دخول(حكم مهریه با .3.5.3

 شود؟آیا با فوت احد الزوجین )قبل از دخول( تمام مهریۀ زن مستقر می

هر چند احتیاط مستحب مصالحه است، خصوصا در  موت مانند طالق)قبل از دخول( باعث نصف شدن مهر می شود -
  1، آیت اهلل سیستانی(امامت ) حضر.فوت مرد 

مهریه نیست؛ خواه زن قبل از شوهر بمیرد یا شوهر قبل از زن، ولى باید توجّه داشت هنگامى  موجب نصف شدنموت  -
گیرد، امّا نصف آن به عنوان ارث به  که زن فوت کند، هر چند قبل از عروسى باشد، تمام مهریّه به او تعلّق مى

 1مكارم()آیت اهلل .گردد شوهر برمى

 برگشتن از بخشش یا ابراء-ابراء مهریه-بخشش مهریه.5.3..1

هبه و ابراء مهریه مثل هبه و ابراء سایر دیون و اعیان و...در این مباحث که  تفصیالتی دارندنكته: بحث هبه و بحث ابراء 

 )به رهیافت دین و قرض بحث ابراء و کتاب هبه مراجعه شود(.باید پیگیری شوند.

                                      
 301استفتائات آیت اهلل سیستانی، سوال  0

، قررض، احكرام   )ناصر مكارم شیرازی، سایت، استفتائات، معرامالت  کمتر باشد ای شتریهرچند تورم آن جنس ب ؛رندگییتورم، تورم متوسط اجناس مختلف را در نظر م ةدر محاسب .2
 (.تورم ةمحاسب اریمع، ریخأتورم و خسارت تقرض، 

عردم   رغرم یعلر  هیر نررخ ترورم در مهر   ةتورم در پرداخت دستمزد معوق و محاسب ةمحاسب ر،یاستفتائات، قرض، احكام قرض، تورم و خسارت تأخ ت،یسا ،یرازی؛ ناصر مكارم ش . 3
 زوجه یقبل ةمطالب

  311م11: ص ،3ج الصالحین، فصل فی المهر ؛ سید علی سیستانی منهاج 03م311: ص ،2ج وسیلة،ال سید روح اهلل خمینی تحریر -0

 شود؟ یشامل زن م هیپرسش :اگر دخول از دبر باشد در عقد دائم و موقت چقدر از مهر.  2

 .ردیگ یبه او تعلق م هیبوده است مهر یهمخواب یکه آماده برا یشود و در عقد موقت به مقدار زمان یواجب شامل م اطیرا بنابر احت هی:در عقد دائم تمام مهر پاسخ

 . سایت آیت اهلل مكارم:311مس له  11صفحه  3جلد  ن،یمنهاج الصالح؛ 01فصل فی المهر 01م311: ص ،2ج الوسیلة، سید روح اهلل خمینی تحریر  - 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=100&mid=213155 
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 قابل برگشت نیست و حق مطالبه آن را ندارد.اگر مهریه دین بر ذمه شوهر باشد و زن آن را ابراء کند -0کلی:چند نكته 

اگر مهریه عین خارجی باشد و زوجه آن را ببخشد)هبه کند( چند مطلرب بایرد لحراظ شرود: اوال هبره شررایطی دارد       -2

د که هبه الزم می شود که از مباحث مهم بحث هبه است و به ازجمله قبض و...، ثانیا: هبه قابل برگشت است مگر در چند مور

  کتاب هبه مراجعه شود.

 پول یا اشیائی كه داماد جهت جهیزیه داده اند.11.5.3

در بعضی شهرها جهیزیه با مشاركت دو خانواده خریده میشود وخرید چند كاالی اساسی به عهده 

 1ت حاصل شود تكلیف كاالها چیست؟داماد گذاشته می شود چنانچه جدایی به طالق یا فو

 است باقى آن عین تا نیست مهریّه از اگر و بگیرد، پس تواندنمى است مهریّه جزء اگر داده داماد که اشیائى یا پول -
حضرت امام و ) .]البته اگر وسائل به زن هبه شده باید طبق قواعد باب هبه عمل شود[ندارد إشكال آن گرفتن پس

  (آیه اهلل مكارم

 مهریه توافقی و مهریه ای كه عاقد می خواندتفاوت .12.5.3

سكه بهار آزادی بخواناد ولای    ..5اگر وكیل از طرف زوجین، عقد ازدواج دائم را بر مبنای مهریه 

سكه ولی چون می خواهند مردم نفهمند باه عاقاد مای گویناد      ..1زوجین قبال باهم توافق كرده اند به 

سكه عقد دائم را می خواند آیا این عقد صاحیح   ..5قد هم بر اساس سكه است و عا ..5مهریه دختر 

 سكه را در یافت كند ؟ ..5است ؟ واگر صحیح است زن می تواند 

در فرض ساال عقد صحیح است و مهریه همانست که عقد بر آن واقع شده است؛ ولی زن می تواند بقیه مهریه را  -
 2ببخشد.)امام خامنه ای(

است و در این گونه موارد اگر واقعا ثابت شود که زن قول قطعی به شوهر داده و به آن عمل عقد در هر حال صحیح  -
 3نكند نوعی تدلیس است و تبدیل به مهرالمثل می شود.)آیه اهلل مكارم(

سكه بهاار آزادی قارار دهناد و     13پسر و دختری با هم قبل از ازدواج توافق می نمایند كه مهر را 

دست روی قرآن می گذارد و در موقع اجرای عقد برای جلب توجه اقاوام و پادر و   برای این توافق دختر 

سكه دست روی قرآن می گذارم . پسر  13سكه بنویسند ولی من برای  ..5مادرش، می گوید بگذارید 

سكه ثبت می شود . بعد از ازدواج دختار تقاضاای    ..5اطمینان پیدا می كند و سند را امضا می نماید و 

( آیا دختر می 2( آیا اجرای چنین عقدی با توجه به مطالب فوق درست است؟  1را می نماید .  سكه  ..5

 سكه را كه دست روی قرآن گذاشته است؟ 13سكه را بگیرد یا  ..5تواند 

                                      
 111س 331: ص ،2ج جدیررررررد، ؛ ناصررررررر مكررررررارم شرررررریرازی اسررررررتفتاءات  01س013: ص ،3ج سررررررید روح اهلل خمینرررررری اسررررررتفتاءات،   - 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=213101 
 zr1w25nاستفتاء:  شماره، 0311مهر  11:  خیتار، ( ی) مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 2

 1111131105:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 3
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: عقد صحیح است اگر خود شوهر عقد را اجرا کرده باشد و اگر به وکالت بوده وکیل در جریان امر قرار گرفته  0جواب -
سكه است عقد را جاری کرده در حالی که شوهر به آن مهر  511شد ولی اگر وکیل به گمان آن که مهر واقعی با

 0سكه ندارد .    )آیه اهلل سیستانی( 511: دختر حقی در  2جواب رضایت نداده بوده وکالتش محل اشكال است .
 

 شیربها.13.5.3

 آیا گرفتن شیر بها جایز است؟

بدون رضایت  آن ولی اگر دادن مثل سعی در ازدواج، یا با رضایت باشد حالل استمشروع ل عملی اگر شیر بها در مقاب -
 است جایز شوهر براى و است حرام آن خوردن و گرفتن نماید، خالص را دختر باشد که جهت این به شوهر و فقط

 2(.، آیت اهلل سیستانیامامحضرت )باشد. شده تلف چه اگر کند رجوع آن در که
 و نماید جهیزیّه تهیّه صرف را آن از مقدارى و بگیرد شوهر از مهریه صورت به دختر را شیربها و مهریّه که ورتىص در -

 3 )آیت اهلل مكارم( .است جایز بدهد کس هر به را آن اضافى

 .متن صیغه عقد دائم در حالت های مختلف5
 شكل صحیح دیگر نیز اجرا می شود. در موارد مذکور فقط یک یا دو نمونه ذکر می شود و عقد به چندین

 توسط خود زوجین
قَبِلْتُ  : »پس مرد بدون فاصله زیاد میگوید «الْمَعْلُومِ  مَهرال یعَلَ یزَوَّجْتُکَ نَفْسِ »زن بعد از تعیین مهریه به مرد میگوید:

 «الْمَعْلُومِ  مَهرال یالتززْوِیجَ عَلَ

 (شده نیّبه مهرى که مع ازدواج را نی) قبول کردم ا مرد:-شده( نیّکه مع)خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى  زن:

 دو نفر به وكالت از زوجین
 (باشد« فاطمه»و اسم زن « احمد»چنانچه مثالً اسم مرد ) 

 المَعْلُومِ  مَهرال یفاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ عَلَ یوکیل زن: زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِ

 الْمَعْلُومِ مَهرال یاَحْمَدَ عَلَ یزْوِیجَ لِمُوَکِّلوکیل مرد: قَبِلْتُ التز 

 یک نفر به وكالت از زوجین
: به وکالت از مرد بگویرد  سپس«المَعْلُومِ مَهرال یاَحْمَدَ عَلَ یفاطِمَةَ مُوَکِّل یزَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِ : »ابتدا به وکالت از زن میگوید  

 «الْمَعْلُومِ  مَهرال یحْمَدَ عَلَاَ یقَبِلْتُ التززْوِیجَ لِمُوَکِّل »

   ایجاب و قبول توسط زوج
 اگر مردی بخواهد زنی را به عقد خودش در بیاورد 

                                      
   211استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (ساال  . 0

 310، مساله3، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد31، احكام ازدواج، احكام مهریه، شیربهاء، سوال3ت امام، جلداستفتائا 2

  ناصر مكارم شیرازی  -3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=213151 
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قَبِلْرتُ   »»سرپس میگویرد :    «المَعْلُرومِ  مَهرر ال یعَلَر لِنفسی فاطِمَةَ  یزَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِ »: ابتدا به وکالت از خودش می گوید

 «الْمَعْلُومِ  مَهرال یعَلَلنفسی التززْوِیجَ 

 ایجاب و قبول توسط زوجه  
 اگر زن بخواهد خودش را به عقد مردی در بیاورد و بوکالت از مرد قبول کند 

 مَهرال یاَحْمَدَ عَلَ یقَبِلْتُ التززْوِیجَ لِمُوَکِّل»سپس بوکالت از مرد بگوید «المَعْلُومِ مَهرال یعَلَنفسی اَحْمَدَ  یزَوَّجْتُ مُوَکِّل» زن: 

 «الْمَعْلُومِ

 وكیل مرد ایجاب توسط زوجه و قبول توسط
 از طرف مرد وکیل عقد را قبول کند: لیاگر زن بخواهد خودش مباشرتا خودش را به عقد مردی در آورد و

 المهرر  على لموکلی النكاح قبلت موکّلک علی المهر المعلوم. سپس وکیل مرد می گوید: من نفسی زن می گوید: زوّجت

 .ومالمعل

 ایجاب توسط وكیل زوجه و قبول توسط زوج
 اگر عاقد وکیل از طرف زن باشد و مرد خودش بخواهد عقد را قبول کند:

 .المعلوم المهر على التزویج قبلت: سپس زوج میگوید .المعلوم المهر على موکّلتی به زوج میگوید: زوّجتک وکیل زوجه

 و مهر صَداق یا صِداق

 .وبه کسره فارسی می شود به معنی محبت مَهر به فتحه صحیح است-0

کلمه)صداق( در فرهنگ عرب به پنج وجه تلفظ شده که بیشتر آن به فتحه صاد است)صَداق( و بعد از آن بیشرتر بره   -2

 2.صَداقُ المرأة و صِدَاقُهَا و صُدْقَتُهَا:ما تعطى من مهرها  0 کسره صاد تلفظ شده)صِداق(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 «  )صدق(335المصباح المنیر، النص، ص: » .  2

 «010القرآن، ص: مفردات الفاظ ».  1
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 فسخ عقدو مطالبی در ضمن عقد،  شروط: فصل سوم

 شروط ضمن عقد و احكام مرتبط با آن.1
 شوند عبارتند از:شروطی که در ضمن عقد نكاح مطرح می

 شروط جایز .1.1
در  لیووترک آن گناه دارد وفاء به شرط واجب است و  شودجایز است هر چیز جایزی در ضمن عقد ازدواج شرط  -

مگر اینكه شرط وجود صفتی  باشدحق فسخ هم برای مشروط له نمیشود و صورت تخلّف عقد باطل نمی
آیت اهلل امام، باشد)مثل بكارت زن یا هاشمی بودن مرد و...( و خالفش ثابت شود که خیار فسخ می آورد.) حضرت 

 0 سیستانی(

 .شروطی كه مخالف با مقتضای شرع 2.1
از منزل خارج  بدون اجازه شوهر ر موقع دوست داشتکند ه شرطمانند اینكه زن  باشند؛شروطی که مخالف شرع می -

شرط  ،و همچنین است اگر شرط کند که روى او زنى نگیرد و یا حق هووی او را از همخوابی بجا نیاورد،  شود ،
 2(امام )حضرت. کندباطل است، ولی عقد را باطل نمی

جماع به دست زن باشد و یا حق هووی او را امر طالق و مانند اینكه زن شرط کند  باشند؛شروطی که مخالف شرع می -
 3.)آیت اهلل سیستانی(کند، ولی عقد را باطل نمیاستاین شرط باطل  از همخوابی و نفقه بجا نیاورد و یا مانند آن، 

را محدود کرد، مانند حقّ سكنى و امثال آن، امّا در مواردى که  همسردر بعضى از موارد مى توان از طریق شرطى حقّ  -
 0)آیت اهلل مكارم(.بر خالف کتاب و سنّت یا مقتضاى عقد باشد جایز نیست، خالصه موارد مختلف استشرط 

که  نكته: مرحوم امام )ره( سه مثال براى شرط خالف شرع مطرح کردندآیه اهلل مكارم در کتاب النكاح آورده اند:  نكته:

این خرالف شررع اسرت     د که مرد حقّ همسر دیگر را ندهد.کنزن شرط مى -0 ما دو مثال را قبول و در یک مثال شک داریم.

زن شرط کند که مرد ازدواج نكنرد و کنیرزى در حكرم همسرر      -2  چون این از احكام است نه از حقوقى که قابل اسقاط باشد.

زاد کند آزن شرط مى -3  این حكم هم خالف شرع است چون حكم خداست و حق نیست که بتوان با شرط ساقط کرد. نگیرد.

                                      
 333، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد،0، خاتمة فی شروط المذکورة فی عقد النكاح، مساله 2تحریر الوسیلیه، جلد 0

 2، خاتمة فی شروط المذکورة فی عقد النكاح، مساله2تحریر الوسیله، جلد 2

 330، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 3

0 213133&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263733
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این شرط خالف شرریعت   باشد و هر وقت و هر جا که خواست برود و مرد به زن هم مطم ن است، )مثل زنى که کارمند است(.

اسالم نیست به خصوص در جایى که مزاحم حقّ شوهر نباشد، پس وقتى مزاحم حقّ شوهر باشد این شرط خالف شرع است و 

 0 جایى که مزاحم حقّ شوهر نیست، خالف شرع نیست.

 شرط نداشتن رابطه جنسی

را شرط كند؟ در صورت شرط عقد  یتواند نداشتن رابطه جنس یدر ازدواج دائم، مرد م ای: آ پرسش

 دارد؟ یچه كم

 حی( است، در هر صورت عقد صحنی)از طرف یشرط نیواجب در ترک چن اطیدر ازدواج دائم اشكال دارد و احت  -

 2)آیه اهلل مكارم(است.

 وم با اذن همسر اولشرط گرفتن همسر د

خانمی میخواهد در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه من به شرطی همسر تو میشوم كه بدون اجازه 

من همسر دیگری اختیار نكنی، و اصل عقد را با توجه به اشكالی كه در تحریر آمده شرط نمیكند. یعنای  

همسر دوم را مشروط به اجازه  نمیگوید من زن تو میشوم به شرط اینكه زن دیگری نگیری.  بلكه گرفتن

 خودش میكند.  آیا این مساله هم همان حكم را دارد یا اینكه الزم الوفا است؟ 

3(امام خامنه ایشرط یادشده الزم الوفاء است. ) -
 

 د؟یانتخاب نما یگریتواند بدون اذن شوهر زن د یمرد متأهل م ایآ
سر اول ندارد اما اگر ضمن عقد شرط خاصی شده باشد باید به کسب اجازه از هم یازی:مرد جهت ازدواج مجدد ن پاسخ -

بلكه مربوط به ضرورتهاست و با شرائط  ست،ین یهوسباز لهیبر طبق آن عمل شود. در هر صورت چند همسری، وس
 دیفوا ردیصورت پذ یدارد، که اگر مطابق احكام اسالم یمجاز شمرده شده، و فلسفه روشن ینیّو در حدود مع نیسنگ

 0)آیت اهلل مكارم( گردد. یجامعه زنان باز مآن به 

در سند ازدواج این شرط نیست که مرد بدون اذن همسرزن دیگری نگیرد بلكه شرط این است که: زن از طررف   نكته:

بره   ایر کنرد   اریر زوجره اخت  تیبردون رضرا   یگرر یزوج همسر د -02مرد وکالت در طالق و...دارد در مواردی که عبارتند از:......

 عدالت نكند.                                                   یدادگاه نسبت به همسران خود اجرا صیتشخ

                                      
، نوبرت چراپ:   ه. ق 0020، سال چراپ:  ابى طالب) ع(، مكان چاپ: قم، ناشر: مدرسه االمام على بن )منبع: کتاب النكاح، نویسنده: آیت اهلل العظمى ناصر مكارم شیرازى دام ظله . 0

 (011، ص: 1کتاب النكاح، ج-، اول

2 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=100&mid=213110# 

 (510010)شماره استفتاء:    10سال  یاستفتائات حرم مطهر رضو . 3

 =mid=150&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&212131سایت:  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=954&mid=262837
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 شروطی كه مخالف با مقتضای عقد.3.1
مانند اینكه خانم شرط کند در عقد موقت، همسرش حق هیچگونه استمتاعی نداشته باشد، در این صورت شرط و عقد  -

 . 0(آیت اهلل سیستانی)باطل است. 
در بعضى از موارد مى توان از طریق شرطى حقّ همسر را محدود کرد، مانند حقّ سكنى و امثال آن، امّا در مواردى که  -

 2)آیت اهلل مكارم(.شرط بر خالف کتاب و سنّت یا مقتضاى عقد باشد جایز نیست، خالصه موارد مختلف است

و  میدیند یحیتصر یدر کتب فقه ست؟یو خالف آن چ عقد موقت یعقد دائم و مقتضا یمقتضا نكهیدر مورد ا-0نكته:

 حیصرح  تیاز فقها عقد موقت دختربچه را مثال جهت محرم یکه برخ ییدر جا -2 داده نشد. یحیبه استفتاءات هم پاسخ صح

 نیرفا چنر شود بلكه ص یباب باشد که در آنجا. شرط عدم تلذذ نم نیاز ا دیتلذذ و قصد تلذذ نباشد شا تیاگر قابل یدانند حت یم

 ثروتش عقد موقت کند. یرا برا یزن رهیمثال پ ای است یقصد

 شرط فاسد مفسد هست یا خیر؟

اگر در عقد ازدواج شروطی بشود كه خالف مقتضای عقد هستند چه حكم دارد؟آیا تنها شزط باطل 

 است یا عقد هم باطل است؟ )لطفا بفرمایید مقتضای عقد دائم و موقت چیست؟(

عقد به شروطی که بر خالف مقتضای عقد باشد، جایز نیست و عمل به آن شروط نیز واجب  مشروط نمودن -0 -
شرط باطل و فاسد مفسد عقد نیست، بنابراین عقد باطل نخواهد بود. ضمنا مقتضای عقد دائم یا  -2نخواهد بود. 

