
 
 

   

 
 

 

 
 

 

 درسنامه فقهی

 ازدواجهای حرام
 
 

 یمیزنگنه ابراه یو عل یدیمج یمحجج اسالم ابراه: ندهگردآور

 یانتعباس د یدمحتوا: حجة السالم س ارزیابی

 به روزرسانی و ویرایش: حجج اسالم زنگنه و برسالنی
 

 (0011 ماهاسفندآخرین ویرایش: ) 
 

 حق چاپ و انتشار محفوظ است

 
 

 معاونت تبلیغات اسالمی

 دینی  اداره پاسخگویی به سواالت



 طالبم فهرست
 00 ............................................................................................................... (رضاع-نَسَب) ازدواج حرمت اسباب: اول فصل
 00 ................................................................................................................................................... ازدواج در حرمت اسباب

 00 ..................................................................................................... (ینسب یشاوندیخو سبب به حرام یها ازدواج) بنَسَ
 00 .......................................................................................................................................................... نسب اقسام

 00 ....................................................................................................................است حرام شانیا با ازدواج که یزنان
 01 ............................................................................................................................... مادربزرگ و مادر -0
 01 ................................................................................................................ یدختر یها نوه و دختران -1
 01 .............................................................................. شانیا یها نوه و برادر و خواهر دختران و خواهر -3

 01 ............................................................................................. خواهر خواهرِ-ای-برادر خواهرِ حکم
 01 ................................................................................................................................... جد؛ ةعم عمه، -0
 01 ................................................................................................................................... جد؛ ةخال خاله، -5

 03 ....................................................................................................... یناتن خاله و عمو ،ییدا حکم
 03 ......................................................................................................... خاله خالهِ و عمه عمهِ حکم

 03 ........................................................................................................ (زنا سبب به) نامشروع مولود در حرمت نشر
 00 ............................................................................................................................ یمصنوع حیتلق در حرمت نشر

 00 ........................................................................................................................................... :  امام حضرت
 00 ......................................................................................................................................... :یا خامنه امام

 05 .................................................................................................................................... :  یستانیس اهلل هیآ
 05 ........................................................................................................................................ :  مکارم اهلل هیآ

 01 ............................................................................................................... (خوردن ریش سبب به حرام یها ازدواج) رضاع
 01 ................................................................................................................................. (یکل حکم) یرضاع محارم

 01 .............................................................................................................................. بالنسب حرمی ما: الف
 01 ................................................................................................................................ بالسبب حرمی ما: ب
 01 ............................................................................................................................................. استثناءات ج

 01 .................................................................................................................................... یرضاع محارم در لیتفص
 01 ..................................................................................................................... یرضاع فرزند یها محرم*
 01 ........................................................................................................................... مرضعه زن یمحرمها*
 01 ........................................................................................................... یرضاع بچه فرزندان یمحرمها*
 01 ............................................................................................. (لبن صاحب) ردهیش زن شوهر یمحرمها*
 01 ............................................................................. ردهیش زن و لبن صاحب مادران و پدران یمحرمها*
 01 ......................................................................... شوند یم رامح یرضاع بچه پدرِ به که یکسان یبررس*

 11 ......................................................................... دهد ریش را دامادش بچه ای یدختر نوه ،یزن اگر
 10 ................................................................................................. دهد ریش را پسرش بچه یزن اگر
 10 ........................................................... دهد ریش شوهرش ریش با را شوهرش داماد بچه ،یزن اگر



 11 ........................................................... لبن صاحب و مرضعه اتحاد حالت در یرضاع پسر و دختر حکم*
 11 ...................................................لبن صاحب تعدد و مرضعه اتحاد حالت در یرضاع پسر و دختر حکم*
 11 ............................................................ مرضعه تعدد و لبن صاحب اتحاد حالت در یرضاع پسر و دختر*
 11 .......................................................................یرضاع خاله و عمه حرمت در لبن احبص تعدد و اتحاد*
 11 ................................................................................................. ییرضا بچه یخواهرها و برادرها حکم*
 13 .............................. آنها از یکی به هجد ردادنیش و برادرش رخواریش دختر با فرد رخواریش پسر ازدواج*
 13 ..................................................................... دهد ریش را( رخوارشیش) عروس یفرد تر بزرگ زن اگر*