 3موقت محرمیت طرفین و ایجاد زوجیت می باشد.)آیه اهلل مكارم(

 

 ورد ابتالبررسی حكم چند شرط م

 الف: شرط اینكه مرد زن دیگری نگیرد

 اگر در ضمن عقد شرط كند كه شوهر زن دیگر  بر او نگیرد، حكم چیست؟

 0(امام )حضرت. کنداین شرط باطل است، ولی عقد را باطل نمی -
عمل  اگر زوجه بر شوهر در ضمن عقد ازدواج و یا غیر آن شرط کند که زن دیگری بر او نگیرد شرط صحیح است و -

 5شوهر به شرط الزم است ولی اگر ازدواج کرد ازدواجش صحیح است هر چند گناهكار است.)آیت اهلل سیستانی(
چنین شرطی جایز نیست ولی زن می تواند شرط کند اگر مرد ازدواج مجدد کرد وکالت در طالق داشته باشد و مردان  -

 1)آیت اهلل مكارم(.هم باید در اینگونه موارد رعایت حال همسران خود را بكنند

                                      
 330، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 0

2 213133&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

 1111211111:  یریبه سواالت کد رهگ ییمرکز پاسخگو یمكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 3

 2، خاتمة فی شروط المذکورة فی عقد النكاح، مساله2تحریر الوسیله، جلد 0

 333، مساله3اهلل سیستانی، جلدمنهاج الصالحین، آیت  5

1 213112&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263733
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263682
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 ب: شرط اینكه زن از طرف مرد وكیل در طالق باشد

 1وكیل در طالق، خودش باشد؟از طرف زوج تواند شرط كند كه آیا زن در ضمن عقد ازدواج می

به نحو شرط نتیجه شرط شده که  و در صورتی که ،تواند زن را وکیل کند که از طرف او خودش را طالق بدهدمرد می -
در مورد ساال، آن است که زن ازدواج را به این شرط « نتیجه»شرط )باشد این وکالت قابل عزل نیست.زن وکیل 

آن است که در ازدواج شرط کند که شوهر به او وکالت در « فعل»انجام دهد که در طالق وکیل باشد ولى شرط 
 ()حضرت امام(طالق بدهد.

ق دادن خودش باشد، یا به طور مطلق و یا در برخی حاالت زوجه می تواند شرط کند که از طرف زوج وکیل در طال -
خاص مثل سفر طوالنی یا نفقه ندادن و...و این وکالت قابل عزل نیست پس اگر زن خودش را طالق دهد طالقش 

 صحیح است.)آیه اهلل سیستانی(
مى توان  زیكال ندارد، بعداً نفرد ثالث در عقد ازدواج اش ازن یخود  یبرا قرار دادن وکالت در طالق دادن از طرف مرد -

 )آیه اهلل مكارم(هرچند بعد از ازدواج باشد، قرار داد. گرى،یآن را در ضمن معامله د

 2ج: شرط عدم دخول

، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقى بین ازدواج شوداگر شرط شود که بكارت او را از بین نبرد شرط الزم مى -
 امام( )حضرتدائم و منقطع نیست.

نكند یا بكارتش را از بین نبرد شرط الزم می شود حتی در عقد دائم پس اگر  دخولاگر زن در عقد شرط کند که با او  -
  مخالف شرط عمل کند گناه کرده ولی حكم زنا را ندارد و اگر زن بعدا اجازه دهد اشكالی ندارد.)آیه اهلل سیستانی(

ب در ترک چنین شرطی )از طرفین( است، در هر صورت عقد صحیح در ازدواج دائم اشكال دارد و احتیاط واج -
 )آیت اهلل مكارم(.است

 د: شرط سكونت در مكان خاصی

یا در شهر معلومى یا در منزل مخصوصى اسكان دهد شرط الزم اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نكند -
 .3، آیت اهلل مكارم(سیستانیآیت اهلل امام، )حضرت شود.مى

 بچه دار نشدن ه. شرط

كه بچّه دار نشوند و در صورت تخلّف شرط  ندیتوانند در ضمن عقد دائم شرط نما یزن م ایمرد  ایآ

 )البته در مورد زن وكالت در طالق داشته باشد( جدا شوند؟ گریكدیاز 

                                      
، 335، مسرررراله3ن، آیررررت اهلل سیسررررتانی، جلررررد  منهرررراج الصررررالحی ؛ 11، احكررررام طررررالق، سرررروال   015، صررررفحه3اسررررتفتائات حضرررررت امررررام، جلررررد   0

213132&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

، 3منهرررراج الصررررالحین، آیررررت اهلل سیسررررتانی، جلررررد  ،3له ، خاتمررررة فرررری شررررروط المررررذکورة فرررری عقررررد النكرررراح، مسررررا   2تحریررررر الوسرررریلیه، جلررررد  . 2
 =mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&213110؛533مساله

، 331، مسررراله3، منهررراج الصرررالحین، آیرررت اهلل سیسرررتانی، جلرررد   0عقرررد النكررراح، مسررراله  ، خاتمرررة فررری شرررروط المرررذکورة فررری    2تحریرررر الوسررریلیه، جلرررد  3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=100&mid=213133 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263732
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263732
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263691
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263733
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263733
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)آیت اهلل  .(ستین زیجا یفعل طیدر شرا زیکند و بر مرد ن یشرط نیتواند چن ی. )زن نمستین زیدر فرض ساال جا -
 0مكارم(

 و. شرط خروج از منزل بدون اذن

 2خروج از خانه به دست خودش باشد؟ ۀتواند شرط كند اجاز یزن در ضمن عقد نكاح م ایآ

از منزل خارج  بدون اجازه شوهر کند هر موقع دوست داشت شرطمانند اینكه زن  باشند؛شروطی که مخالف شرع می -
 (امام )حضرت .شود

 یاگر شرط کند که برا یشرط باطل است، ول نیخروج از منزل به دست خودش باشد، ا یبه طور کل اگر شرط کند که -
 )امام خامنه ای( مجاز مثل رفتن به محل کار، بدون اجازه خارج شود، اشكال ندارد. یاز کارها یبرخ

است، )مثل زنى که کند آزاد باشد و هر وقت و هر جا که خواست برود و مرد به زن هم مطم ن شرط مى ی کهزن -
کارمند است(. این شرط خالف شریعت اسالم نیست به خصوص در جایى که مزاحم حقّ شوهر نباشد، پس وقتى 

)آیت  مزاحم حقّ شوهر باشد این شرط خالف شرع است و جایى که مزاحم حقّ شوهر نیست، خالف شرع نیست.
 اهلل مكارم(

 شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائمح. 

 3است؟ زیشرط اسقاط نفقه در عقد دائم جا ایپرسش :آ

 ی(ستانیاهلل س تیا )امام خامنه ای، .اشكال ندارد -
)آیت اهلل مكارم(  ندارد. یهرگاه در ضمن عقد شرط کند که زن نفقه خود را ببخشد، مانع یشرط اشكال دارد، ول نیا -

به صورت شرط فعل  یشكال دارد ولباشد ا جهیاگر شرط به صورت شرط نت دیفرما یاهلل مكارم م تیواقع ا در
 )آیت اهلل مكارم( اشكال ندارد.

 شروط تواقفی قبل از عقد .3.1
 گفتگوهای قبل از عقد و ذكر نشدن آنها در قباله

چنانچه مردی قبل از جاری شدن صیغه ی عقد و به هنگام گفتگوهای مقدماتی ازدواج شاروطی را  

یا قبل  این كه زن )با دارایی و عدم دارایی شوهر زندگی نمایدگذاشته و توافق كرده، امضا نموده اند مثل 

                                      
 . سایت معظم له: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=100&mid=213111 

 به آدرس: 0311امام خامنه ای، سایت لیدر، استفتائات تیرماه  2، خاتمة فی شروط المذکورة فی عقد النكاح، مساله2تحریر الوسیله، جلد 2
https://www.leader.ir/fa/content/ 20515/%D1%A1%D1%B3%D1%AA%D1%10%D1%AA%D1%A1%D1%A1%D1%A1%D1%-AA

D%1%AC%D1%AF%DB%1C%D1%(%D-AF1%AA%DB%1C%D1%B0D%-1%15%D1%A1%D1%11) 
 .011، ص: 1کتاب النكاح، جآیت اهلل العظمى ناصر مكارم شیرازى 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:561م 6احکام روزانه، منهاج ج دریل. سایت امام خامنه ای،  3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0&catid=955&mid=176702# 

https://www.leader.ir/fa/content/24505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://www.leader.ir/fa/content/24505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://www.leader.ir/fa/content/24505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87)
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ر مهریه را مطالبه ننماید ( امااین شروط در قباله ی نكاح ذكر نشده است، آیا تاز سامان گرفتن زندگی دخ

 این شروط اعتبار دارد و الزم است طرفین به آن عمل نمایند؟

مضا کرده اند، سپس عقد خوانده شده، این شروط الزم االجرا است. هرگاه قبال توافق بر شروطى شده و طرفین آن را ا -
 0)آیت اهلل مكارم(.و به اصطالح فقهى از قبیل شروط مبنىّ علیها العقد است

 عدم ذكر شروط در ضمن صیغه عقد نكاح

طی را بارای ازدواج بایكادیگر مای    اگر مرد و زن قبل از عقد)با فاصله نزدیک یا دور از عقد( شارو 

د و با یكدیگر به توافق می رسند ولی در وقت خواندن صیغه عقد آنها را ذكر نمای كنناد آیاا ایان     ارنگذ

 ؟شروط در حكم شروطی هستند كه صریحا در ضمن عقد ذكر می شوند

شود چه هنگام توافقشان دور باشند و  یبر آن جار یعقد مبن ایگفته شود و  عقدنافذ است که در ضمن  یشروط وقت -

 2مام خامنه ای()ا.کیچه نزد

 3سیستانی( اهلل.)آیه اعتبار ندارد -

شرایط باید در متن عقد باشد، مگر این که قبالً بر آن توافق شود و عقد را مبنى بر آن شرایط بخوانند که این شروط  -
و در صورت توافق بر آن چنانچه برخالف مقتضای عقد نباشد، باید بر آن ملتزم  شوندشرط ضمن عقد محسوب می 

 0و به آن عمل کنن.)آیه اهلل مكارم( بوده

 معنای عقدی كه مبنی علی الشروط است

فرموده اید كه اگر مرد یا زن قبل از عقد شروطی را مطرح كنند ولی در ضمن عقد آنها را ذكر نكنند 

در صورتی كه عقد را مبنی بر این شروط بخوانند اینها به منزله شروط ضامن عقاد هساتند..این مطلاب     

یعنی چه؟ آیا باید حتما وقت عقد در ذهنشان باشد یا صرف مطارح شادن قبلای و باه     -ها العقدمبنی علی

 توافق رسیدن قبلی كافی است گرچه در زمان عقد توجهی نداشته اند؟

 5)امام خامنه ای(شود. یم خواندهعقد  نیتوافقات طرف یبر مبنا یعنی -

                                      
 . سایت آیت اهلل مكارم:0
 213101&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

قبل العقد عند الخطبة و المقاولرة ثرم    ...الظاهر أنه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص 03مسألة -القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس215، ص: 2تحریر الوسیلة، ج
 على المدلس.أوقعه مبنیا على ما ذکر کان بمنزلة االشتراط، فیوجب الخیار، و إذا تبین ذلک بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به 

 
إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الكمال مذکوراً فی العقد بنحو االشرتراط أو التوصریف،   : یتحقق التدلیس الموجب للخیار فیما 212مسألة 11، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج

العقد مبنیاً علیه. و ال یتحقرق بمجررد سركوت    و یلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العیب أو إراءته متصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم إیقاع 
 الزوج وجودها.لیّها مثلًا عن العیب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده فی غیر العیوب الموجبة للخیار، و أولى بذلک سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوجة و و

 y2z112wشماره استفتاء:  0311آبان  10( ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 2

 103110ب.ظ کد استفتاء:  15:21 0000صفر.  22تانى  دوشنبه. سیس یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 3

 1111211111:  یریکد رهگ یمكارم شیراز یبه سواالت دفتر آیت اهلل العظم ییمرکز پاسخگو . 0

 pzmp121شماره استفتاء:  0311آبان  10( ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263719
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 0)آیه اهلل سیستانی(حو اجمال در عقد ذکر شودبه ن ای لیبه تفص ایاست که  یکه اعتبار دارد شرط یشرط -

همین مقدار که قبل از عقد به توافق رسیده باشند و عقد را بر اساس توافق قبلی بخوانند شروط مبنی علیها العقد  -

 2محسوب شده و الزم االجرا هستند.)آیه اهلل مكارم(

 اگر شروط سند ازدواج در ضمن عقد بیان نشوند

 و...بر مبنای آنها الف: حكم اجرای طالق

 در یا عقد إجراء موقع در و شده، ذكر مورد چهارده خانواده حمایت قانون 3 مادّۀ ازدواج قبالۀ در

 طرف از زوجه شود، محرز مورد چهارده این از یكى اگر كه كنندمى شرط زوجین دیگر الزم عقد ضمن

 تفهیم زوجین به موارد این نوعا. نماید مطلّقه را خود كه است غیر توكیل در وكیل و وكیل زوج

 صورت در. كنندمى امضاء شده نوشته موارد این كه را ورقه پاى تفهّم بدون زوجین بعضا ولى.شودمى

 به گانهچهارده موارد باید یا نماید؟ مطلّقه را خود تواندمى زوجه آیا شود ثابت موارد این از یكى اگر دوّم

 3باشد؟ شده تفهیم زوجین

)حضرت  .گردد واقع علیه مبنیّا عقد یا و شود شرط عقد ضمن در باید و نیست، کافى موارد تفهیم و اءامض مجرّد -
 امام،آیه اهلل  بهجت(

 ب:نحوه الزامی كردن آنها

شود؛ البتّه این حكم در مورد کسانى است که این شرروط  همچنین موقع خواندن صیغه عقد هم به این شرایط اشاره مى

اند، اگر اینها هم بخواهند چنین وکالتى بدهنرد، در  اند در واقع چنین وکالتى ندادهو کسانى که آن را امضا نكرده اندرا امضا کرده

فروشرد و در ضرمن آن شررط وکالرت     توانند چنین وکالتى دهند؛ به عنوان مثال کتابى را به زوجه مىضمن عقد خارج الزم مى

 011، ص: 1گیرد. آیه اهلل مكارم کتاب النكاح، جهاست و جلوى اجحاف زوج را مىدهگانه به نفع خانواکند. این اصول دوازدهمى

در صورتی که شرایط دفتر چه ازدواج در ضمن عقد تفهیم نشود و بعد از عقد بخواهند آنها را الزم االجرا کنند. و یا هرر  

ا را در ضرمن یرک عقرد خرارج الزم مثرل عقرد       یک از زن و مرد شروط جدیدی داشته باشند می توانند بعد از عقد ازدواج آنهر 

 مصالحه الزم بكنند.

                                      
 103110ب.ظ کد استفتاء:  15:30 0000صفر.  22دوشنبه.   -یستانى س یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 0

 1111311132:  یریبه سواالت کد رهگ ییمرکز پاسخگو یمكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 2

 0151س30: ص ،0ج ؛ محمد تقی بهجت استفتاءات،11 س 013: ص ،3ج ، سید روح اهلل خمینی استفتاءات  - 3
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.......................... فرزنرد   آقرای برا همسررم    )مرثال: مبلرغ هزارتومران( را    ................................................. خرانم اینجانب 

ایشان شروط منردرج در عقرد نامره     کنم  به شرط آن کهو تملیک می................................. هم اکنون مجاناً مصالحه و سازش 

 و....را قبول کنند)شرایط تفهیم شود(.

 کنم.قبول میاینجانب آقای  ............................................................................ این صلح و سازش را با شرایط ضمن آن 

 ای زن                  نام و نام خانوادگی و امضای مردنام و نام خانوادگی و امض

 

 سند ازدواجدر شروط ضمن عقد بررسی .5.1
 متن شروط ضمن عقد سند ازدواج

دادگراه   صیالف( ضمن )عقد نكاح/خارج الزم( زوج شرط کرد هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبرق تشرخ  

موجرود   یینبود، زوج موظف است تا نصف دارا یسوء اخالق و رفتار و ای یمسره فیاز تخلف زن از وظا یطالق ناش یتقاضا

 آن را طبق نظر دادگاه بالعوض به زوجه منتقل کند. لمعاد ایبا او به دست آورده  ییزناشو امیخود را که در ا

با رجوع به  ریوحه زداد که در موارد مشر ریغ لی( ضمن )عقدنكاح/خارج الزم( زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکب

داد تا  ریغ لیبه زوجه وکالت بالعزل با حق توک زیدادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه کند و ن

 در صورت بذل از طرف او قبول کند.

 است: ریصدور طالق کند به شرح ز یاز دادگاه تقاضا تواندیکه زن م یموارد

0-...2-...3-...0-...5...02-.... 

 و سایر شروط مشابه-نكاتی در مورد این شروط

 )تفصیل این نكات در ادامه می آید(:در سند ازدواج این امور هستند در شروط مطرح شدهاز جمله نكات قابل توجه 

 دادن وکالت در طالق نه حق طالق.-0

 در سند ازدواج وکالت به صورت شرط نتیجه است نه شرط فعل.-2

 تعیین نوع طالق هم داده می شود)البته با حصول شرایط هر طالقی(  وکالت در-3 

 وکالت در توکیل غیر هم داده می شود. -0

 وکالت در ضمن عقد نكاح گرفته می شود تا الزام آور و بال عزل)طبق نظر مشهور(باشد.-5

 وکالت در قبول بذل هم داده می شود.-1 

جوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پرس از انتخراب نروع طرالق خرود را      با ربرای اجرایی شدن این شروط باید زن)-1

 ( نه بدون حكم دادگاهمطلقه کند

 تفهیم و خوانده شوند نه به صورت معلق شروط به صورت منجز-1

 فرق تعلیق و تنجیز و شرط فعل:
 حتش اختالف است.(معلق و غیر منجز است که در صوکالت ماه نفقه نداد وکیل در طالق هستی.) 1اگر شوهر 

 اگر شوهر شش ماه نفقه نداد وکالت در طالق بدهد.)شرط فعل(
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 االن وکیل هستی که اگر شوهر شیش ماه نفقه نداد خودت را طالق دهی.)شرط فعل(

 

 دادن حق طالق به زن یا وكالت دادن در طالق

دست زن باشد و یا حق هووی او را  باشند؛ مانند اینكه زن شرط کند امر طالق و جماع بهشروطی که مخالف شرع می -

 0کند.)آیت اهلل سیستانی(باطل است، ولی عقد را باطل نمی شرطاز همخوابی و نفقه بجا نیاورد و یا مانند آن،  این 

گیرد نه این که زوج حقّ طالق را واگذار در دوازده صورت]بند ب سندازدواج[ در محضر از زوج وکالت بال عزل مى -

 2)آیه اهلل مكارم(که واگذار کردن حقّ طالق اشكال دارد نه وکالت در طالق.کرده باشد، چرا 

 زن در عقد موقت شرط كند هر وقت خواست جدا شود

آقا عقد موقت بستم و در ضمن عقد من شرط كردم كه هروقت خواستم از او جدا شوم و  کیمن با 

كه من شرط كرده ام و او قباول   نیهم ایاو قبول كرد اما نگفتم كه به من وكالت در بخشش مدت بدهد آ

 است تا من هر وقت خواستم مدت را بر خودم ببخشم و از او جدا شوم ؟ یكرده كاف

مدت را  هیمدت عقد باشد و شوهر هم آن را قبول کرده ، و از طرف شوهر زن بق بخششدال بر وکالت در  یاگر قرائن -

3)امام خامنه ای(ود.ش یحاصل م یصورت فراغ و جدائ نیبه خود ببخشد، در ا
 

 0)آیه اهلل مكارم(ندارد. یمانع دی. اما با توجه به آنچه نوشته امیندار یاطالع هیشخص هیاز قض -

 كفایت علم وكیل به شروط یا لزوم تفهیم به زوجین

 طیعقد ازدواج شما را باتوجه به شرا دیگو یرا عقد كند و به آنها م یخواهد دختر و پسر یم یفرد

شاروط   نیزوج یداند ول یكه عاقد شروط را م یدر حال رندیپذ یم نیكنم و زوج یج اجرا مدفترچه ازدوا

 میشروط تفه دیحتما با ای تشروط الزام آور اس نیحالت ا نیدر ا ایدهند، آ یم تیرضا یدانند ول یرا نم

 شود؟

عقد بر  زیعقد داده، و ن غهیو به شما وکالت در اجراء ص رفتهیشروط مذکور در دفترچه را پذ نیبه هر حال اگر زوج -

 5)امام خامنه ای(الزام آور است. نیزوج یباشد، شروط مذکور برا دهیآن اجراء گرد یمبنا

                                      
 330، مساله3حین، آیت اهلل سیستانی، جلدمنهاج الصال 0

 011، ص: 1اهلل مكارم کتاب النكاح، ج هیآ . 2

 1r1gmnrاستفتاء:  شماره 0311آبان  21(  ی) مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 3

 1111211130:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0

 m5z5z11استفتاء:  شماره0311آذر  21(ی)مقام معظم رهبر دریل تیفتاء از سااست . 5
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که بعد از اطالع از شروط مندرج در  یو در صورت ستیاما عقد در هر حال باطل ن میندار یاطالع هیشخص هیاز قض -

 0)آیه اهلل مكارم(باشند و مطابق آن عمل کنند. بندیمتعهد و پابه شروط مزبور  دیدهند با تیدفترچه عقد، به آن رضا

 آیا وكالت داده شده اگر مجددا در ضمن عقد الزم خوانده شود الزم می شود

 یكند و از مرد م یم میتفه نیابتدا عاقد شروط دفترچه ازدواج را به زوج یدر مراسمات عقد امروز

 طی)بالشارا  دیا گو یعقد م غهیخواند و در ص یسپس عقد را مقرار دهد و  لیامور وك نیخواهد زن را در ا

قبل عقد  نكهی) با توجه به الالزم و بالعز ایاست  زیوكالت جا نیا نجایاست كه در ا نیالمذكوره( سوال ا

 شود(. یم انیوكالت گرفته شده و در ضمن عقد مجددا ب

 2)آیه اهلل سیستانی(است و بال عزل است زیبله جا -

شروط الزم االجرا است.  نیآن را امضا کرده اند، سپس عقد خوانده شده، ا نیوافق بر شروطى شده و طرفهرگاه قبال ت -

 3)آیه اهلل مكارم(العقد است. هایشروط مبنىّ عل لیو به اصطالح فقهى از قب

 آیا شروط ضمن عقد نكاح الزامی و غیر قابل فسخ هستند

 3ه از طرف زوج وكیل در طالق، خودش باشد؟تواند شرط كند كآیا زن در ضمن عقد ازدواج می

تواند زن را وکیل کند که از طرف او خودش را طالق بدهد، و در صورتی که به نحو شرط نتیجه شرط شده که مرد می -

مورد ساال، آن است که زن ازدواج را به این شرط  در« نتیجه»زن وکیل باشد این وکالت قابل عزل نیست.)شرط 

آن است که در ازدواج شرط کند که شوهر به او وکالت در « فعل»الق وکیل باشد ولى شرط انجام دهد که در ط
 طالق بدهد.()حضرت امام(

زوجه می تواند شرط کند که از طرف زوج وکیل در طالق دادن خودش باشد، یا به طور مطلق و یا در برخی حاالت  -
زل نیست پس اگر زن خودش را طالق دهد طالقش خاص مثل سفر طوالنی یا نفقه ندادن و...و این وکالت قابل ع

 صحیح است.)آیه اهلل سیستانی(
قرار دادن وکالت در طالق دادن از طرف مرد برای خود زن یا فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و این وکالت قابل  -

باشد، قرار داد.)آیه اهلل  ، بعداً نیز مى توان آن را در ضمن معامله دیگرى، هرچند بعد از ازدواج5عزل نمی باشد
که طالق دهد و زوجه در واقع وکیل زوج  در اینجا]در سند ازدواج[به زوجه وکالت بال عزل داده شده است مكارم(

است که یا طالق دهد یا وکیل در توکیل باشد و دیگرى را وکیل کند که او را طالق دهد و این وکالت بال عزل 
خ است، ولى اگر به صورت شرط، در ضمن عقد الزم بیان شود به رنگ عقد الزم است. وکالت عقد جایز و قابل فس

                                      
 1111011123:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0
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 1111011120:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 3
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آید، مثال اگر در ضمن بیع شرط کند که فالن چیز را به او ببخشد با این که هبه، عقد جایز است ولى چون در مى

 0)آیه اهلل مكارم(شود.در ضمن عقد الزم شرط شده الزم مى

 

 شرط فعل اجرای شروط به شكل شرط نتیجه یا

شارط   ایا صورت شرط فعال باشاد   طالق به نكهیا نیب یدر طالق باشد، فرق لیزن وك نكهیدر ا ایآ

 ؟وجود دارد جه،ینت

اگر شرط فعل باشد فقط در صورتى مى تواند خود را طالق دهد که او را وکیل کند ومى تواند او را عزل کند واما اگر  -

 2)آیه اهلل سیستانی(واند او را عزل کند.شرط نتیجه باشد نیاز به توکیل نیست ونمى ت

 3شرط فعل و شرط نتیجه را تعریف كنید

 است آن «فعل» شرط ولى باشد وکیل طالق در که دهد انجام شرط این به را ازدواج زن که است آن «نتیجه» شرط -
 )حضرت امام( .بدهد طالق در وکالت او به شوهر که کند شرط ازدواج در که

 د ازدواج شرط الف به صورت شرط فعل و شرط ب به صورت شرط نتیجه آمده است.ظاهرا در سن نكته:

 شررط ( ب) بنرد  ولى. باشد زوجه مال اینكه نه کند، منتقل که شده ذکر چون  نتیجه شرط نه است فعل شرط( الف) بند

 )آیه اهلل فاضل(.است نتیجه

 وكالت در قبول بذل

وكالت شامل وكالت در قبول بذل توسط زن  نیا ایآ به زن خود وكالت در طالق خلع بدهد یاگر مرد

باذل را قباول كناد و بعاد      نیمثال اول زن بذل مال انجام دهد بعد به وكالت از شوهر ا یعنی؟ شودیهم م

ذل باه زن خاود وكالات جداگاناه     قبول ب یبرا دیبا ایطالق خلع را به وكالت از شوهر انجام دهد .  غهیص

 ؟بدهد

 0)آیه اهلل مكارم(وکالت جداگانه داشته باشد. دیقبول بذل با یشود و برا یمل بذل نممحدوده وکالت طالق شا -

                                      
 011، ص: 1هلل مكارم کتاب النكاح، جا هیآ . 0

 123301استفتاء:  کد Nov/2101 02:51 PM/21   بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 2
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 معیار در تعیین میزان بذل در صورتی كه طبق این شروط خلع داده شود

اسات   نیا دهد ا یكه مرد به زن م ییاز وكالت ها یكیدر شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج 

شروط بخواهد خود را به وكالت از مارد   نیدهد، حال اگر زن طبق ا یمكه مرد به زن وكالت در قبول بذل 

به هر مقدار بذل كناد   ایاست؟ آ یزیبذل چه چ زانیم نییدر تع اریبدهد مع طشیطالق خلع با وجود شرا

 اریا ماوارد متعاارف اسات؟ اگار مع     زانیا م ایدهد؟ آ تیاست كه مرد رضا یزانیم اریمع ایاست؟ آ حیصح

كناد ماالک    یمطالبه ما  یا یمنطق ریغ زانیم ای ستیكه مرد در دسترس ن یموارد مرد است در تیرضا

 ست؟یچ

 0)آیه اهلل مكارم(بخشش تمام مهر است. یمعموال وکالت در طالق به معنا -

 اینكرده آ نیرا مع هیمهر ایبخشش مال  زانیشوهر به زن خود وكالت در طالق خلع بدهد اما م اگر

كم ببخشد و بدون اطالع به شوهر به وكالت از او قبول  یلیش خواست ولو ختواند هر مقدار كه دل یزن م

 13زن فقط  نیا تاس یسكه بهار آزاد 113زن  نیا هیكند؟ مثال مهر یطالق را جار غهیكند و ص یبذل م

طالق خلع را باه وكالات از شاوهر     غهیكند و ص یكند و به وكالت از طرف شوهر قبول م یسكه را بذل م

را  هیا باذل كال مهر   زانینشدن م نیدر صورت مع دیبا ایاست ؟  حیطالق خلع صح نیا ای.آ دكنیم یجار

 بخش اعظم آن را ؟ ایببخشد 

 2)امام خامنه ای(بر خالف آن باشد. یا نهیقر نكهیندارد، مگر ا یباشد، مانع یدیاگر وکالت تام و بدون ق -

اند هر مقدار كه دلش خواسات ولاو   تو یزن م ایاگر شوهر به زن خود وكالت در طالق خلع بدهد آ

 یطالق را جار غهیكند و ص یكم بذل انجام دهد و بدون اطالع به شوهر به وكالت از او قبول بذل م یلیخ

 یتومان بذل ما  ارزن فقط ده هز نیاست و ا (........1تومان ) ونیزن صد مل نیا هیكند؟ مثال مهر

 نیا ای.آ كندیم یطالق خلع را به وكالت از شوهر جار هغیكند و ص یكند و به وكالت از طرف شوهر قبول م

 مقدار بذل را قبول نكند . نیا دیاست ؟ چون ممكن است شوهرش بعدا كه فهم حیطالق خلع صح

 3)آیه اهلل مكارم(باشد. ینم حیدر فرض سوال طالق خلع صح -

 در بند ب)وكالت در طالق در صورت جنون زوج( 3حكم وكالت 

( یعنری در ایرن   جنون زوج در مواردى که فسخ نكاح شرعا ممكرن نباشرد.  آمده است که)  0اج مورد در بند ب سند ازدو

 حاالت زن از طرف مرد وکیل در طالق است، حال حكم فقهی وکالت در حالت جنون وکیل یا موکل بررسی می شود:

                                      
 1111011122:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0
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 1111011110:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 3



57 

 

 حكم وكالت در فقه با جنون یا بی هوشی وكیل یا موكل

جنون زوج در مواردى كه فسخ نكااح شارعا   آمده است: ) -3ره در سند ازدواج در بند ب شما

 (این شرط چه حكم فقهی ای دارد؟ممكن نباشد.

شود و وقتى وکالت باطل این که زوج دیوانه شد وکالت باطل مى محضاین شرط اشكال فقهى دارد و آن این که به  -

 0)آیه اهلل مكارم(شود.وکالت باطل مى گونه که در صورت موت همتواند خود را مطلّقه کند همانشد، زن نمى

 2وكیل یا موكل دائمیالف: جنون 

 مبطل وکالت است.)امام، رهبری، سیستانی، مكارم( -

 ب: جنون ادواری وكیل یا موكل
 بنابر احتیاط واجب مبطل وکالت است.)امام، رهبری، سیستانی، مكارم( -

 ج: بیهوشی وكیل یا موكل

بی هوشی در اثر ضرربه خروردن،   -برای عمل پزشكی-بی هوشی برای زایمان برخی از موارد كاربرد این مطلب:

 بی هوشی در اثر مصرف قرص و دخانیات و....، بی هوشی در اثر امراضی مثل افت فشار و افت قند—تصادف، و حوادث

 بنابر احتیاط واجب مبطل وکالت است.)امام، رهبری، سیستانی( -
 )مكارم(ست.بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وکالت نی -
 لیبراى تصرّف در آن وک که زىیا گر چ زیوکالت باطل م ىشود و ن ردیموّکل بم ای لیگر وکاسباب بطان وکالت ا -

از آ  كىیوکالت باطل م ىشود، و ا گر  رد،یبم شده لیبرود، مثاً گوسفندى که براى فروش آن وک نیشده است از ب
 ندهیاثرى ندارد، و ا گر کسى را براى انجام کارى در آ وکالت هوشىیب ای وانگىیشود در زمان د هوشیب ای وانهینها د

الزم را دارا باشند، وکالت  طیوکالت دادن و هم در زمان آن کار شرا حال و موکّل هر دو هم در لیکند، وک لیوک
ت ضررى نم به صحّت وکال د،یآ دیمانند آن پد ای هوشىیب ای وانگىیدو زمان، د نیاة است، و ا گر در فاصل حیصح

 3)آیه اهلل شبیری زنجانی(ىرساند.

 وكالت در تعیین نوع طالق

 یمن ما  ای.آ یهست یدر چه طالق لیانتخاب كند وك نكهیبه من وكالت در طالق داده بدون ا شوهرم

 ؟یهست یدر چه طالق لیكند وك حیتصر دیبا ایوكالت خودم را طالق خلع بدهم ؟ نیتوانم باا

                                      
 011، ص: 1اهلل مكارم کتاب النكاح، ج هیآ . 0

 ر0125رساله مسأله -مكارم -23لوکاله مسألة کتاب ا-ریتحر -0215کتاب الوکاله مسألة  2ج-یستانیمنهاج س وکالت؛ 1فصل 51. رهبری، رساله آموزشی، درس 2
 :2211م د،یرساله جد ،یریشب . 3
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ذکر  گاهیپا نیموجود در هم« قدس سره» ینیکه در رساله حضرت امام خم -طالق خلع  طیدر فرض ساال اگر شرا -

 0)امام خامنه ای(.ستین حیرا نداشته باشد، صح -شده 

تواند خود را به وكالت از مرد طالق خلع  یزن م ایبه زن خود وكالت در طالق داده باشد آ یاگر مرد

 است ؟ یالقدر چه ط لیشود كه زن وك حیتصر دیبا ایدهد ؟ 

 2)آیه اهلل مكارم(.ستین حیبه تصر یازینندارد و  یمانع زین یطالق خلع -

 وكالت در توكیل

 نه؟ ایهم هست  لیوكالت در توك حیوكالت بدون تصر نیا ایدر طالق كند آ لیاگر مرد زن را وك ایآ

 3)آیه اهلل سیستانی(بله اشكال ندارد -

اما اگر مرد به عنوان موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف  ستین زیجا یگرید لیبه توک حیکار بدون تصر نیا -
)آیه اهلل تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید. خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت مى

 0مكارم(

 12شماره  ازدواج مجدد مرد به علت ناسازگاری زن اول و وكالت بند ب

كناد وكالات در طاالق     اریاخت گرىیشد كه در صورتى كه شوهرش همسر داگر زنى شرط كرده با

كند باز هام همسار اوّل    اریدر صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اخت ایداشته باشد آ

 در طالق است؟ لیوك

همسر اوّل قناعت بوده که به  نیشرط، ا نیهدف از ا رایصورتى منصرف است، ز نیشرط از چن نیاست که ا نیظاهر ا -
آن شرط  نیبراى تأم ىیگذاشته، جا فىیمرد را در بالتكل ىیکند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشو

 5)آیه اهلل مكارم(.شتزن وکالت در طالق نخواهد دا عنىیباقى نمى ماند 

  استفاده مجدد از وكالت در طالق

زنی با وكالت از شوهرش طالق رجعی گرفته و شوهر در عده رجوع كرده آیا زن مجددا می تواند از 

 قبلی مطلقه شود؟ عزل وكالت بال

 1تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.)آیه اهلل مكارم( نمیدر صورتی که وکالت برای یک بار بوده  -

                                      
 1kzknpkاستفتاء:  شماره 0311آذر  01 (ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 0

 1111011111:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 2

 120013استفتاء:  کد ب.ظ 11:22 0000ربیع الثانی.  13 بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 3

 1111011111:  یریرهگ کد به سواالت ییپاسخگو مرکزی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0

5 .251110&mid=05111&catid=1&lid=20http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

1 .251131&mid=21&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=20&mid=256639
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45087&mid=256894
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=20&mid=256639
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كاه   یباا وكاالت   میبه من در ضمن عقد ،وكالت در طالق داد و چون باهم به اختالف خاورد  همسرم

سال  کیهنوز در عده بودم به من رجوع كرد و حاال بعد از  یبعد مدت یگرفتم ول یداشتم از او طالق رجع

از شاوهرم  عقاد  نكه قابال در ضام   یتوانم با وكالت یمن م ایآ میاز رجوع دوباره باهم به اختالف خورده ا

 كنم ؟ یكردم دوباره با همان وكالت طالق را جار یگرفتم وبا آن طالق را جار

0)امام خامنه ای(باشد. یم یاگر زوج در ضمن عقد، وکالت بال عزل داده است وکالت باق -
 

سالم اقایی به خانم وكالت بالعزل برای طالق داده زن طالق می گیرد و مرد در عده رجوع می كند 

 از بین می رود یا هنوز خانم وكالت بالعزل دارد؟ ایا وكالت

 2خامنه ای( امامبا رجوع زوج وکالت از بین نمی رود. ) -

سالم خسته نباشید مرد از جانب زن اجازه وكالت می گیرد تا صیغه موقت را بین یكادیگر بخواناد   

ا ببخشد آیا دوباره باید اما پس از خواندن متوجه میشود فراموش كرده مدت باقی مانده از عقد ماه پیش ر

 كسب اجازه وكالت كند و عقد را دوباره بخواند و یا همان اجازه اول برای وكالت كافی است؟

 3در فرض ساال همان وکالت قبلی کافی است. )امام خامنه ای( -

با سالم خدمت ولی امر مسلمین جناب آیت اهلل خامنه ای رهبر عزیزم اگر زوجه توسط یک وكالت 

ه طی یک عقد خارج الزم داده شده طالق خلع بگیرد و در عده به بذل رجوع نمایاد و مارد نیاز    بالعزل ك

رجوع نماید و دوباره زندگی كنند آیا زوجه با اینكه یكبار از آن وكالت طالق استفاده كرده و صایغه طاالق   

دوباره خود را مطلقه خلع جاری شده و دوباره رجوع صورت گرفته باز با همان وكالت بالعزل قبلی میتواند 

 نماید؟

، و اگر تصریح به وجود وکالت بعد از آن نشده باشد، دیگر وکالتى استچنانچه پاسخ آن قبال بیان شده؛ موارد مختلف  -

 0وجود ندارد.)امام خامنه ای(

تواند از  یزن مجددا م ایگرفته و شوهر در عده رجوع كرده آ یبا وكالت از شوهرش طالق رجع یزن

 مطلقه شود؟ یوكالت بال عزل قبل

، مرتبه  طالق باشد تا زمان اتمام نحو که شامل چند  نیقرائن و امارات وکالت توسعه داشته باشد ، به ا یاگر به مقتض -

 5)آیه اهلل سیستانی(تواند از آن استفاده کند . یم

                                      
 g211z2zشماره استفتاء: 0311آبان  11( ی)مقام معظم رهبر دریل تیتاء از سااستف . 0

 0311/13/03 -پاسخ داده شده  - ییازدواج و زناشو - 115312.   2

 0311/13/25 -پاسخ داده شده  - ییازدواج و زناشو - 0111113 . 3

 0311/00/21 -پاسخ داده شده  - ییازدواج و زناشو - 101133 . 0

 121111استفتاء:  كدب.ظ 02:21 0000ربیع الثانی.  01بخش استفتائات.  -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریر مرجع عالدفت . 5



61 

 

ند ماه،  شاخص روحاانی مای    بعداز چ.مردی به یک روحانی وكالت می دهدكه زن او را طالق دهد 

فهمدكه صیغه طالق به جهتی باطل بوده است )مثال زن درحیض بوده است(آیابراین شخص الزم اسات  

كه برای اجرای صیغه طالق دوباره ،اذن بگیرد ویا این كه  با اذن اولای مای تواندصایغه طاالق راجااری      

  1كند؟اگر به مرد دسترسی نداشته باشد چطور؟

 الت برای زمان خاصی نبوده است، نیازی به اذن مجدد نیست.)امام خامنه ای(در صورتی که وک  -
 باهمان اذن می تواندصیغه طالق راجاری کند،هرچنداحتیاط گرفتن اذن جدید است.)آیه اهلل مكارم( -

 ابهام در شرط الف سند ازدواج

اگر مردبادون  یكی ازشرطهای كه درعقدنامه ها ذكرشده است)بند الف سند ازدواج( این است كه 

هیچ دلیلی زن خود را طالق دهد باید نصف اموال درزمان طالق را به زن تملیک نماید آیا ایان شارط باه    

 2جهت مجهول بودن باطل است؟

قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای محترم نگهبان باشد اعتبار  بارهشرط یاد شده صحیح است و چنانچه در این  -
 )امام خامنه ای(دارد.