 13 ............................................................................. حرمت نشر در عقد از بعد ای قبل رضاع حصول بودن کسانی
 10 ..................................................................................................... شوند ینم حرام رضاع در که یکسان از یبرخ

 15 .................................................................................................................... زن با رضاعی نسبت به مرد اعتراف
 11 ........................................................................................................................ یرضاع تیمحرم تحقق در کش

 11 .................................................................................................. برادرش همسر و فرد نیب تیمحرم جادیا حکم
 11 ................................................................................................................................... آن ملحقات و مصاهره: دوم فصل
 11 ................................................................................................................................................................ مصاهره یمعنا
 11 ....................................................................................................................شوند یم حرام مصاهره سبب به که یکسان

 11 ...................................................................................................................... مصاهره به محرمات موارد خالصه
 11 ................................................................................................................................ مصاهره به محرمات لیتفص

 11 .......................................................................................................... زن یها بزرگ مادر و زن مادر -0
 11 ................................................................................................... ها بزرگ پدر از یکی زنِ ای پدر زن -1
 11 .......................................................................................... (شوهر پدر) ها نوه از یکی زن ای پسر زنِ -3
 11 ................................................................................................................................. (بهیرب) زن دخترِ -0

 31 ................................................... دخول بدون دختر مادر رحم در نطفه کردن وارد با بهیرب صدق
 31 .................................................................. مادرش با دخول عدم صورت در ربیبه با ازدواج حکم

 31 .................................................................................... (یبعد شوهر از زن دخترِ) واسطه با بهیرب
 31 .................................................................................................. دختر و مادر با پسر و پدر ازدواج

 30 .......................................................................................... (خواهر دو نیب جمع) زن خواهر با ازدواج -5
 30 ............................................................................................................................. عمل نیا حکم
 30 .................................................................................. خواهرش با ازدواج از بعد همسر با یکینزد

 30 .............................................. :است اولش زن خواهر یدوم زن که دانسته ینم اگر: الف
 30 ................................................. :است اولش زن خواهر یدوم زن که دانسته یم اگر: ب

 30 .......................................................................................... خواهرش عده در زن خواهر با ازدواج
 30 ................................................................................................................ یرجع عده: الف
 31 ....................................................................................... (متعه عده از ریغ) بائن عده: ب
 31 ..................................................................................................................... متعه عده: ج
 33 .............................................................................................................. زن ارتداد عده: د



 33 ................................................... بها یمزن رحم استبراء مدت در بها یمزن خواهر با ازدواج حکم
 33 ..................................................... شبهه به یوط عده در شبهه به موطوئه خواهر با ازدواج حکم

 33 .............................................................................................. زن خواهرِ دختر و برادر دختر با ازدواج -1
 30 .......................................................... یکالم اظهار لزوم ای و خاله ای عمه یباطن تیرضا تیکفا

 30 .................................................................................................. خاله ای عمه سکوت با عقد حکم
 30 ........................................................................ او با ازدواج از بعد زن خاله ای عمه با ازدواج حکم
 35 ....................................................................................................... عقد از بعد خاله ای عمه اجازه

 35 ...................................................................................... عقد از بعد اجازه از خاله ای عمه انصراف
 35 ..................................................................................... عقد از قبل اجازه از خاله ای عمه انصراف

 35 ........................شود گرشید زن یرضاع برادر دختر ای خواهر دختر ازدواج، از بعد انسان زن اگر
 35 .................................................. (رود نییپا هرچه و) خواهرزن نوه و برادرزن نوه با ازدواج حکم

 31 ................................................................................................................................ مصاهره سبب به محرمات ملحقات
 31 .................................................................................................................................... یابد حرمت و لواط حکم

 31 ................................................................................................. شوند یم حرام لواط سبب به که یکسان
 31 ................................................................................... مفعول و فاعل دختر و مادر و خواهر حکم
 31 ......................................................................................... مفعول یها نوه و ها بزرگ مادر حکم
 31 ........................................................................................ مفعول برادر دختر ای خواهر دختر حکم