 ) آیه اهلل مكارم(مصالحه کنند. باهمی ازاشكال نیست والزم است به نوعی خال -

ها آمده است که در واقع شرط دوّم است چون دوازده شرط قبلى همه وکالت بود شرط سیزدهمى هم در عقدنامه نكته:

ین شرط است. مرحوم شیخ گوید الزم است. این شرط یک مشكل دارد و آن ابهام کامل ااین شرط وکالت نیست بلكه مى و آن

شروط این اسرت کره شررط مربهم      کند که هشت شرط دارد و یكى ازانصارى بعد از بحث خیارات مباحث شروط را مطرح مى

 3)آیه اهلل مكارم(به عقیده ما در این مورد باید زوجین با هم مصالحه کنند تا به خالف شرع نیافتند.نباشد 

 با آنفسخ عقد و احكام مرتبط .2

 معنای فسخ عقد و چگونگی انجام آن.1.2
 0.)آیه اهلل مكارم(به هم زدم و به هر زبانى باشد کافى است ایمن عقد را فسخ کردم  دیاست که بگو نیمعناى فسخ ا -

 شودعیوبی كه موجب فسخ ازدواج می.2.2
 5عیوب زنان؛.1.2.2

 واند عقد را بهم بزند؛ تاگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یكی از این هفت  عیب را دارد، می

                                      
 110223ش ؛ آیه اهلل مكارم:511150ش. استفتاءات مرکزملی: رهبری  0

 000131ش ، صافی011155ش ، مكارم01051ش زنجانی 01051ش 511152ش  . استفتاءات مرکزملی، شماره استفتاء فقها:رهبری 2

 011، ص: 1اهلل مكارم کتاب النكاح، ج هیآ . 3

 شرط باکره بودن دختر.ناصر مكارم شیرازی، سایت، استفتاءات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، عیوب فسخ نكاح،  0

 2311، مساله2رساله مراجع، جلد 5
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ای در فرج ستخوان یا غدهقَرَن: آنكه گوشت یا ا-5  کوری-0 مرض بَرَص )پیسی(-3 )جذام(مرض خوره-2دیوانگی -0

  ...شَل بودن -1 ...او باشد

 ، آیت اهلل مكارم()حضرت امام.افضاء-1

 ستانی(در اینكه به سبب افضاء بتواند عقد را به هم بزند اشكال است.)آیت اهلل سی -
و اما آنچه کره بعرد از عقرد پیردا     اندشود که معلوم شود قبل از عقد وجود داشتهوقتى عقد با عیبهاى زن فسخ مى نكته:

 0 (، آیه اهلل سیستانی)حضرت امامشود اعتبار ندارد، چه قبل از وطى باشد یا بعد از آن.مى

 عیوب مردان؛.2.2.2

)تخم هرای او را  خَصاء-0 )قدرت بر نزدیكی نداشته باشد(عِنَن-3ر   ردی()نداشتن آلت مجَبّ-2ر   )دیوانگی( جنون-0

 کشیده باشند(.

 جنون:-1
 اگر زن بعد از عقد بفهمد شوهر او دیوانه است، آیا حق فسخ عقد را دارد؟

 زنبرای موجب خیار فسخ  مطلقاً )چه قبل از عقد باشد، یا بعد از عقد بوجود آمده باشد(در مرد این عیب وجود  -
 . 2امام(حضرت  ). شودمی

اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است یا این که پس از عقد خواه بعد از نزدیكى یا قبل  -
از آن دیوانه شود، احتیاط واجب آن است که زن عقد را بهم نزند و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر 

دامه دهند دوباره عقد کنند و اگر بخواهند جدا شوند طالق داده شود.)آیت اهلل بخواهند به زندگى زناشوئى ا
 3 سیستانی(

 0تواند عقد را به هم بزند.)آیه اهلل مكارم(اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است مى -

 منظور از جنون تا چه حدیست؟

ات نماز را تشخیص ندهد مثال نداند وقت نماز ظهر جنون امری عرفی است و در بعضی از روایات آمده کسی که اوق -
 5آیت اهلل مكارم((البته این یک مثال است) .رسیده یا مغرب و عشاء حكم مجنون را دارد

 جَبّ:-2
 یعنی قطع شدن آلت مردانگی بطوریكه قادر بر دخول نباشد .

 کند؟آیا این عیب در مردان حق فسخ را برای زن ثابت می

دن آلت رجولى است به شرطى که چیزى از آن باقى نمانده باشد که وطى با آن ممكن باشد و لو و آن قطع ش« جبّ» -
تواند آن را فسخ نماید. و به قدر حشفه باشد. و در موردى که این چنین باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن مى

 0اما اگر بعد از عقد باشد مطلقا خیار فسخ ندارد.)حضرت امام(

                                      
 210، مساله 3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد ؛0موب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس، ، کتاب النكاح، القول فی العی2تحریرالوسیلة، حضرت امام، جلد 0

 ، کتاب النكاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس،  2تحریرالوسیلة، حضرت امام، جلد 2

 2310، مساله2رساله مراجع، جلد 3

 2310، مساله2رساله مراجع، جلد 0
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عد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردى نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیكى یا پس از آن آلت او بریده شود اگر زن ب -
 2تواند عقد را به هم بزند.)آیت اهلل سیستانی(طالق مىدر تمام این موارد، بى

 3(آیت اهلل مكارماین عیب از عیوبی است که زن حق خیار فسخ دارد. )  -

 عِنَن: -3
 شود. می (برخاستن آلت مردانگینعوظ )و مرضی است که مانع بیماری 

 عنن در چه صورتی حق فسخ برای زن می آورد؟

شود، به طورى که از دخول کردن عاجز باشد؛ و آن بیمارى و مرضى است که مانع برخاستن آلت رجولیّت مى« عنن» -
شود چه خیار فسخ ثابت مى عننبه جهت  یدتواند فسخ نماپس در صورتى که مطلقا از وطى او عاجز باشد، زن مى

قبل از عقد باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیكن به شرطى که وطى او و لو یک مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده 
باشد. ولى اگر با او نزدیكى کند و پس از آن عنن پیدا شود به طورى که به طور کلى بر مقاربت قدرت نداشته باشد 

 0راى زن نیست.)حضرت امام(خیار فسخى ب
تواند نزدیكى نماید، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او مرضى دارد که نمى -

شود خیار فسخ ثابت مى عننبه جهت تواند عقد را به هم بزند.مى طالق، بىدیكى یا پس از آن عارض شده باشدنز
د از آن پیدا شود؛ لیكن به شرطى که وطى او و لو یک مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده چه قبل از عقد باشد یا بع

باشد. ولى اگر با او نزدیكى کند و پس از آن عنن پیدا شود به طورى که به طور کلى بر مقاربت قدرت نداشته باشد 
فسخ را اختیار کرد طالق جاری شایسته است که احتیاط ترک نشود به اینكه اگر  زن خیار فسخ دارد ولی بازهم
الزم است که اوّل رجوع به حاکم شرع یا  زن بخواهد در مورد عنن خیار فسخ را اعمال کندو در صورتى که  ؛شود

دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیكى وکیل او نماید و حاکم، شوهر را یک سال مهلت مى
 5.)آیت اهلل سیستانی(را به هم بزند تواند عقدکند پس از آن، زن مى

زن باید به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم یک سال به مرد مهلت مى دهد اگر درمان شد ازدواج باقى است، در غیر  -
این صورت زن مى تواند نكاح را فسخ کند و احتیاج به طالق نیست و به فرض که مرد بعد از آن هم خوب شود 

 1)آیت اهلل مكارم(.صورت ازدواج جدیدقابل بازگشت نیست مگر به 

 خَصاء-3
و زن آن را نمی  در صورتی که قبل از عقد باشد هاآنکوبیدن با یا تخمها باشد و کشیدن  اخته بودن، چه به یعنی -

 1(حضرت امام. )دانسته، زن حق فسخ  دارد
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بوده است احتیاط واجب آن  اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش در هنگام عقد تخمهایش کشیده یا کوبیده شده -
است که زن عقد را بهم نزند و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند 

 0دوباره عقد کنند و اگر بخواهند جدا شوند طالق داده شود.)آیت اهلل سیستانی(
 2.)آیت اهلل مكارم(لبته تفصیالتی دارد(زن حق فسخ دارد)ا بیضه های او را کشیده باشند در صورتی که -

 )عقیم بودن، جذام، پیسی، خوره، كوری(عیوب متفرقه.3.2.2

 عقیم بودن
 دار نشدن از عیوب موجب فسخ است؟بچهعقیم بودن و  آیا 

 3)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(.نه از طرف زن و نه از طرف مرد شودفسخ نمیخیار خیر، موجب  -

 (مرده، كوریجذام، پیسی، خور)
جذام و پیسی از عیوب زن، فقط برای مرد حق فسخ می آورد ولی اگر در مرد وجود داشته باشد برای زن موجب خیار  -

 0نیست.)حضرت امام(
اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش در هنگام عقد مرض خوره یا برص یا کورى داشته است، احتیاط واجب آن   -

اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند است که زن عقد را بهم نزند و 
 5 دوباره عقد کنند و اگر بخواهند جدا شوند طالق داده شود.)آیت اهلل سیستانی(

 ایدز و جواز فسخ ازدواج
ی كه مخل به روابط آیا در مسئله فسخ می توان جایگزینهای دیگری مانند بیماری ایدز، یا سایر بیماری های پوست

 زناشویی است برای آن در نظر گرفت؟

 در و باشد آمده وجود به عقد از قبل مریضی آنكه مگر شود نمی محسوب فسخ موجب عیوب از شده ذکر آنچه مجرد -
 1ای()امام خامنه .است جایز فسخ صورت این در که باشد شده مریضی چنین از سالمتی شرط عقد ضمن

 او باید واجب احتیاط به باشد اش زوجه با مقاربت ترک به ناچار دلیل این به و باشد مبتال مرد گرا ولی نیست فسخ باعث -
 شرع حاکم به تواند می زن بگذارد تكلیف بال را او و کند رها کلی بطور را زنش اگر و دهد طالق درخواست صورت در را

 .دهد می طالق شرع حاکم ورزید امتناع اگر و دکن می طالق یا هجر ترک به ملزم را مرد شرع حاکم و ببرد شكایت
 1)آیت اهلل سیستانی(
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 دادن طالق به حاضر شوهر و گردد خطر و سرایت موجب که باشد اى مرحله در بیمارى این اطّالع اهل گواهى به اگر -
 طالق را زن اندتو مى موارد گونه این در نیز مرد و بگیرد شرع حاکم وسیله به را خود طالق تواند مى زن نباشد، زن

 0)آیت اهلل مكارم( .بدهد
 

 عدم بكارت و...(-)فریبخیار فسخو تدلیس .3.2.2
 تدلیس كه موجب خیار فسخ نكاح است را توضیح دهید؟

و همچنین در صفات  کندمخفى نمودن آن تحقق پیدا مى تدلیس در مطلق نقصها مانند یک چشم بودن و مانند آن به -
سب و جمال و بكارت و غیر اینها، به اینكه اینها را توصیف کند با اینكه فاقد آنها کمال مانند شرف و حسب و ن

باشد، پس آن موجب خیار فسخ است در صورتى که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال در عقد به طور اشتراط مى
ردن نباشد. کما ذکر شده باشند و توصیف زن را به آن در عقد ملحق به آن است اگر چه به صورت و عبارت شرط ک

بلكه ظاهر آن است که اگر آن را به صفت کمال یا نداشتن « زوجتک هذه الباکرة او غیر الثیبة»اینكه اگر بگوید: 
نقص قبل از عقد در وقت خواستگارى و گفتگو، توصیف نماید سپس ازدواج را بر اساس آنچه که ذکر شده واقع 

ر است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، روشن شود و فسخ را باشد پس موجب خیاشرط کردن مى ةسازد به منزل
اگر خبر دادن برای ازدواج نباشد، یا البته  کندکننده( رجوع مىمهر را پرداخت کند به مدلّس )تدلیس واختیار نماید 

 . 2امام(حضرت ).خبر دادن به غیر شوهر باشد، تدلیس محقق نمی شود
زد شوهر به صحت و سالمتی از عیب توصیف شود و این توصیف همراه با علم که زن هنگام ازدواج ن در صورتی -

تدلیس محقق می  به گونه ای که آن سبب فریب خوردن شوهر شود و اقدام به عقد نماید داشتن به آن عیب باشد،
اگر نین شود ولی اگر خبر دادن برای ازدواج نباشد، یا خبر دادن به غیر شوهر باشد، تدلیس محقق نمی شود همچ

زوجه یا ولیّ در مقابل عیوب یا فقد صفات کمال سكوت کنند و زوج به خیال اینكه عیوب را ندارد یا دارای صفات 
 3)آیت اهلل سیستانی(. شوداست ازدواج کند، تدلیس محسوب می

 اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود او باكره نبوده، آیا مرد حق

 فسخ دارد؟
 0مكارم(.و  سیستانی آیات عظامامام، حضرت تواند عقد را فسخ کند. )بله، می -

تواند با در فرض باال، اگر شوهر عقد را به هم نزند یا شرط نكرده باشد ولى به اعتقاد بكارت ازدواج کرده باشد مىنكته:

اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلًا اگرر  رار دادهمالحظة نسبت تفاوت بین مهر المثل باکره و غیر باکره از مهرى که ق
که مهر اوسرت   011باشد، از  00باشد، که تفاوت  11و اگر باکره نباشد  11باشد و مهر زنى مانند او اگر باکره باشد  011مهر او 
 5شود.)ِحضرت امام، آیت اهلل سیستانی( کم مى
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معناى فساخ   د؟یتواند عقد را فسخ نما یمرد م ندارد،چنانچه بعد از عقد معلوم شود زن بكارت را 

 0ست؟یچ

 حق فسخ در این فرض ثابت نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(  -

تواند ازدواج را به در عقد شرط کرده باشند که زن بكارت داشته باشد باشد و بعد خالف آن معلوم شود مرد مى  هرگاه -
و  توافق شده مى باشد شیشرط ضمنى و از پ کیشرط بكارت به عنوان ما،  طهاىیهم زند و  و معموال در مح

و به هر زبانى باشد کافى است و باید تفاوت  زدمبه هم  ایمن عقد را فسخ کردم  دیاست که بگو نیمعناى فسخ ا
غیر باکره مهر باکره و غیر باکره را در نظر بگیرد یعنى اگر مهر دختر به عنوان باکره پانصد سكه باشد و در صورت 

  )آیه اهلل مكارم(شود.سكه از مهر او کم مى  211سكه به نسبت  311بودن 

 احكام فسخ.3.2

 عدم نیاز به طالق.1.3.2
 درموارد فسخ آیا نیاز به طالق هم هست؟

 2(آیه اهلل مكارمباید بدون طالق از هم جدا شوند.)حضرت امام،  -

هستند و در برخی از موارد الزم می دانند که در صورت انجرام فسرخ    آیه اهلل سیستانی در این مورد تفصیل قائل نكته:

 برای زندگی عقد و برای جدایی طالق داده شود که در موارد قبل برای هر عیب جداگانه بیان شد.

 رجوع به حاكم جهت فسخ.2.3.2
 آیا در فسخ به عیوب، نیاز است به حاكم رجوع شود؟

برای فسخ )چه از ناحیة زن باشد یا مرد( نیازی به رجوع به حاکم نیست،  نن()غیر از عدر هیچكدام از عیوب مذکوره -
عِنَن، الزم است زن و مرد به  و در تواند عقد نكاح را فسخ کندخودش می کسی که حق خیار برای اوستبلكه 

ها مهلت حاکم رجوع کنند برای تعیین مدت. )زیرا از وظائف حاکم است که در فرض مذکور به مدت یكسال به آن
 پسدهد، اگر در این مدت مرد توانست نزدیكی کند زن حق فسخ ندارد، )حتی با زن دیگری غیر از همسرش( والّا 

 .3(سیستانیآیت اهلل امام، )حضرت از یک سال زن حق فسخ دارد.

 شرایط طالق برای فسخرعایت .3.3.2
 شاهد عادل و ...( الزم است؟ 2آیا برای فسخ عقد نكاح، شرایط طالق )از قبیل؛ طُهر زن، حضور 

؛ پس احكام آن را ندارد مگر نصف نمودن فسخ نمودن به جهت عیب، طالق نیست چه از زوج واقع شود و چه از زوجه -
اى که باشد پس، از سه طالق محرّمهو در آن شروط طالق معتبر نمى باشدمهر در فسخى که به خاطر عنن مى

ى بودن از حیض و نفاس و حضور دو عادل در آن )نیز( معتبر باشد و خالمحتاج به محلل است نمى
  0سیستانی(آیت اهلل امام ، )حضرت .باشد.نمى
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 فوری بودن فسخ.3.3.2
 باشد؟آیا فسخ در عیوب فوری می

البته جهل به خیار و یا جهل به فوریت عذر است پس اگر بخاطر نداستن یكی از این  بعد از علم به عیب، فوری است -
 0امام(حضرت )، خیار ساقط نمی شود . باشدمبادرت به فسخ نكرده  دو امر

به این معنا که بیشتر از  زمان متعارف تاخیر نكند، پس  معتبر استبه خیار  در اخذظاهر این است که فوریت عرفی  -
، اگر به حدی که و یا غیر این مورد اگر خیار را به تاخیر بیاندازد تا با کسی در مورد فسخ و یا عدم فسخ مشورت کند

اعتبار فوریت از زمان علم نمی شود و گرنه خیار ساقط می شود البته سستی در اعمال خیار باشد، نرسد، خیار ساقط 
به ثبوت عیب و ثبوت خیار است پس اگر جهل به عیب داشت و یا اینكه جهل به ثبوت خیار داشت و یا از آنها 

که دانست و یا متوجه شد با رعایت فوریت عرفیه فسخ عقد جایز  غافل بود و یا فراموش کرده بود، هر زمانی
  2سیستانی(آیت اهلل )است.

 )تدلیس و غیر آن(حكم مهریه در فسخ.3.2
 الف: فسخ به غیر تدلیس

تواند وطى و نزدیكى کند، زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر را اگر بواسطة آن که مرد عنّین است و نمى -
د، چنانچه مرد با زن نگر بواسطة یكى از عیبهاى دیگرى که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزنبدهد. ولى ا

مهر را نزدیكى نكرده باشد چیزى بر او نیست و اگر نزدیكى کرده، باید)مكارم:بنابر احتیاط واجب( تمام 
 3مكارم( و سیستانیعظام  بدهد.)حضرت امام، آیات

 ب:فسخ به علت تدلیس
اگر بعد از دخول فسخ کند در صورتى که مدلّس ولی  از دخول نكاح را فسخ کند، الزم نیست مهر را بپردازداگر قبل  -

ولى اگر مدلس غیر زن باشد، باید و اگر پرداخته می تواند پس بگیرد  خود زن باشد، الزم نیست مهر را بپردازد
 0سیستانی(آیت اهلل ت امام، حضر ).تواند به مدلس رجوع کندمهریه زن را کامال بپردازد و مى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 0، کتاب النكاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس، مساله2تحریر الوسیله، جلد 0

 210، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 2

 2313، مساله2رساله مراجع، جلد 3
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 در عقد دائم حقوق زوجین فصل چهارم:

 در عقد دائم حقوق مرد.1

 برای خروج از خانه باید از شوهر اذن بگیرد .1.1
 تواند بدون اذن شوهرش از منزل خارج شود؟كه عقد دائم مردی شده میآیا خانمی 

]مگر در مواردی که استثنا شده و در ادامه ن اجازة شوهرش از خانه بیرون رودوبد(بنابر احتیاط واجب  )مكارم:نبایدزن  -
 .0( مكارمو  سیستانی حضرت امام، آیات عظام. )می آید[

 لزوم  اذن یا كفایت رضایت

كند، یا این آیا همین اندازه كه زن بداند شوهرش برای بیرون رفتن از منزل راضی است كفایت می

 بگیرد؟ )آیا اذن الزم است، یارضایت كافی است؟(كه باید از او اجازه 

گونه کردار و گفتاری که داللت بر اجازه و رضایت شوهر داشته باشد، کفایت  هر بنابراین است، کافى شوهر رضایت -
 2د)امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم(می کن

 اگر خانه مال شوهر نباشد 

شوهراز خانه خارج شود حال اگر این خانه، ملک  فرموده ایدالف: كه زن دائمی نمی تواند بدون اذن

طلق زن باشد باز این حكم جاری است ؟ب:درفرض باال اگر زن راضی به  ورود شوهر به این خانه نباشد 

 3حكم چیست؟

تفاوتی نمی کند.ج ب( حق ورود ندارد. ولی زن هم نمی تواند در جایی باشد که شوهر به آنجا دسترسی  الف( -
 (امنه ای)امام خندارد.

شوهرمی تواند زن راازخروج از منزل  خودش هم نهی نماید،ولی نبایدبدون رضایت همسردرملک وی تصرف کند.)آیه  -
 (زنجانی اهلل شبیری

                                      
 2112رساله آیت اهلل مكارم، مساله -2002، مساله2رساله مراجع، جلد 0

  :155001    سایت ادمین، شماره استفتاء 2

 110223ش : مكارم:01301ش ؛ شبیری:511521ش ی،شماره استفتاء: رهبری:استفتائات مرکز مل.  3

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=855146
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خانه خواه ملک زن باشدیا نباشدوزن راضی به حضورمردباشدیانباشد،هرگاه دو نفردرآنجا زندگی می کنند،بایداجازه  -
 .)آیه اهلل مكارم(رادرغیر مواردضرورت کسب کند

 زنی كه شوهر او را از منزلش بیرون كرده

 هم اذن الزم است؟ باز ایبرود آ یگریكند و زن به منزل د رونیاگر شوهر زن را از خانه اش ب

 0)آیه اهلل سیستانی(.ریخ -

 اگر شوهر زن را از خانه اش بیرون كند و زن به منزل دیگری برود آیا بازهم اذن الزم است؟

 2به آنچه نوشته اید چنانچه به هیچ وجه او را به منزل راه نمی دهد اجازه الزم نیست.)آیه اهلل مكارم( با توجه -

 كنمیم یدهد و من االن در خانه مادرم زندگ یكرده و به خانه اش راه نم رونیشوهرم مرا از خانه ب

 رم؟یاز شوهر اجازه بگ دیرفتن از خانه مادرم با رونیب یبرا ایآ

 3)امام خامنه ای(به اجازه از شوهر ندارد. یازیخروج از منزل مادر ،ن یکور برادر فرض مذ -

 بازهم اذن الزم است؟ ایبرود آ یگریكند و زن به منزل د رونیاگر شوهر زن را از خانه اش ب

 0)امام خامنه ای(.ستیالزم ن یگریبا اراده خود او بوده اذن د ایاگر خروج از منزل با اذن شوهر  -

 ط ضمن عقد جهت خروج از منزلشر.1.1.1

بدون اجازه شوهر مى تواند از منزل ، در ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که مثال برای کار از خانه خارج شودزن اگر  -
 5.)حضرت امام(دخارج شو

شده بطور کلی خروج زن از خانه باید با اجازه شوهر باشد مگر اینكه ضمن عقد شرط شده و یا عقد مبنی بر آن واقع  -
 1)امام خامنه ای(.باشد

درس خوانادن را   ایا  سیزن مى تواند در موقع اجراى عقد نكاح با شوهر شرط كند كه امر تدر ایآ

 همچنان ادامه دهد و در جلسات مختلف شركت كند؟

 1)آیت اهلل مكارم (ندارد.  یفرض سوال مانع در -

 و...( انتخابات،راهپیمایی)حج،معاش، خروج بخاطر واجبات.2.1.1

 1)امام خامنه ای(.ستشرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نی -

آیه اهلل  حضرت امام، امام خامنه ای،. )در مورد انجام واجبات زنان بدون اجازه شوهر مى توانند از منزل خارج شوند -
 0 (سیستانی

                                      
 100211ب.ظ کد استفتاء:  13:51 0000صفر.  20چهار شنبه.  -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 0

 1111101112:  یریبه سواالت کد رهگ ییمرکز پاسخگو یمكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 2

 5pkw1kzشماره استفتاء:  . 3

 pzmppgnشماره استفتاء:  0311آبان  10( ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا.  0

 01ج، حقوق زوجیت، اذن شوهر در خروج از خانه، سوال، احكام ازدوا3استفتائات حضرت امام، جلد5

  :320121   سایت ادمین، شماره استفتاء 1

1 213131&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

  :130101   شماره استفتاء  و :103021    سایت ادمین، شماره استفتاء 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=321028
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=844&mid=263730
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=843128
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=634049
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 و امثال آن به مقدار الزم(در مورد انجام واجبات )مانند حج واجب و صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر  -
زنان بدون فراگرفتن احكام اسالم برای  2)آیت اهلل مكارم(. زنان بدون اجازه شوهر مى توانند از منزل خارج شوند

)آیت اهلل .مثل اینكه به مسجد بروند تا در آنجا احكام اسالمى را بشنوند، اجازه شوهر مى توانند از منزل خارج شوند
توانند بدون اذن شوهر از  یادن در انتخابات و یا شرکت در راهپیمایى هاى ضرورى، زنان مبراى رأى د 3مكارم(

در مورد تهیّه اجناس ضرورى و لوازم منزل در صورتى که شوهر یا شخص  0)آیت اهلل مكارم(.منزل خارج شوند
 5)آیت اهلل مكارم( .زنان بدون اجازه شوهر مى توانند از منزل خارج شوند ،دیگرى براى آنها انجام ندهد

 نكته آیه اهلل مكارم در خروج از خانه جهت صله رحم بدون اذن شوهر:

بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود،  تواندیاز مواقع كه زن م یكی: دیخود فرمود یشما در فتوا

 نیفا او خواهر و برادر برود، البته به مقدار الزم. لط نیصله رحم با والد یبرا خواهدیاست كه م یزمان

 روندیهر وقت بخواهند م و رندیگیمورد اذن نم نیچون همسر بنده اصال در ا دیشرح ده شتریموضوع را ب

مثال  نكهیا یعنی. منظور از متعارف ستین زیاست که در حدود متعارف باشد و زائد بر آن بدون اذن شوهر جا نیمنظور ا -
کند و در همان روز  دارید كباری یان شهر است هفته اکند و اگر در هم دارید كباری یباشد ماه یاگر شهرستان

 1.)آیه اهلل مكارم(برگردد

 دیدر صورت عسر و حرج و ضرر شدبرای معاش خروج از خانه 

 7هل للمرأۀ أن تخرج من بیتها لشراء حاجۀ ال یوفرها الزوج لها ؟ 

 (یستانیاهلل س هیوز لها الخروج .)آ: ما لم ینطبق عنوان الضرر أو الحرج الشدید الذی ال یتحمل ال یج الجواب -

 3برای درمانخروج از خانه 

 .)امام خامنه ای(د از منزل خارج شودبدون اجازه شوهر مى توانزن برای درمان  -
 ادتیع لیندارد از قب یشود مانع یزن است و بدون آن گرفتار زحمت م ازیو هر آنچه مورد ن بیدر مورد مراجعه به طب -

اش  هیرود تا روح رونیاگر از ماندن در خانه خسته شود و بخواهد ب نیکند و همچن ادتیاز او ع دیکه عرفا با یماریب
 )آیه اهلل مكارم(تازه شود.

                                                                                                                           
 ،3ج ، شرط پنجم؛ سرید روح اهلل خمینری اسرتفتاءات    0210با استفاده  از ذیل م 115: ص ،0ج ،(خمینى امام - محشى) مسائلال سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح  - 0

  :151131    سایت ادمین، شماره استفتاء؛03س001: ص
2 213111&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

3 213111&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

0 213111&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

5 213111&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=111&mid=211121 

 2115استفتاءات نجف، سوال شماره .  7

1 213111&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
  : 120321    سایت ادمین، شماره استفتاء

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=658038
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263798
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263798
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263798
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263798
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=976&mid=260829
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=263798
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=921326
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 خروج از خانه پدر در زمان عقد.3.1.1

، آیا برای خاروج از منازل   دهدای نمیر است و شوهر نفقهكه دختر هنوز در خانۀ پد دوران عقد در

 اذن شوهر الزم است؟

 )حضرت.براى خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد، مگر این که در متن عقد شرط شده باشدر دوران عقد[ ]د -
 0(امام

 2)امام خامنه ای(.تا زمانی که زن به خانه شوهر نرفته، برای خروج از منزل نیاز به اجازة شوهر ندارد -
در این مدت اجازه نمی گیرد؛ در این صورت برای  اگر در شهری که زندگی می کنند، متعارف این است که دختر -

 3بیرون رفتن، اجازه او الزم نیست و در غیر این صورت، باید اجازه بگیرد.)آیت اهلل سیستانی(
مطابق آنچه در عرف معمول امروز است، تا زمانى که زن به خانه شوهر نیامده نه نفقه دارد و نه براى خروج از منزل  -

 0.(مكارم )آیت اهلل .یرد، و این در واقع نوعى شرط ضمن عقد استگ از شوهر اجازه مى

 منع خروج از روی تعصب، كینه و امثال آن.5.1.1

اقاوام زن و   ایبا زن  یو دشمن نهیك ای)مثل تعصبات نابجا( و یتیاگر شوهر به علت مشكالت شخص

ادر و خواهر و برادر و...را اصاال  مثل پدر و م کیاقوام نزد دنیاجازه خروج زن از خانه جهت د نهایامثال ا

 منظور را ندارد؟ نیزن حق خروج از خانه به ا ایندهد آ

 5)امام خامنه ای( در فرض مذکور. یخروج از منزل الزم است حت یبه هر حال اذن شوهر برا -
اشد ولى سزاوار از حقوق شوهر بر زن است که از خانه او بدون اجازه خارج نشود هرچند با حق او در استمتاع منافى نب -

جنازه انها وامثال ان را بدهد  عییانها وتش مارانیب ادتیوع شاوندانیبا خو داریاست که مرد به همسرش اجازه د
 1)آیه اهلل سیستانی(انجام کار واجب بشود. راى. وحق ندارد مانع خروج او بستیگرچه واجب ن

انجام واجبات )مانند حج واجب و صله رحم با پدر -0وند: زنان بدون اجازه شوهر در مواردی می توانند از منزل خارج ش -
فراگرفتن احكام اسالم مثل اینكه به مسجد بروند تا در آنجا -2و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار الزم(. 

تهیه کاالی ضروری و لوازم منزل در صورتی که شوهر یا کس دیگری برای آنها -3احكام اسالمی را بشنوند. 
)آیه اهلل . مراجعه به طبیب -5رأی دادن در انتخابات یا شرکت در راهپیمایی های ضروری و... -0نجام ندهد. ا

 1مكارم(

                                      
 001س 023، ص: 3ج و-0س-حقوق زوجیّت001، ص: 3استفتاءات )امام خمینى(، ج 0

  :110101  شماره استفتاء سایت ادمین،  2

 50، احكام ازدواج، صفحه20پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، سید مجتبی حسینی، جلد 3

0 01012&mid=1&lid=10153&pid=0https://makarem.ir/main.aspx?reader=   

 1k5p5mgشماره استفتاء:  0311آبان  15( ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 5

 100201ب.ظ  کد استفتاء:  10:10 0000فر. ص 20چهار شنبه.   - یستانیس ینیحس یعل دیس قدریدفتر مرجع عال . 1

 1111101110:  یریبه سواالت کد رهگ ییمرکز پاسخگوی مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=891849
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61853&lid=0&mid=16182
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 عدم امكان اذن)ناپدید شدن زوج، جنون، كما، حبس و...(.6.1.1

خاانم   نیا جهات ، ا  نیا برد و به ا یسال است كه درحال كما به سر م نیكه شوهر او چند یخانم

خارج شدن ازخاناه   یبرا ایتواند او را طالق دهد ب:آ یحاكم شرع م ایشده است الف: آ دیدچارحرج شد

 1خواهد؟ یاجازه حاكم شرع م

الف( در هر صورت باید به محاکم قضایی یا یكی از نمایندگان حاکم شرع که اجازه در این خصوص را دارد مراجعه  -
صیغه طالق را جاری نماید.ج ب( بر فرض مذکور برای کند تا پس از احراز موضوع )با شرایط شرعی و قانونی( 

 خروج نیاز به اذن کسی نیست.)امام خامنه ای(
براى خارج شدن اجازه الزم نیست ولى براى طالق باید به حاکم شرع مراجعه کند تا شرایط خاص او را مالحظه  -

 2)آیه اهلل سیستانی(نماید.
راطالق دهدوخروج اوازمنزل برای مسائل ضروری اشكال اگردرعسروحرج شدید است،حاکم شرع می تواند او  -

 ندارد.)آیه اهلل مكارم(

 اجازه خروج با شرط خاصی و قصد رعایت نكردن آن شرط.7.1.1

اگر شوهر اذن خروج زن از خانه را برای دیدن افراد خاصی یا انجام كار خاصی ندهد و زن باا اذن  

رج شود، آیا االن كه با اذن شوهر خارج شده می تواناد  شوهر برای كاری كه شوهر اجازه داده ازخانه خا

كارهایی را كه شوهر برای آنها اذن نمی داد را انجام دهد، یا اینكه باقی ماندن بیرون از خانه هم باید باا  

 اذن شوهر باشد)البته در جایی كه با حقوق شوهر منافات ندارد(؟

که با حق شوهر منافات  یاز منزل مادام رونیب یتهایخصوص فعالبا اجازه شوهر باشد اما در  دیخروج زن از منزل با -
 3)امام خامنه ای(.ستینداشته باشد اذن شوهر الزم ن

 0.)آیه اهلل سیستانی(نكرده باشد ، اشكال ندارد ینیمع یبه نرفتن به جا دیاگر خروج از منزل را مق -
ر باشد. لطفا سواالت را فقط از یک پست در فرض سوال اقدام نمودن برای امور مذکور نیز باید با اذن شوه -

 5الكترونیكی ارسال نمایید.)آیه اهلل مكارم(

 خروج از خانه ای كه در شان زن نیست..3.1.1

سالم علیكم اگر شوهر برای زن خانه ای تهیه كند كه این خانه در شان زن نمی باشاد آیاا بارای    

 خروج از این خانه باید از همسر اجازه بگیرد ؟

 1)امام خامنه ای(خروج از خانه الزم است.  یشوهر برا یسوال اجازه در فرض  -
 0.)آیه اهلل سیستانی(مى تواند از سكناى در آن خانه امتناع ورزد -
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با توجه به آنچه نوشته اید زنى که عقد دائم شده بنابر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود البته شوهر  -
 2شأن زن باشد برای اقامتش تهیه کند.)آیه اهلل مكارم(موظف است منزلی که در 

 تمكین جنسی.2.1
 وظیفه زن نسبت به همسرش در امر استمتاع و لذت جنسی چیست؟

و بدون عذر شرعی از  که او می خواهد، تسلیم نماید که که عقد دائم مردی شده باید خود را برای هر لذتیخانمی  -
 3ت امام()حضر.نزدیكی کردن او جلوگیری نكند

که که عقد دائم مردی شده باید خود را برای لذّتهای جنسی که حقّ همسر است هر وقت او می خواهد ، خانمی  -
 0 .)آیت اهلل سیستانی(تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیكی کردن او جلوگیری نكند

 5.)آیت اهلل مكارم(ری نكندخانمی که عقد دائم مردی شده باید بدون عذر شرعی از نزدیكی کردن او جلوگی -

 نزدیكی از پشت.1.2.1

 دارد؟نزدیكی كردن با زن از دُبُر )پشت( چه حكمی 

  1(حضرت امام) .کراهت شدیده داردحتی در زمان حیض هم حرام نیست هر چند  اگر زن راضی باشد، -
که  یاشد و در صورتنب یدر ترک آن است، مخصوصا اگر زن راض اطیدارد و احت دهیاز پشت کراهت شد یكینزد -

 1(امام خامنه ای)او شود، حرام است . تیموجب اذ
از جهت حیض بودن در صورتی که زن راضی باشد، نزدیكی جایز است و در غیر حال حیض هم اگر زن راضی باشد،  -

 . 1سیستانی(آیت اهلل ) .استآن ترک  واجب نباشد احتیاط نزدیكی جایز است ولی اگر راضی 
مان عادت ماهیانه پرهیز شود و در ایام دیگر، بدون رضایت زوجه حرام، و با رضایت وى کراهت شدید از این کار در ز -

دارد، و بعضا منشا بیمارى هاى گوناگونى مى شود. و در صورتی که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب 
 1)آیت اهلل مكارم(.باید عالوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند

تواند از نزدیكی در دُبُر )پشت( امتناع بورزد و تمكین نكند؟ به عبارت دیگر آیا این امتناع آیا زن می

 از مصادیق نشوز است؟

مشكل است بگوئیم در این امر تمكین الزم است و با عدم اطاعت، زن ناشزه است، زیرا دلیلی بر وجوب تمكین  -
 01)حضرت امام، آیت اهلل مكارم(نداریم.

 00(امام خامنه ای)کار وادار کند. نیتواند همسر خود را به ا ینكند و شوهر نم نینوع رابطه تمك نیتواند به ا یزن م -
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 مواردی كه زن نسبت به تمكین عذر شرعی دارد.2.2.1

در برخی از موارد زن نسبت به تمكین جنسی مرد ممنوعیت یا محدودیت های شرعی دارد)مثل زمان: حریض، نفراس،   

 روزه، حج، بیماری، عده، اعتكاف، حق حبس و...( که هر یک در محل خودش مورد بحث قرار گرفته است.استحاضه، 

 تمكین در دوران عقد.3.2.1

 مقدار رابطه با شوهر در دوران عقد چه قدر است؟

 0.)حضرت امام(تمام حقوق زوجیّت ثابت است ]در دوران عقد[ -
بین زن و شوهر جایز است مگر آنكه با توافق طرفین )و یا به صورتی پس از خوانده شدن عقد نكاح، هرگونه استمتاع  -

که عقد با مسلم دانستن آن خوانده شده باشد ( یک نوع استمتاع خاص ممنوع و موکول به شب زفاف شده باشد که 
 )امام نیست واجب زن بر( شده شرط که مقداری به) وتمكین در این صورت مرد باید به شرط خود پایبند باشد

 2خامنه ای(
 3)آیت اهلل مكارم(.در فرض ساال بجز دخول بقیه کارها جایز است، مگر اینكه شرط خاصی ضمن عقد شده باشد -

 تمكین از مردی كه با زنان بیمار ارتباط دارد.3.2.1

از شاوهرم مباتال باه     نیترسم كه به خاطر تمكا  یدارد ومن م یبا زنان هرزه رابطه جنس شوهرم

 شوهر واجب است؟ نیاز ا نیتمك ایبشوم آ یو مسر خطرناک یها یماریب

 0.)آیه اهلل سیستانی(ستیواجب ن -

 آیا تمكین از شوهری كه با زنان هرزه و بیمار معاشرت دارد واجب است؟

 5در صورتی که خوف انتقال مرض باشد می تواند تمكین نكند.)آیه اهلل مكارم( -

از شاوهرم مباتال باه     نیم كه به خاطر تمكا ترس یمن م دارد و یشوهرم با زنان هرزه رابطه جنس

 شوهر واجب است؟ نیاز ا نیتمك ایبشوم آ یخطرناک و مسر یها یماریب

 1(امام خامنه ای).ستین نیصرف آنچه ذکر شده مجوز عدم تمك -

 تمكین در موارد عسر و حرج.5.2.1

زن  یبارا  دیكار موجب عسر و حرج شاد  نیباشد و ا یمكرّر م یكیكه مرد خواهان نزد یموارد در

 نكند؟ نیتواند تمك یزن م ایاست آ

 1)آیه اهلل سیستانی( .تواند امتناع کند یشود م یاگر در عسر و حرج واقع م -
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در مواردی كه مرد خواهان نزدیكی مكرّر می باشد و این كار موجب عسر و حرج شادید بارای زن   

 است آیا زن می تواند تمكین نكند؟

برای زن می شود تمكین الزم نیست و و اصوال درخواست او باید در حدّ معقول و در مواردی که موجب عسر و حرج  -
  0متعارف باشد.)آیه اهلل مكارم(

 كند؟مرد را ساقط مى نیحقّ تمك زهائىیچه چ

در صورتى که  نی. همچنستیدر برابر آن الزم ن نیمتعارف باشد، تمك ریو غ رمعقولیدر صورتى که درخواست مرد غ -
 واجب نمى نیعادت، تمك امیّتقاضاى شوهر نامشروع باشد، مانند ا ایر عسر و حرج بوده باشد، د ای ضیزن مر

 2)آیه اهلل مكارم(باشد.

 .مواردی كه تمكین خاصی حرام است6.2.1

 كند؟مرد را ساقط مى نیحقّ تمك زهائىیچه چ

در صورتى که  نی. همچنستیزم ندر برابر آن ال نیمتعارف باشد، تمك ریو غ رمعقولیدر صورتى که درخواست مرد غ -
 واجب نمى نیعادت، تمك امیّتقاضاى شوهر نامشروع باشد، مانند ا ایدر عسر و حرج بوده باشد،  ای ضیزن مر

 3)آیه اهلل مكارم(باشد.