 31 ........................................................................ مفعول مادر ای خواهر ای دختر با فاعل پسر ازدواج
 31 .................................................................................................................... لواط اب حرمت تحقق طیشرا

 31 ............................................................................................ باشد شده دخول حشفه مقدار به -0
 31 ........................................................................................................ دخول در شک حکم
 31 ................................................................................................................. دخول به گمان
 31 ..................................................................................................... حشفه از یبخش دخول

 31 ............................................................................................................... بلوغ اشتراط یبررس -1
 31 .................................................................................................. مفعول و فاعل بودن بالغ
 31 ............................................................................... مفعول بودن نابالغ و فاعل بودن بالغ

 31 ............................................................................... مفعول بودن بالغ و فاعل بودن نابالغ
 31 ...................................................................................... مفعول و فاعل بودن نابالغ حکم
 31 .................................................................................. دخول زمان در فاعل بلوغ در شک

 31 ................................................................................................... باشد ازدواج به مسبوق لواط -3
 31 .................................................. مفعول خواهر ای دختر ای مادر با ازدواج از بعد لواط حکم

 31 .................................................................... ... برادرش با لواط از بعد زن با مجدد ازدواج
 31 .................................................................. ... برادرش با لواط از بعد عده در زن به رجوع

 31 ....................................................................... مسئله در اشتباه و اکراه و جهل و علم یبررس -0
 31 ............. مفعول مباشرت با ای اکراه ای اشتباه یرو از ای اریختا و عمد و علم یرو از یوط



 31 ..................................................... ... حکم به جهل یرو از مفعول خواهر با ازدواج حکم
 31 ............................................................................................................................................ زناکار با ازدواج حکم

 31 .................................................................................................................................. هیزان با یزان ازدواج
 31 ..................................................................................................... زنا به مشهور ریغ هیزان با( الف
 01 .............................................................................................................. زنا به ورمشه هیزان با( ب

 01 ................................................................................................................. هیزان با یزان ریغ( دائم) ازدواج
 01 ..................................................................................................... زنا به مشهور ریغ هیزان با( الف
 00 .............................................................................................................. زنا به مشهور هیزان با( ب

 00 .............................................................................................................. هیزان با یزان ریغ( موقت) ازدواج
 00 ..................................................................................................... زنا به مشهور ریغ هیزان با( الف
 00 .............................................................................................................. زنا به مشهور هیزان با( ب

 01 ............................................................................................................. زنا به مشهور مرد با ازدواج حکم
 01 .......................................................................................................... زنا به مشهور در توبه صیتشخ راه

 01 .............................................................................. یابد حرمت و شوهردار زنِ با ازدواج مختلف فروض یبررس
 01 ................................................................................. یابد حرمت در ریتاث و موضوع و حکم به مرد علم

 01 .................................................................................. موضوع و حکم به مرد علم فرض در( الف
 01 .................................................................................. موضوع و حکم به مرد جهل فرض در( ب
 01 ........................................................................ موضوع به جهل و حکم به مرد علم فرض در( ج

 03 ............................................................................................................... دخول عدم: الف
 03 ............................................................................................................... دخول انجام: ب

 03 ............................................................................................................................... زن جهل ای علم ریتاث
 03 ............................................................................................ دار شوهر زن با ازدواج مورد در استفتاء چند

 03 ...................................................................... سند کردن پاره با موقت ازدواج مدت انقضاء تصور
 03 .......................................................................... حال آن در ازدواج و اول شوهر از طالق بطالن
 00 ................................................................. شوهر بودن زنده کشف و وفات عده از بعد زن ازدواج

 05 ............................................................................................................... یابد حرمت و شوهردار زن با زنا حکم
 05 ............................................................................................................................................. مسئله حکم

 05 ......................................................................... (مکارم اهلل تیآ) شوهر فوت از بعد ازدواج، حکم
 05 ................................................................................... اش یفعل شوهر به نسبت زناکار زن حکم
 05 .......................................................................................................... زناکار زن دادن طالق لزوم

 01 ......................................................................رحکمد...  و بودن موقت و دائم جهل؛ و علم نداشتن فرق
 01 ............................................................................................ مرد اشتباه و زن علم فرض در حرمت حکم
 01 ..................................................................................................... زنا بر مرد اکراه فرض در حرمت حکم