 ست؟ین زیجا یبا همسر در چه موارد یكینزد

در  -0در حال احرام.  -3وزه ماه رمضان. در حال ر -2ایام عادت ماهیانه.  -0مواقع حرام است: نیدیكی با همسر در ا -
در زمان استحاضه کثیره تنها در صورتی مجاز است که غسلهای روزانه را انجام داده باشد.  -5حال اعتكاف 

زوجه و یا جنین)در مورد زنان باردار( نداشته باشد مانعی  ادر سایر ایام در صورتی که ضرری برای زوج ی یكینزد

 0)آیه اهلل مكارم(است در شبها و روزهای شهادت پرهیز شود. ندارد؛ هرچند سزاوار

 تمكین جنسی غیر متعارف.7.2.1

 وظیفه زن در تمكین غیر متعارف

 كند؟مرد را ساقط مى نیحقّ تمك زهائىیچه چ

در صورتى که  نی. همچنستیدر برابر آن الزم ن نیمتعارف باشد، تمك ریو غ رمعقولیدر صورتى که درخواست مرد غ   -
 واجب نمى نیعادت، تمك امیّتقاضاى شوهر نامشروع باشد، مانند ا ایدر عسر و حرج بوده باشد،  ای ضیزن مر

 5)آیه اهلل مكارم(باشد.
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 حكم نزدیكی از پشت

 دارد؟نزدیكی كردن با زن از دُبُر )پشت( چه حكمی 

  0. )حضرت امام(اگر زن راضی باشد، حتی در زمان حیض هم حرام نیست هر چند کراهت شدیده دارد -
نزدیكی از پشت کراهت شدیده دارد و احتیاط در ترک آن است، مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که  -

 2موجب اذیت او شود، حرام است .)امام خامنه ای(

از جهت حیض بودن در صورتی که زن راضی باشد، نزدیكی جایز است و در غیر حال حیض هم اگر زن راضی باشد،  -
 . 3ی جایز است ولی اگر راضی نباشد احتیاط واجب  ترک آن است. )آیت اهلل سیستانی(نزدیك

از این کار در زمان عادت ماهیانه پرهیز شود و در ایام دیگر، بدون رضایت زوجه حرام، و با رضایت وى کراهت شدید  -
ی نرسند، بنابر احتیاط واجب دارد، و بعضا منشا بیمارى هاى گوناگونى مى شود. و در صورتی که به اوج لذت جنس

 0باید عالوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.)آیت اهلل مكارم(

در مورد حكم نزدیكی از پشت در دوران حیض از آیه اهلل مكارم نظرات متعددی در دست است که برخی حالرت   نكته:

 رمت دارند.فتوی بر منع و برخی تصریح به کراهت شدید و برخی احتیاط واجب به ح

 وظیفه زن در تمكین از پشت

تواند از نزدیكی در دُبُر )پشت( امتناع بورزد و تمكین نكند؟ به عبارت دیگر آیا این امتناع آیا زن می

 از مصادیق نشوز است؟

مشكل است بگوئیم در این امر تمكین الزم است و با عدم اطاعت، زن ناشزه است، زیرا دلیلی بر وجوب تمكین  -

 5.)حضرت امام، آیت اهلل مكارم(نداریم

 1زن می تواند به این نوع رابطه تمكین نكند و شوهر نمی تواند همسر خود را به این کار وادار کند.)امام خامنه ای( -

از جهت حیض بودن در صورتی که زن راضی باشد، نزدیكی جایز است و در غیر حال حیض هم اگر زن راضی باشد،  -

  1راضی نباشد احتیاط واجب  ترک آن است. )آیت اهلل سیستانی( نزدیكی جایز است ولی اگر

 وظیفه زن در تمكین دهانی

 زن مایل به رابطه دهانی نیست، آیا مرد حق دارد او را به اینكار وادار كند؟

 1در فرض سوال تمكین بر زن واجب نیست.)امام خامنه ای( -

                                      
 ، غسلهای واجب، احكام حیض، حرمة الوطی0تحریر الوسیله، ج 0

 0311/00/05تاریخ استفتاء:     101211. شماره استفتاء:  2

 221، مساله 0ن، آیت اهلل سیستانی، جلدمنهاج الصالحی 3

0 213125&mid=01111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

 3، مساله، فصل فیما یتعلق باحكام الدخول علی الزوجه2عروه الوثقی، جلد 5

 0311/11/01تاریخ استفتاء:     121011. شماره استفتاء:  1

 221، مساله 0. منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 1

 k1w2z15استفتاء:  شماره، 0311مهر  02ی، سوال شرع پاسخ(ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46899&mid=263725
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 0در فرض ساال مرد حق ندارد.)آیه اهلل مكارم( -

ی نجس است و خوردن آن حرام می باشد. سایر ترشحات زن و مرد نیز هر چند نجس هم نباشد ولی خوردن من نكته:

 2آن حرام است.

 اطاعت از شوهر در برهنه خوابیدن هنگام شب

مترقباه مثال    ریبه خاطر ترس از حوادث غ یخواهد كه شب ها برهنه بخوابم ول یشوهرم از من م

 شود؟ یمن گناه محسوب م یچیسرپ ایكنم ،آ یزلزله امتناع م

 3)امام خامنه ای(استمتاعات متعارف اطاعت از شوهر واجب است.  نگونهیا در -

 0)آیه اهلل سیستانی(کند. نیزن موظف هرگونه استمتاع متعارف را تمك -

 5با زبان خوب به او این نكته را متذکر شوید ولی اطاعت در این موارد الزم نیست.)آیه اهلل مكارم( -

 ن با نگاه به عكس همسرارضا شد

سوالم این است كه نگاه كردن به عكس همسر شرعی مجاز است ؟ ارضا شدن توسط نگاه كردن 

 به عكس همسر شرعی مجاز است ؟

( اگر صرفا با دیدن تصویر همسر ارضاء شود اشكال ندارد، اما اگر با خود کاری کند که ارضاء 2( اشكال ندارد.ج0ج -

 1(منه ایامام خا شود جایز نیست.)

 زیاو جا یكار )ارضا شدن بانگاه (برا نیا ایشود آ یبا نگاه به عكس برهنه همسرش ارضا م یمرد

 است؟ 

از او خارج شود.  یمن ایبرسد و  یاست اگر چه به اوج لذت جنس زیجا گرید کیشوهر از صدا و چهره  ایلذت بردن زن  -

 1)آیه اهلل سیستانی(باشد. یحرام م یمناشود چون است نیبكند که چن یبا خود کار ستین زیجا یول

 استفاده از آلت مصنوعی در ارتباط بین زوجین

 استفاده از آلت مصنوعی و یا وسائل خارجی در بحث جنسی بین زن و شوهر اشكال دارد؟

 1استفاده از اشیاء خارجی غیر از اعضا و بدن همسر برای تحریک جنسی جایز نیست.) امام خامنه ای( -

                                      
0 . 213115&mid=01111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

2 . https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=01111 

   k1wrwykشماره استفتاء:، 0311آبان  12(ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 3

 100220استفتاء:  کد، ب.ظ 10:05 0000صفر.  20چهار شنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 0

5 . 213111&mid=01111id=&cat1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 0311/12/30استفتاء:  خیتار    111250: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: تیوضع. رهبری، سایت ادمین،  1

 100101استفتاء:  کد ق.ظ 00:01 0000صفر.  21شنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 1

 f151df3faa015d111e101bf111a2fd3d:یری،کدرهگ122103 ه اهلل(،شماره استفتاء: )حفظیاستفتاء از دفتر رهبر . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46899&mid=263685
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46899&mid=263687
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 0)آیه اهلل سیستانی(حرام است. -

 2بله، جائز نیست.)آیه اهلل شبیری( -

 آیا استفاده از ابزارهای مصنوعی برای ایجاد تحریک اعضای جنسی زن و شوهر جایز است ؟

 3)آیه اهلل سیستانی(  جایز نیست -

 مشروع است؟ ن،یزوج ییدر روابط زناشو یاستفاده از آلت مصنوع ایآ

  0)آیه اهلل مكارم(هر چند بهتر ترک آن است. ستید حرام ننداشته باش یکه ضرر خاص یدر صورت -

 استفاده از كاندوم خاردار و امثال آن

استفاده از كاندوم هایی كه دارای شكل های مختلف مانند عروسكی، خااردار، حجایم شاونده و ...    

 ارجی را دارند؟()آیا این كاندوم ها هم حكم شیء خهستند و باعث لذت بیشتر خانم می شوند چه حكمی دارد؟ 

  5(امام خامنه ای فی نفسه اشكال ندارد.) -

كاندوم )قرار دادن روكش نازک پالستیكى بر روى آلت تناسلى مارد در حاین مقاربات( از وساایل     

 جلوگیرى از حاملگى است، استفاده از آن چگونه است؟ آیا رضایت همسر شرط است؟

  1لى بدون اجازه او کراهت دارد.)آیه اهلل مكارم(استفاده از آن جایز است و رضایت همسر شرط نیست و -

زن لذت  یرا برا ییشود و رابطه زناشو یزن م شتریب کیاستفاده از كاندوم خاردار كه موجب تحر

 دارد ؟ یكند چه حكم یبخش تر م

 1)آیه اهلل سیستانی(. ستین زیواجب جا اطیبه احت -

 خروج منی بر اثر گفت وشنود حرفهای عاشقانه 

ساله در تلگرام صحبت كردم و با ایشون از طریق خوندن  .3م خسته نباشید دیروز با خانم با سال

. ایا خوندن خطبه به صورت غیر حضوری درست 1خطبه عقد محرم شدم ایشون از من خیلی دور هستن

 . در صورت درست بودن ایا با صحبت كردن با ایشون و ارضا شدن گناه انجام دادم.2است ؟ 

                                      
 000123)حفظه اهلل(،کد استفتاء: یستانیس ةاهللیاستفتاء از دفتر آ . 0

 23:21:05 0310/00/5تاریخ پرسش  - 21011)حفظه اهلل(،سوال شماره  یزنجان یریشب ةاهللیاستفتاء از دفتر آ . 2
 00:03:11 0310/00/1تاریخ پاسخگوئی  -کارشناسان  پاسخ

3 ./1105https://www.sistani.org/persian/qa/  

 1111101110:  یریرهگ کدآیه اهلل مكارم،  به سواالت ییمرکز پاسخگو . 0

 (533511اره استفتاء:  )شم  10سال -یاستفتائات حرم مطهر رضو . 5

1   .212015&mid=01132&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 

 100150استفتاء:  کد، ب.ظ 10:55 0000. صفر 21شنبه.   بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال.  1

https://www.sistani.org/persian/qa/0815/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46932&mid=262405
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( اگر به صرف صحبت کردن با همسر بوده و بدون دخالت 2ج ط صیغه رعایت شده باشد، صحیح است.(گر شرای0ج -

 0(امام خامنه ای دست و چیز دیگر باشد، اشكال ندارد.)

 ارضاء )در حد انزال منی( زن توسط شوهر به صورت تلفنی و بالعكس چه حكمی دارد؟

  2(امام خامنه ای اشكال ندارد.)در صورتی که بدون دخالت دست و یا شیء دیگر باشد،  -

از راه دور واز  گریبه همد زیآم کیتحر یصحبت وگفتن حرف ها قیتوانند از طر یزن وشوهر م ایآ

 تلفن خود را ارضا كنند ؟ قیطر

شود و  یمحسوب م یصورت خودارضائ نیا ریندارد و در غ یانجام ندهند، اشكال یدر فرض سوال اگر با بدن خود کار -

 3(امام خامنه ای )حرام است.

یاا حضاوری    smsپرسش : اگر حرف های عاشقانه با همسر شرعی چه بصورت تلفنی یا از طریق 

 موجب خروج منی شود حكم استمنا خواهدداشت یا نه ؟

در صورتیكه حضوری باشد اشكالی ندارد اما در صورتیكه غیر حضوری باشد و منجر به خروج منی شود جایز  -

  0م(نیست.)آیه اهلل مكار

پرسش : اگر مرد به مدت طوالنی از همسرش بعلت شغلی دور باشد صحبتهای تلفنی عاشقانه باا  

 همسرش كه حتی ممكن است منجر به خروج منی شود حكم استمنا دارد یا خیر ؟

 5چنانچه موجب خروج منی شود حكم استمناء را دارد و جایز نیست. )آیه اهلل مكارم( -

 زیاو جا یكار )ارضا شدن بانگاه (برا نیا ایشود آ یهمسرش ارضا م با نگاه به عكس برهنه یمرد

 است؟ 

از او خارج شود.  یمن ایبرسد و  یاست اگر چه به اوج لذت جنس زیجا گرید کیشوهر از صدا و چهره  ایلذت بردن زن  -

 1ی()آیه اهلل سیستانباشد. یحرام م یشود چون استمنا نیبكند که چن یبا خود کار ستین زیجا یول

 ارضاء با تخیل همسر

اگر زن و شوهر با مرور خاطرات همبستری و یا اندام های همسر خود)بدون دخالت اعضاای بادن   

خود و یا شی خارجی( باعث لذت جنسی و در نهایت خروج منی شوند حكم استمنا دارد؟یاا فعال حارام    

لذت جنسی و در نهایات  دیگری؟ اگر زن و شوهر با صحبت كردن بصورت تلفنی از مسائل جنسی باعث 

 خروج منی بشوند چه حكمی دارد؟

                                      
 0315/10/11استفتاء:  خیتار    131101: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: تیوضع نیادم-یرهبر . 0

 (010112)شماره استفتاء :  10سال -یاستفتائات حرم مطهر رضویمقام معظم رهبر . 2

 g211wyrاستفتاء:  شماره، 0311آبان  11، (ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستفتاء از سا . 3

 عاشقانه یبر اثر گفت وشنود حرفها یحرام.  ]احكام ارتباط با زن شوهر دار[خروج من ی. ازدواج هایی. استفتاءات. ازدواج و زناشوتیمكارم. سا . 0

 با همسر یبر اثر صحبت تلفن یخروج من حرام.  ]احكام ارتباط با زن شوهر دار[ ی. ازدواج هایی. استفتاءات. ازدواج و زناشوتی.)مكارم. سا . 5

 100101استفتاء:  کد، ق.ظ 00:01 0000صفر.  21شنبه.  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 1
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( اگر 2ج ( به طور کلی تخیل همسر به قصد تحریک شهوت اگر حرامی بر آن مترتب نشود، استمنای حرام نیست.0ج -
به صرف صحبت کردن با همسر هرچند از طریق تلفن بدون دخالت دست و یا چیز دیگر ارضاء شوید اشكال ندارد 

 0(امام خامنه ای و حرام نیست.)

تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حكمی دارد؟ الف: تخیّل همسار ب: تخیّال    

 زن اجنبی 

وّم، احتیاط در ترک آن است.)امام در فرض اول در صورتی که حرامی بر آن مترتّب نشود، اشكال ندارد و در فرض د -

 2(خامنه ای

حرم به قصد برانگیختن شهوت با یقین به عدم خاروج منای   آیا تخیل صحنه هایی از همسر یا نام

 3حرام می باشد؟

 آیه اهلل سیستانی() اگر خوف وقوع در حرام نباشد و مطم ن باشد منی خارج نمی شود حرام نیست. -
 حرام نیست ولی نسبت به غیر همسر کار خوبی نمی باشد.)آیه اهلل مكارم( -

از راه دور واز  گریبه همد زیآم کیتحر یفتن حرف هاصحبت وگ قیتوانند از طر یزن وشوهر م ایآ

 تلفن خود را ارضا كنند ؟ قیطر

 0)آیه اهلل مكارم(است. رهیمحسوب شده و از گناهان کب ییکار خودارضا نیا -

 ست؟یچ یحكم استمنا با فكر كردن به همسر شرع 

 5)آیه اهلل مكارم(باشد. یخارج شود حرام م یچنانچه با فكرکردن من -

 فضای مجازی و...-پیامک-نامه-زوجین با كتابتتحریک 

اگر یكى از زوجین در غیاب زوج دیگر و در حین مكاتبه با او، از جمالت و كلماتى استفاده نماید كه 

موجب تحریک نویسنده و خواننده شود، آیا این كار جایز است؟ )منظور از نویسانده و خوانناده زوجاین    

 است؛ نه بیگانه(

 1آنها به دست دیگرى نیفتد، اشكالى ندارد.)آیه اهلل مكارم( در صورتى که نامه -

                                      
 0315/13/11استفتاء:  خیتار    151110: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: تیوضع نیادم-یرهبر . 0

 110اجوبه س  یرهبر . 2

 211و211ص 2استفتاءات جامعه الزهرا،ج . 3

 :   1111101101 یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی،  مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0

5 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=05051&mid=251302# 

 -0110ساال 311، ص: 2استفتاءات جدید )مكارم(، ج . 1
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 تهیه فیلم از رابطه زناشوئی توسط زوجین 

اگر هنگام آمیزش جنسى با همسر خود فیلم بردارى كنى و برا دفعات بعد باه منظاور بارانگیختن    

 شهوت خود و همسر نگاه كنى گناهى دارد؟

 0ه اشكال ندارد.) امام خامنه ای(در صورتی که مستلزم مفسده نباشد ، فی نفس -

اگر از مقاربت با همسرم و رفتار های جنسی با همسرم فیلم تهیه كنم نگاه كاردن باه ایان فایلم     

 توسط من و همسرم به این فیلم تنهایی یا دو نفره بدون قصد لذت یا با قصد لذت چه حكمی دارد؟

 2ندارد.) امام خامنه ای(در فرض ساال اگر مفسده ای نداشته باشد، فی نفسه اشكال  -

 3سزاوار نیست.)آیه اهلل سیستانی( -

اگر انسان از رابطه زناشویی خودش با همسرش فیلم تهیه نماید و فقط خودش یاا باا همسارش    

 نگاه كنند از نظر شرعی چه حكمی دارد ؟

گران بیفتد ، بهتر آن است از شرعاً اشكالی ندارد ولی با توجه به اینكه همیشه احتمال دارد اینگونه فیلم ها به دست دی -
 این کار پرهیز شود .)مكارم(

 تمكین جنسی(-و-اذن خروج :)در غیر ازاطاعت از شوهر.3.1
 واجب او بر اطاعت دیگر کارهاى در است و منزل از رفتن بیرون و زناشویى حقوق به مربوط شوهر از زن اطاعت -

حضرت امام و امام خامنه ).(باشند داشته تفاهم هم با ئلمسا تمام در مرد و زن که است بهتر هرچند )مكارم:نیست،
 0(مكارمای و آیه اهلل 

 5 :كاركردن زن در منزل

 آیا كاركردن زن در منزل از قبیل نظافت، آشپزی و... جزء وظائف زن و از حقوق شوهر است؟ 

  .)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(مرد حقّ ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند  -
زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهیّه کند و نظافت و مانند آن را انجام دهد مگر به میل خود و اگر  -

  )آیت اهلل مكارم(.مرد او را مجبور بر این کارها نماید زن می تواند حقّ الزحمه خود را در برابر این کارها از او بگیرد
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 در عقد دائم حقوق زن.2

 نفقه.1.2
داخت نفقه بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نكند مدیون زن است ودین به عهده او باقی می ماند چه مرد توانایی پر -

 0 (عظام پرداخت نفقه را داشته باشد و چه توانایی نداشته باشد. )مراجع

 موارد نفقه.1.1.2

 2نفقه ای كه بر شوهر واجب است شامل چه چیزهایی می شود؟

 در حدی که دبه آن نیاز دار سایل نظافت، و دیگر چیزهایی کهغذا، لباس، مسكن، فرش، پرده، ونفقه عبارت است از  -
 (امام حضرت. ) متعارف است زنبراى امثال 

 یدرمان ها نهیو هززن متعارف و متناسب با شأن  یمسكن و لباس و غذا لیهمسر از قب یمخارج زندگ یعنینفقه  -
 (امام خامنه ای)ت است .متعارف و نسبت به افراد مختلف متفاو

مسكن و ما  -3پوشاک  -2خوراک -0 قبیل دارد از آن به احتیاج در زندگی  زن آنچه به که است این قاعده کلی -
 آیه اهلل سیستانی(.)حال شوهر در نظر گرفتنبا ن است یحتاج آن و غیراین موارد آنچه الیق به شان ز

 مخارج درمان.2.1.2

ارف درمان زن بر شوهر واجب است مخارج صعب العالج هم بار زوج  آیا همانطوری كه مخارج متع

 3واجب است ؟

اگر ولی  بر مرد هزینة درمان زن واجب است های آن معمولی استچنانچه بیماری، بیماری معمولی و متعارف و هزینه -
  )حضرت امام(یست. ها بر عهدة مرد نهزینة درمان این بیماری، بیماری، بیماری سخت و پرخرج و غیر متعارف است

 سیستانی(. آیت اهللها برای مرد حرجی نباشد، بر عهدة اوست )در صورتی که این هزینه -
  (مكارم)امام خامنه ای و آیه اهلل  .است نفقه جزء متعارف حد در مداوا -

 شرایط وجوب نفقه همسر.3.1.2

 3نفقه زوجه با چه شرایطی واجب می شود؟

در  -3.ه[آمددر عناوین بعدی توضیح آن ]زن ناشزه نباشد -2ت نفقه واجب نیست. ازدواج دائم باشد پس در موق-0 -
حضرت ) نیاز باشد.؛ پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بىباشداستحقاق زن نفقه را، فقر و احتیاجش شرط نمى

 سیستانی(امام و امام خامنه ای و آیت اهلل 
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 نفقه دوران عقد.3.1.2

 1ر شوهر واجب است؟آیا نفقه ایام عقد ب

ماند، و زوج گاهى استمتاعاتى را از زن پدرش مى شود مدّتى در خانةدر بعضى جاها رسم است که زن وقتى عقد مى -
اگر متعارف است و  -تواند مطالبة نفقه هم بكند؟جکند، آیا در این صورت مىبرد، لیكن زن از مقاربت اباء مىمى

 ارد.)حضرت امام(عقد مبنىّ بر آن است حقّ نفقه د
زوجه اگر تمكین داشته باشد، نفقه او بر زوج واجب است، هر چند او را به منزل خود نبرده باشد مگر آنكه عدم تمكین  -

)امام .متعارف باشد و عقد مبنی بر آن واقع شده باشد در چنین صورتی هر چند تمكین نكند، نفقه ساقط نیست
 2خامنه ای(

کنند، متعارف است که نفقه دختر را خانواده اش می دهد، بر عهده شوهر چیزی نیست اگر در شهری که زندگی می   -
 3)آیت اهلل سیستانی(در غیر این صورت پرداخت تفقه وظیفه شوهر است.

طبق رسم و عادتی که در محیط ما وجود دارد، دختر قبل از مراسم عروسی در خانه پدر زندگی می کند و در نتیجه  -
)هر چند او بدهد( و در هر حال الزم نیست زوجه در کارهایش از شوهر اجازه  نیست نفقه بر عهده شوهر

 0)آیت اهلل مكارم(.بگیرد

 5 ترتیب وجوب نفقه)خود مرد، زن، نزدیكان مرد(.5.1.2

اش را وفا نماید پس خود شوهر مقدم بر زنش اگر مالى نداشته باشد که نفقه خود و زن و نزدیكان واجب النفقه -
شود و به نزدیكان آید براى زن مصرف مىپس آنچه که از روزیش زیاد مىو زن بر نزدیكانش مقدم است باشدمى

 )حضرت امام(زن هم اضافى آمده باشد. ةشود مگر آنكه از نفقداده نمى

 )نزدیكی(مواقعه.2.2
 1 مقدار نزدیكی در عقد دائم:

 صبر ماه 0 تواند نمی جهتی هر به زن اگر خود را ترک کندشوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیكی با عیال دائمی  -
 یا کند تامین  ماه0 از قبل را او نیاز است الزم مرد بر واجب احتیاط به دارد، وجود برایش حرام در وقوع خوف و کند

 .)حضرت امام(شود باز برایش ازدواج راه تا دهد طالقش
نزدیكی را ترک کند، مگر آن که نزدیكی برای او ضرر یا مشقّت  شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود -

زیاد داشته باشد، یا آن که زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آن که در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط 
کرده باشد، و در این حكم، بنابر احتیاط واجب فرقی نیست میان این که شوهر، حاضر باشد یا مسافر، پس 

)آیت .واجب جایز نیست سفر غیر الزم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد نابراحتیاطب
  اهلل سیستانی(
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شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیكی با عیال دائمی خود را ترک کند بلكه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم  -
  )آیت اهلل مكارم(.واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیفتد آن می رود که به گناه بیفتد احتیاط

 حق قَسم )همخوابی(حق عدم متاركه و .3.2
مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهر دار باشد، نه مثل زن بی شوهر، لكن واجب  -

 .0(امام .)حضرت نیست هرچهار شب یک شب نزد او بماند
و نزد یكی از آنها یک شب بماند واجب است نزد دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب  مرد اگر دو زن داشته باشد -

احتیاط و درغیر این صورت ماندن نزد زن واجب نیست بلی الزم است او را به طور کلّی متارکه ننماید و  بماند
 2 .)آیت اهلل سیستانی(ود بمانددر هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خ این است که مرد مستحب

مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهر دار باشد، نه مثل زن بی شوهر، لكن واجب  -
نیست هرچهار شب یک شب نزد او بماند ولی اگر همسرهای متعدّد دارد باید در میان آنها از این جهات با عدالت 

 3 .)آیت اهلل مكارم(ر کتابهای مفصل فقهی آمده استرفتار نماید که شرح آن د

 مهریه.3.2
 از حقوق زن بر شوهر مهریه است که احكام آن در همین نوشته در مباحث قبل)بحث صیغه عقد(به تفصیل بیان شد.

 (تا گرفتن مهریه )امتناع از تمكینبسحَ حق.5.2
 3آیا زن میتواند تا قبل از وصول مهریه تمكین نكند؟

تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیكى کردن مهر مدّتى معین نكرده باشند، زن مى دادنقع خواندن عقد دائم براى اگر مو -
شوهر جلوگیرى کند، چه شوهر توانایى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پیش از گرفتن مهر به 

د بدون عذر شرعى از نزدیكى شوهر جلوگیرى تواننزدیكى راضى شود و شوهر با او نزدیكى کند، دیگر نمى
 امام، آیه اهلل سیستانی( )حضرتنماید.

تواند  یتا تمام آن را نگرفته م یكینشده است زوجه قبل از نزد نیوقت مع هیپرداخت مهر یچنانچه در هنگام عقد برا -
)امام تمتاعات حرام است .از سائر اس نیتمك عدم یول دیخاص امتناع نما نیو از تمك دیاز حق حبس استفاده نما

 خامنه ای(

تواند در صورتى که مدّتى براى دادن مهر در عقد تعیین نشده باشد زن حقّ دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند، بلكه مى -
کند، چه شوهر توانایى بر دادن مهر را داشته باشد یا نه، مگر  جلوگیرىپیش از گرفتن مهر از نزدیكى کردن شوهر 

این که عدم توانایى او قرینه بر این باشد که مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه به -0رت که باید زن تمكین کند:در چند صو
 مالی توان مطابق را آن ندارد را مهریّه نقدی پرداختن توان شوهر که شود ثابت دادگاه برای اگر -2.صورت نقدى

یا اینكه  -3.ندارد نفقه حقّ و است ناشزه گرنه و کند نتمكی باید قسط اوّلین دریافت با زوجه و کند می تقسیط زوج
 ()آیت اهلل مكارم.یک مرتبه یا بیشتربا رضایت تمكین کرده باشد
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آیا حقّ امتناع زوجه از تمكین مختص به دخول است یا شامل سایر استمتاعات و یا اطاعت از زوج 

 1گردد ؟ت وى( نیز مىدر امور الزم )از قبیل اقامت در منزل شوهر یا مسافرت با رضای

تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسلیم شوهر نكند و در این مدّت بر زوج واجب ظاهر این است که زن مى  -
 مكارم(آیه اهلل )  است نفقه او را بدهد.

 زن و احكام مرتبط با آنمرد و نشوز .3

 مرد ناشز.1.3
 2مرد ناشز به چه كسی گفته می شود؟

، به اینكه بر زن تعدّى کند و به باشد همچنین از طرف شوهر هم هستى که نشوز از طرف زوجه مىهمان طور -
 امام(حضرت .)حقوق واجب او قیام نكند

محقق میشود به ترک حقوق واجبه زوجه مثل ترک نفقه و همخوابی یا رها کردن او کال یا اذیت و نزاع و اختالف با  -
  (یستانیسآیه اهلل او بدون مجوز شرعی. )

 (مكارمآیه اهلل نرود. ) مس ولیّت بار زیر و نكند عمل خود وظایف به زوجه و زوج از یكى که معناست این به «نشوز» -

 اگر شوهر نفقه زن را ندهد تكلیف چیست؟.1.1.3

ه به زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد )می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفق -
حاکم شرع و اگر ممكن نباشد به عدول مامنین و اگر آن هم ممكن نباشد به فسّاق مامنین مراجعه نماید و چنانچه 
الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد( می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و 

د را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت اگر ممكن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خو

 3)حضرت امام(شوهر بر او واجب نیست.

زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی دهد می تواند خرجی خود را بدون اجازه ازمال او بردارد و  -
اند به حاکم شرع شكایت برد و با کار کردن و نتو اگر ممكن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند

)آیت اهلل .بخواهد مخارج خود را تهیّه کنددر موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست

 3 سیستانی(
هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و  -

حتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیّه کند ا

 5 )آیت اهلل مكارم(.درموقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست

 زن ناشزه.2.3
 شود؟در چه صورتی زن ناشزه می

                                      
    011522: استفتاء شماره:   ؛ سید علی خامنه ای 100س201: ص ،0ج ، جدید ناصر مكارم شیرازی استفتاءات - 0
 003: ص ،1ج ،(مكارم) النكاح ؛ ناصر مكارم شیرازی کتاب351م011: ص ،3ج ، الصالحین ؛ سید علی سیستانی منهاج2تحریرالوسیله،کتاب النكاح، نشوز، م - 2
 2001، مساله2رساله مراجع، جلد 3

 2001، مساله2رساله مراجع، جلد 0

 2001اله، مس2رساله مراجع، جلد 5



85 

 

بدون عذر شرعی از شود، از اینكه بر زن واجب مى اموری کهدر است  شوهردر زوجه، خروج او از اطاعت « نشوز» -
از  می شود راتمتع و لذت بردن از او  مانعو چیزهایى را که تنفرآور است و  جلوگیری نماید با شوهرنزدیكی کردن 

خواهد از این قبیل است.و همچنین خود برطرف نكند بلكه ترک نظافت و آرایش خود با اینكه شوهر آنها را مى
که اطاعت از او واجب نیست ترک آن موجب تحقق  اموریاو بدون اذنش و غیر اینها. و در  ةاست خروج او از خان

 .0( ، آیت اهلل سیستانیامامحضرت .)باشدنشوز نمى
 

 2 )نفقه، همخوابی، مهر و...(ناشزهحقوق حكم .1.2.3

گناه کار است و حقّ غذا و لباس و منزل و  د(به وظایف شرعی خود در برابر شوهر عمل نكند)یعنی ناشزه شواگر زن  -
 )حضرت امام(رود.همخوابى ندارد ولى مهر او از بین نمى

اگر زن به وظائف زناشویى خود در برابر شوهر هیچ عمل نكند، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او  -
اش ساقط او سرباز زند بنا بر احتیاط واجب نفقههاى جنسى مشروع بماند و اگر گاهى از تسلیم در برابر خواسته

 . 3(آیت اهلل سیستانیشود.)تمكین، به هیچ وجه ساقط نمى شود، و امّا مهر او با عدمنمى
 بنابراین است جنسى تمتّعات برابر در تمكین عدم شودمى نفقه حقّ سلب موجب که تمكین عدم و نشوز از مسلّم قدر -

آیت اهلل  ).شودتمكین، ساقط نمى همچنین مهر با عدم شودنمى ساقطواجب  احتیاط بر ابن منزل، از خروج در نفقه
  0(مكارم

 احكام مهریه در عقد موقت فرق میكند که خواهد آمد. نكته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 351، مساله3، کتاب النكاح، القول فی النشوز، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد2تحریرالوسیله، جلد 0

 2003م011: ص ،2ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح - 2
 350، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 3

آمده است که با رعایت نشدن مطالب مساله قبل زن نفقه نردارد و   2113)نكته: در رساله م2113و  2112؛ رساله م 113س332، ص: 2استفتاءات جدید، ج یرازیارم شناصر مك . 0
 رساله و استفتاءات تناقضی ندارند(.تمكین در خروج از خانه  به احتیاط واجب الزم است لذا ترک آن هم به احتیاط واجب مانع نفقه می شود و لذا  2112در مساله 
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 و شرایط آن ازدواج موقتفصل پنجم: 

 اذن ولی در عقد موقتشرایط زوجین و .1
 در بحث ازدواج دائم رجوع شود و حكم همان است. به بحث اذن ولی و اولیای عقد

 طالبی که در بحث ازدواج های حرام مطرح می شود رعایت شود.از جهت شرایط زوجین نیز باید تمامی م

 در عقد موقت و مهریه مدت .2

 .حكم عقد موقت بدون تعین مدت یا مهریه1.2
 ولی مدت مشخص شود. دمهریه تعیین نشوالف: 

 0مكارم( ات عظام سیستانی وعقد باطل است.)حضرت امام، آیر مهریه تعیین نشود در عقد موقت اگ -

 مدت تعیین نشده ولی مهریه تعیین شده باشدب:

)حضرت امام، امام .به عقد دائم مى شود لیتبدمقدار وقت تعیین نشده باشد،  اگر در ازدواج موقت عمدا و یا نسیانا، -
 2خامنه ای(

عمدا، چه سهوا و چه از روی غفلت و یا حیاء و مانند آن باشد، عقد و  چهعیین نشده باشد، اگر در ازدواج مقدار وقت ت -
 3متعه باطل است.)آیت اهلل سیستانی(

 0)آیت اهلل مكارم(به عقد دائم نمى شود. لیتبدمدّت باطل است و  نییازدواج موقّت بدون تع -

 ج: نیت ازدواج موقت باشد ولی نه مهریه مشخص شود و نه مدت

 اگر در عقد موقت نه مهریه مشخص شود و نه مدت آیا عقد باطل است؟

 0عقد باطل است.)امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی و مكارم( -

                                      
 233، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد، 2020، مساله2رساله مراجع، جلد، 5، کتاب النكاح، القول فی النكاح المنقطع، مساله 2تحریرالوسیله، جلد 0

سرلیمى  اینترنرت/علی  :پاسرخگو  0310/12/21تراریخ اسرتفتاء:    :531010    ادمین، شماره اسرتفتاء ، سایت 1، کتاب النكاح، القول فی النكاح المنقطع، مساله 2تحریرالوسیله، جلد 2
 دهباشى :ناظر

 203، مساله3ت اهلل سیستانی، جلدمنهاج الصالحین، آی 3

 111ساال 0ج-استفتائات-مكارم و2020، مساله2رساله مراجع، جلد 0

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=538171
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 در این مساله برخی از فقها اختالف دارند و چون مدت تعیین نشده حكم به دوام عقد را دارند.-0 نكته:

هی مهریه تعیین می شود ولی به علت مبهم بودن برخی از فقها آن گاهی اصال مهریه یا مدت تعیین نمی شود و گا -2

 را باطل می دانند که در ادامه بحثش می آید.

 

 (حد اكثر-میزان مدت)حداقل.2.2
 2(امام خامنه ایشود.)حضرت امام،عقد متعه حساب مى -که طوالنى باشدولو این -در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود -
البته نباید چه طوالنی، خاصی ندارد و با توافق طرفین مشخص می شود چه کوتاه باشد مدت در عقد موقت میزان  -

و همچنین بنابر  مدت آن از میزان احتمالی عمر یک از زوجین یا هر دوی آنها بیشتر باشد وگرنه عقد باطل است
اگر پدر یا جدّ لذا  ر نباشد،از حدی که امكان بهره بردن نسبت به هردو آنها است، کمتاحتیاط واجب نباید میزان آن 

 یدر آورد، اگر در مدّت ازدواج پسر، به طور کل یبه عقد کس یمدّت کوتاه یدختر یا پسر نابالغ خود را برا ،یپدر
آیه اهلل بنابر احتیاط واجب عقد صحیح نیست.)از او نباشد،  تلذّذقابل  یقابلیت تلذّذ نداشته باشد، یا دختر به طور کل

 3سیستانی(

تواند در  یبا شرط عدم دخول، م یول ندیب یم ضیکه ح یخانم ایاست و عده ندارد  یائسگیکه در سن  یش :خانمپرس
 غهیص ای ةیاست؟)المتعة الدور حیصح یعقد نیچن ایآ د،یایمحدود به عقد موقت چند نفر در ب یدوره زمان کی ایروز  کی

 (یساعت

 0. )آیت اهلل مكارم(ستین زیود جاش یکار بار م نیکه بر ا یبا توجه به مفاسد مهم -

 5عقد كردن یک ساعته نابالغ برای محرمیت

پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نیز می  -
ختر مفسده نداشته توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به عقد کسی در آورند ولی باید آن عقد برای د

 .)حضرت امام(باشد
پدر یا جد پدری دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدّت کوتاهی به عقدکسی در آورد، در  -مثالً -اگر برای محرم شدن -

صورتی که بر آن مفسده ای بار نشود عقد صحیح است، ولی اگر در مدّت ازدواج پسر به طور کلّی قابلیّت تلذّذ 
]یعنی احتیاط واجب این است دختر به طور کلّی قابل تلذّذ او نباشد صحّت عقد محلّ اشكال استنداشته باشد، یا 

  )آیت اهلل سیستانی(.[مدّت عقد به اندازه ای باشد که پسر به حدّ بهره گیری جنسی برسدکه 

                                                                                                                           
 0101؛ سیستانی:311201؛ مكارم:100000. استفتاء با شماره)رهبری: 0

اسرتفتاء:   خیترار     151111شرماره اسرتفتاء:   -نیادمر -یرهبرر  ؛51032513[ 01013]سراال  011، ص: 1(، ج 00الرى   32استفتائات امام خمینى )س()موسوعة اإلمام الخمینی  . 2
0311/10/31 

أو کلیهمرا و إلّرا بطرل العقرد، کمرا        یجوز جعله أزید من محتمل عمر أحد الزوجینال نعم قصر، أو طال أرادا ما ٰ  : ال تقدیر لألجل شرعاً بل هو إلیهما یتراضیان على200مسألة  . 3
 أو الصرغیرة  مرن  فیهرا  لالستمتاع المعینة المدة قابلیة عدم مع الصغیرة أو الصغیرالستمتاع بالنسبة إلیهما، و من هنا یشكل صحة العقد على یشكل جعله أقل من مدة تسع شی اً من ا

 200مسألة  3ج-منهاج یها بوجه.ف الصغیر الستمتاع

0  .1772022&mid=219&catid=0&lid=12https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 2021، مساله2رساله مراجع، جلد 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=266101
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در صورت وجود مصرلحت از  با توجه به اشكالی که آیه اهلل مكارم در زمینه عقد صغیره دارند الزم مقلدین ایشان  نكته:

  نمایندگان ایشان کسب اجازه موردی کنند.

 ساله33عقد.3.2
است؟ در  حیازدواج صح نیا ایساله باشد آ 33مثال  یچنانچه در ازدواج موقت، مدت ازدواج طوالن

 شود؟ یدائم محسوب م ایموقت  ایصورت صحت آ
 0 خامنه ای(اشكالی ندارد و عقد موقت محسوب می شود.)حضرت امام، امام  -

.)آیت اهلل نباید مدت عقد موقت از میزان احتمالی عمر یک از زوجین یا هر دوی آنها بیشتر باشد وگرنه عقد باطل است -
 2سیستانی(

است و تا مراسم  میدر حكم عقد دااز دو طرف را شامل مى شود، كىیعقدهاى موقّت طوالنى مدّت، که تمام عمر  -
 3)آیت اهلل مكارم(وهر هستند.طالق انجام نشود همچنان زن و ش

 مبهم یا مجهول بودن مدت)نحوه تعیین مدت(.3.2
ذکر مدت در ازدواج موقت باید با زمان معیّن باشد به طورى که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک  -

بنا بر احتیاط اطل و یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنكه با زمان مشخص شود، متعه بودنش ب ]رابطه زناشویی[مرتبه
که بنابر احتیاط واجب جهت جدایی باید طالق جاری شود و جهت ادامه زندگی باید شود، عقد دائم منعقد مىواجب 

]و بعدا یا مجدد عقد بخواند یا طالق هبه نماید و بهتر آن است که مدت راابتدا طالق و سپس عقد اجرای شود 
 0امام(حضرت ).دهد[

موقت باید با زمان معیّن باشد به طورى که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک ذکر مدت در ازدواج  -
یا اینكه زمان به نحو مجهول تعیین یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنكه با زمان مشخص شود،  ]رابطه زناشویی[مرتبه

ن مدت کم و مدت زیاد تعیین شود شود مثل:یک ماه از سال یا یک روز از سال، یا اینكه زمان به نحو مردد بی
البته تعیین زمان به ، در این حالت ها عقد باطل است یا رسیدن حاجیان، یا رسیدن میوه ها-مثل:یک ماه یا دو ماه

 5سیستانی(آیه اهلل نحوی که در واقع مشخص باشد و تشخیص آن نیاز به بررسی داشته باشد اشكالی ندارد.)

 عقد موقت هنگام شک در اتمام مدت فهیوظ

 ست؟یآنها چ ی فهیوظ ر،یخ ایتمام شده  غهیمدّت ص ایكه آ ندیاگر مرد و زن شک نما

ماه بوده و اگر بدانند  کی ندیبگو دیدو ماه با ایماه بوده  کیمثال  غهیکه از اوّل ندانند که ص یدو حالت دارد، در صورت -
تمام نشده  ندیتوانند استصحاب کنند و بگو یه من ایماه تمام شده  کیدانند  یماه بوده و نم کیمدّت آن مثال 

 1 )آیه اهلل مكارم(است.

                                      
 :ایرزدی محمرد نراظر    :پاسرخگو  0311/11/01تاریخ اسرتفتاء:   :102101    ، سایت ادمین، شماره استفتاء1، کتاب النكاح، القول فی النكاح المنقطع، مساله 2تحریرالوسیله، جلد 0

 اینترنت/واحدنژاد

 200، مساله3منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، جلد 2

 .110ساال ساال 0ج-استفتائات-مكارم .3
 251151&mid=1&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   

 1.تحریرالوسیله،کتاب النكاح، متعه، م 0

 205م11، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج . 5

1 .213011&mid=521&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=912910
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=256656
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=263170
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 نحوه محاسبه روز)در تعیین وقت عقد موقت(

صبح با آقایی عقد موقت بستم و مدت را یک روزه گفتیم ولی نسبت به اینكه منظاور از   .1ساعت 

ر این زمینه نیسات تكلیاف   یک روز چیست صحبتی نكرده بودیم. حال با توجه به اینكه متعارف خاصی د

صبح روز بعدش است یا مثال تا غروب روزی كاه   .1عقد ماچیست؟ اگر عقد صحیح است آیا مدتش تا 

 عقد خواندیم یا زمان دیگری؟

 0)امام خامنه ای(صبح فردا می باشد. 01در فرض سوال مدت عقد یک روز کامل، یعنی ساعت  -
 2آیه اهلل سیستانی()شود . یهمان ساعت در روز بعد ، مدت تمام م -
تعیین ساعت الزم نیست و گفتن روز کفایت می کند و لی اگر در وسط روزاول عقد موقت خواندند و مدت آن را دو   -

روز معین کرده باشند باقیمانده آن از روز سوم محاسبه می شود یعنی زمان را به صورت تلفیقی محاسبه می کنند تا 
 3مكارم( )آیه اهلل.دو روز کامل پایان یابد

 نحوه محاسبه ماه)در تعیین وقت عقد موقت(

شود؟ ماثال در دهام    یم نییآن چگونه تع یانتها میكن نییساله تع کی ایماهه  کیگر مدت عقد را 

 است؟ یآن چه زمان یساله كرده انتها کی ایماهه  کیعقد  1333 نیفرورد

تمام مى شود واگر یک ساله باشد تا  31ت از روز اگر منظور از ماه سى روز باشد که غالبا چنین است در همان وق -
 0)آیه اهلل سیستانی(فروردین باقى است. 1همان وقت از روز 

 5)آیه اهلل مكارم(عقد است. غهیقرائت ص خیسال کامل از تار کی ایماه  کیمالک  -

 فراموش كردن مقدار مدت در عقد موقت

حاضر نیست احتیاطا مادت را ببخشاد   عقد موقت كسی شدم ولی مدت را فراموش كرده ام و مرد 

 تكلیف من چیست و تا چه زمانی زن این آقا هستم؟

 1)آیه اهلل سیستانی(تا وقتى که یقینا مدت تمام شده باشد. -
تنها نسبت به مقدار زمانی که یقین دارید محرم هستید و برای ادامه باید احتیاط بقیه مدت از طرف بخشیده و عقد  -

 1 مكارم()آیه اهلل.مجدد بخوانند

 دائم بودن عقدشک در موقت یا 

 عقدی خوانده ایم ولی نمی دانیم عقد دائم خوانده ایم یا موقت تكلیف چیست؟

                                      
 y2wmkkwاستفتاء:  شماره0311آذر  20، (ی)مقام معظم رهبر دریل تیاستتفتاء از سا . 0

 ق.ظ 00:01 0000ربیع الثانی.  01بخش استفتائات شنبه.  -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 2
 121233استفتاء:  کد

 1111231131:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 3

 121203استفتاء:  کد ب.ظ 02:10 0000ربیع الثانی.  01شنبه.   بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال . 0

 1111231103:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 5

 121231استفتاء:  کد، ق.ظ 00:51 0000ربیع الثانی.  01. شنبه، بخش استفتائات -سیستانى  یعل دیس یآقا قدریدفتر مرجع عال. 1

 1111231101:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، كارم شیرازم یدفتر آیت اهلل العظم . 1
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 0)آیه اهلل مكارم(.اصل بر این است که عقد موقت بوده است  -

 )نوعش، مجهول نبودن، مالی داشتن(مهریه در عقد موقت.5.2
معتبر است که مالیّت داشته باشد، چه  اخالل به آن نماید باطل است و، پس اگر ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است -

عین خارجى باشد یا کلى در ذمّه یا منفعت یا عملى باشد که براى عوض قرار گرفتن صالحیت داشته باشد یا حقى 
مردن در با کیل یا وزن در مكیل و موزون، و شمهریه معتبر است که  مالى باشد مثل تحجیر و مانند آن از حقوق

شود کم باشد یا معدود یا مشاهده یا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و با رضایت هم تقدیر مى
 2امام(حضرت )زیاد.

عقد کند بدون ذکر مهر عقد باطل است چه عمدی باشد چه از روی ، پس اگر ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است -
رای مسلمان مالیت نداشته باشد مثل شراب و خوک یا از مال غیر جهل و فراموشی و غفلت، همچنین اگر مهریه ب

عین خارجى  مهریه می تواندمعتبر است که مالیّت داشته باشد، باشد و او بعد از عقد آن را اجازه نده عقد باطل است.
ز حقوق باشد یا کلى در ذمّه یا منفعت یا عملى باشد که براى عوض قرار گرفتن صالحیت داشته باشد یا حقى ا

، باید مهریه در عقد موقت معلوم باشد و عقد موقت با مهریه مجهول صحیح مالى باشد مثل تحجیر و مانند آن
نیست و احتیاط واجب این است که مهریه به نحوی که در معاوضات شرط است معلوم باشد به این صورت که به 

اء معدود و با مشاهده در آنچه به این نحو معلوم می کیل در اشیاء مكیل و به وزن در اشیاء موزون و به عدد در اشی
 3سیستانی(آیه اهلل )شود معلوم باشد.

 آقا اون طرف از هدیه یه رو مهریه اومدم در اقا یه موقت عقد به روز .2 مدت به پیش ماه 3 سوال:

 باطل یا بوده صحیح عقد ایا نیست مهم اصال قیمتشم هدیه یه گفتم ایشون به اینكه ضمن كردیم تعیین

 3؟؟ گرفته صورت هم نزدیكی چون چیه حكمش بوده باطل اگر و

 موقت عقد باشد، نداشته هم متعارفی مصداق و باشد توجه قابل آن، مختلف انواع قیمت اختالف اگر مهریه مورد در -
 وجود متعارفی یا و باشید کرده مشخص را آن ارزش یا و باشد، معلوم طرفین برای آن نوع اگر ولی است باطل
 )آیت اهلل خامنه ای(  .ندارد اشكال باشد، داشته

 یا باشد نقدی باید حتما مهر این آیا باشد می مهر تعیین موقّت عقد اركان از یكی اینكه به با توجه

 5گل یا یک شاخه نبات قرار داد ؟ شاخه یک مانند باشد؟ نقدی غیر تواند می

و  خامنه ای اماماست. ) مقدار چه که باشد مشخص و نبات باید گل شاخه یک قیمت ولی باشد نقدی غیر تواند می -
 مكارم(  آیه اهلل

 یاک  ؟مثاال .چیسات  نشاده  مشخص ان قیمت اما مشخص مهریه نوع ان در كه موقتی عقد حكم

 6.نفیس كتاب

                                      
 1111231100:  یریرهگ کد، به سواالت ییپاسخگو مرکزی، مكارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم . 0

 5.تحریرالوسیله، کتاب النكاح، المتعه، م 2

 235و230و233مسألة -3ج-منهاج . 3

     111111: استفتاء سید علی خامنه ای شماره - 0
 ناصر مكارم شیرازی   - 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=213153 111121: استفتاء شماره ای خامنه ؛ سیدعلی     
   110222: استفتاء سید علی خامنه ای شماره  - 1
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 فالن مثال)  دانند نمی را آن قیمت فقط و است معلوم خصوصیات تمام با یا و باشد طرفین منظور مشخصی کتاب اگر -
 موقت عقد و شود می مهریه بودن مجهول باعث اال و است صحیح عقد( فالن خصوصیات و فالن چاپ با کتاب
 خامنه ای(امام ) .است باطل

 1دارد؟ حكمی چه عقد دهند قرار قرآن قرائت یا صلوات را مهریه مردی و زن اگر

 خامنه ای(  امام).است باطل عقد باشد موقت عقد که صورتی در و باشد داشته مالیت باید مهریه -

 عقد موقت باطل و تكلیف مهریه؟

که  یا هیصورت گرفته بعد کاشف به عمل امده باطل بوده و اقا به مهر یكیدو نفر صورت گرفته و نزد نیب یعقد موقت

 2تواند طلب کند؟ یبه شبهه چه مقدار م یوط یداده رجوع کرده خانم برا

 (مكارمامام خامنه ای، آیت اهلل  ،امامت کنند. )حضرواجب مصالحه  اطیبه احت -

 (یستانیس)آیت اهلل  .أقلّ األمرین من المهر المسمّى ومهر المثل -

 مهریه عقد موقت با اتمام مدت بدون دخول یا بخشش مدت.6.2
 الف:بخشش مدت قبل از دخول

 3اگر مرد زنی را صیغه موقت كند و قبل از نزدیكی مدت را ببخشد تكلیف مهریه چیست؟

ببخشد، چنانچه با او نزدیكی کرده، باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگرنزدیكی  اگر مرد مدّت صیغه را -
 .سیستانی(ات عظام )حضرت امام، آینكرده باید نصف آن را بدهد

 )آیت اهلل مكارم(.نه یا باشد شده دخول خواه بدهد؛ را مهر تمام  باید -

 ا وجود تمكین زناتمام مدت بدون دخول بب:

تمام مهر بر آن استقرار پیدا واقع شود و با تمكین زن، به او دخول ننماید تا اینكه مدت آن مقتضى شودموقت اگر عقد  -
 0امام(حضرت )کند.مى

اگر زوج محبوس شود یا به مسافرت رود یا مریض شود و یا بمیرد یا اختیارا زن را ترک کند و مدت بگذرد و یا تمام  -
این موارد چیزی از مهر کم نمی شود اگر چه قبل از دخول باشد، همچنین بنابر احتیاط واجب اگر زن در  شود در

 5اثناء مدت بمیرد چیزی از مهر کم نمی شود.)آیه اهلل سیستانی(
، زن را به او بدهد هیتمام مهر دیرود و مرد با یم نیاز ب تیخود تمام شود رابطه زوج یمدت بخوداگر عقد موقت در  -

 1مكارم(آیه اهلل )نه. ایخواه دخول شده باشد 

 موقت نكاح در زن تمكین عدممهریه با .7.2
 گردد؟در صورت عدم تمكین زن در نكاح موقت آیا مهریه ساقط مى

                                      
      151131: استفتاء سید علی خامنه ای شماره - 0

 .202م 3ج الصالحین منهاج pzyz5nnشماره استفتاء:  ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 03العده م یف جیتزو یف فصل یعروه الوثق.  1

 2030م010: ص ،2ج ، المسائل سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح - 3
 1. تحریرالوسیله، کتاب النكاح، المتعه، م 0

 201لة مسأ11، ص: 3منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج . 5
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مدت را تمكین اگر نصف مثال ، همان نسبت کم کندتواند مهر او را به مى زن در عقد موقت تمكین نكند مرداگر  -
ایام حیض، پس براى ایام حیض چیزى از مهر کم  از، بغیر مهر را ندهد و به همین نحونصف  نكرده می تواند

 امام(حضرت ).کنندمصالحه  واجباحتیاط به و در سایر عذرها مانند بیمارى سخت و مانند آن  شودنمى
سبت به تمكینی زن با عقد موقت مالک تمامی مهر می شود ولی مستقر شدن تمام مهر مشروط است به اینكه زن ن -

که برای او به مقتضای عقد واجب شده اخالل نورزد، و اگر نسبت به این تمكین اخالل ورزد مرد می تواند به همان 
یا و مانند آن که تمكین کردن برای زن به نحو دخول حرام است نسبت از مهر او کم کند، ولی در ایام حیض زن و 

ی زن مثل زمان احرام مرد و همچنین زمانی که زن عذر متعارفی مانند زمانی که دخول برای مرد حرام است نه برا
، مراد از اخالل و عدم تمكین زن در بیماری مختصر یا سفر الزمی دارد در این موارد چیزی از مهریه کم نمی شود

قارنات آن اینجا در صورتی که شرط عدم دخول نشده باشد ممانعت از دخول در قُبل به نحو متعارف با مقدمات و م
است ولی عدم تمكین از سایر استمتاعات متعارفه باعث سقوط چیزی از مهر نمی شود، ولی اگر شرط عدم دخول 

 0سیستانی(آیه اهلل .)ممانعت از سایر استمتاعات است شده باشد مالک
 2مكارم(آیه اهلل )اش الزم است. هیّمهر کرده نیتنها آن مقدار از زمان که زن تمك -

 یكیقبل از نزد هیبخشش مهر

که  یخود را ببخشد و مرد بعد از آن در حال ی هیاست : اگر زن قبل از دخول مهر حیمطلب از نظر معظم له صح نیا ایآ

 3؟را بدهكار است هیاز مهر یمیهنوز زن باکره است او را طالق بدهد، زن ن

ا، و کذا لو کان الصداق عینا فوهبته إیاها. لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه علیه -
 )حضرت امام( رجع بنصف مثلها إلیها أو قیمة نصفها.

لو أبرأته من الصداق ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، ولو کان عیناً ووهبتها له رجع علیها بنصف مثلها فی  -
 )آیت اهلل سیستانی( المثلیّ وبنصف قیمتها فی القیمیّ.

 (اهلل مكارم تیآ) .آن است که مصالحه کنند اطیو احت میمطلب را قبول ندار نیرض ساال ما ادر ف -

 یمادّت ما   نیا ا هیا مستحق مهر ح،یتفر ایبرود مثل حج  یاگر در مدت عقد موقت زن به مسافرت

 باشد؟

 0كارم(مآیه اهلل  )شود. یاگر هنگام عقد مطلب را به اطاّلع زوج نرسانده باشد به همان مقدار کسر م -

 موقت صیغه عقد. نحوه خواندن 3
 طریق خواندن صیغه عقد موقت:

 الف: خودشان بخوانند

                                      
 231و231مسألة -3ج-منهاج . 0
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بعد بدون ---الْمَعْلُومِ   مَهرِال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یف یزَوَّجْتُکَ نَفْسِبعد از آن که مدّت و مهر را معیّن کردند، زن بگوید: 

 الْمَعْلُومِ مَهرال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یوِیجَ فمرد بگوید: قَبِلْتُ التززْ فاصله

 :)بر فرضی که مرد محمد و زن فاطمه باشند(یک وكیل از طرف هردو عقد را بخواندب: 

 المَعْلُوم  مَهرال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یمُحَمَّداً  ف یمُوَکِّلفاطِمَةَ  یمُوَکِّلَتِ: زَوَّجْتُ بگوید زناول به وکالت از 

 الْمَعْلُومِمَهرال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یمُحَمَّدٍ ف یمرد بگوید: قَبِلْتُ التززْوِیجَ لِمُوَکِّلبه وکالت از  پس بدون فاصله 

 :ج:دو وكیل عقد را بخوانند

 المَعْلُوم  مَهرال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یحَمَّداً  فمُوَکِّلَکَ مُفاطِمَةَ  یمُوَکِّلَتِ: زَوَّجْتُ به وکیل مرد بگوید وکیل زناول 

 الْمَعْلُومِمَهرال یالْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَ یمُحَمَّدٍ ف یوکیل مرد بگوید: قَبِلْتُ التززْوِیجَ لِمُوَکِّل پس بدون فاصله 

 حقوق مرد و زن در عقد موقت. 3

 هر در عقد موقتخروج زن از خانه بدون اذن شو.1.3
زنی که صیغه شده، می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر بواسطه بیرون رفتن، حقّ شوهر از بین  -

مستحبّ در صورتی که حقّ شوهر از بین نرود، بدون اجازه او از  بنابراحتیاطو  )سیستانی:تمی رود رفتن او حرام اس
 0مكارم(و سیستانی  ات عظامآی)حضرت امام، .(خانه بیرون نرود

به اجرازه شروهر نردارد هرچنرد      یازیشود مطلقا ن یدو نامزد، عقد موقّت خوانده م تیمحرم یکه برا یدر موارد نكته:

 2مكارم(آیه اهلل )شود. زیخوب است از اختالف پره

 در عقد موقت مواقعهحق زن نسبت به .2.3
  3.)حضرت امام(د را ترک کندشوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیكی با متعه خو -
)آیات احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با متعه خود )سیستانی: اگر جوان باشد( نزدیكی را ترک نكند. -

 سیستانی( و مكارم عظام

 3در عقد موقت نفقهحق زن نسبت به .3.3
 سیستانی( و مكارم عظامو آیات  .)حضرت امامزنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حقّ خرجی ندارد -
باشد که نفقه او را  رفتهیمرد در ضمن عقد الزم پذ نكهیمگر ا ستینشوهر  یدر عقد موقت، پرداخت نفقه بر عهده  -

 )امام خامنه ای(به شرط عمل کند. دیصورت با نیبپردازد در ا

 در عقد موقّت  نیمخارج جن

در عقد  مانیزا یها نهیالزم است و هز نیسالمت جن یكه برا یزمان باردار یضرور یها نهیهز ایآ

 موقّت بر مرد واجب است؟
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 0مكارم(آیه اهلل )شود بر عهده شوهر است. لیبر مادر تحم نیکه بواسطه جن ییها نهی: تمام هز پاسخ -

 )ممانعت از تمكین تا گرفتن مهر(در عقد موقتحق حبس.3.3
 آیا در ازدواج موقت نیز برای زوجه حق حبس وجود دارد؟

 2(امام خامنه ای).دائم ندارد عقدحبس اختصاص به حق  -

 تمكاین  تواناد  مای  زن آیاا  ندهاد  را زن  مهریه  مرد، اگر است، آمده در مردی موقّت عقد به زنی

 3نكند؟

 ()آیت اهلل مكارم.بپردازد را او  مهریه  فرصت، اولین در است واجب مرد بر و کند تمكین مدّت، آخر تا باید زن -

 زن وجود دارد؟ یحق حبس برا زین در عقد موقت ایآ

کند  یکند وبه همان مقدار که زن تمكین م یتواند قسط بند یمرد م یزن مستحق همه مهر در عقد موقت است ول -
 0.)آیه اهلل سیستانی(مهر را بدهد

 5)آیه اهلل مكارم(.ستینداشته باشند، حق حبس ن یکه قرارداد خاص یدر صورت -

 ر عقد موقتد ارث وسم)همخوابی(حق قَ.5.3
 آیات عظام)حضرت امام،  .بردبرد و شوهر هم از او ارث نمىندارد و از شوهر ارث نمى همخوابىزنى که صیغه شده حق  -

 1سیستانی( و مكارم

 شرط عدم نزدیكی در عقد موقت.6.3
وهر فقط زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیكی نكند، عقد و شرط او صحیح است و ش -

)حضرت می تواند لذتهای دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیكی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیكی نماید.
 1مكارم(و  سیستانی آیات عظامامام، 
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