 01 .................................................................................................. (بها یمزن دختر) هیزان دختر با یزان ازدواج حکم
 01 ................................................................ (دختر با ازدواج از قبل مادرش با زنا) خاله و عمه ریغ در( الف



 01 ......................................................................................... دخترش با ازدواج از بعد زن مادر با زنا
 01 ....................................................................................... دخترش با ازدواج از قبل عمه ای خاله با زنا( ب

 01 ................................................................................................. (خاله ای عمه) مادرزن با زنا حکم
 01 ............................................................... دخترش با ازدواج و شهوت با خاله ای عمه نظر ای لمس

 01 ....................................................................................................... بالشبهه موطوئه دختر با ازدواج حکم
 01 ....................................................................................... (باشد ازدواج از قبل زنا) هیزان مادر با یزان ازدواج حکم

 01 ............................................................................................................................ همسر دختر با زنا حکم
 01 ................................................................................................................ شبهه به موطوئه مادر با ازدواج

 01 ..................................................................................... (ازدواج از قبل زنا) پسر ای پدر یبهایمزن با ازدواج حکم
 01 .................................................................................................... ازدواج از بعد مذکور مسئله در زنا حکم

 01 ......................................... شود رجوع عده در و دهد یرجع طالق را زنش و باشد عقد از بعد زنا
 01 ....................... شود رجوع عده از بعد ای بائن عده در و دهد طالق را زنش و باشد عقد از بعد زنا

 01 ...................................................................................................... پسر ای پدر شبهه به موطوئه با ازدواج
 51 .................................................................................. پسر ای پدر توسط شهوت یرو از منظوره ای ملموسه حکم

 50 ....................................................................................................................... است آن حکم در نچهآ و عده: سوم فصل
 50 ................................................................................................................................... یابد حرمت و عده در یزنا حکم

 50 ...................................................................................................................................................... هیرجع عده در
 50 ......................................................................................................... متعه و شبهه به یوط ، وفات بائن، عده در
 50 ............................................................................................................ هیزان عده نوع ای عده اصل در شک با زنا

 51 ............................................................................................................................ هیزان یرجع عده اتمام در شک
 51 ............................................................................................................................................ یزان خود عده در زنا

 51 ................................................................................................................................. یابد حرمت و عده در ازدواج حکم
 51 .................................................................................................................................... عده در عقد یفیتکل حکم
 53 ................................................................................................ عده در عقد یابد حرمت مختلف فروض یبررس

 53 ..................................................................................... موضوع و حکم به طرف، دو علم فرض در( الف
 53 ..................................................................................... موضوع و حکم به طرف، دو جهل فرض در( ب
 53 ................................................................ موضوع ای حکم به( مرد و زن) طرف دو هر علم فرض در( ج
 50 .............................................................................. موضوع و حکم به طرف دو از یکی علم فرض در( د
 50 ................................................. دخول وقوع اصل در شک و موضوع ای حکم به جهل با عده در عقد( ه
 50 .............................. آن بعد ای دهع در دخول وقوع در شک و موضوع ای حکم به جهل با عده در عقد( و
 50 ............................................................ شده حامله و کرده شبهه به وطی غیر، عده در که زنی با عقد( ز

 55 ...................................... عده امیا اتمام از بعد دخول و عده در عقد وقوع صورت در مسئله حکم
 55 ......................................................................... هیف مانحن در حکم یبررس و دبر از دخول حکم

 55 ........................................................................................................................... عده در شک در فروعات یبرخ
 55 ............................................................................................................... زن بودن عده در اصل در شک



 55 ....................................................................................... عده اتمام به زن خبردادن و عده اتمام در شک
 51 ................................................................................ عده اتمام به زن خبردادن بدون عده اتمام در شک

 51 ................................................... عده در عقد وقوع به( عقد از بعد اخبار در) زن قول قبول حکم
 51 .................................................................................................. عقد از بعد عده در ازدواج وقوع در شک

 51 ........................................................................................................... :است مرد خود عده در که یزن عقد حکم
 51 ................................................................. است مرد خود عده در که یزن با ازدواج جواز عدم موارد: الف

 51 ........................................................... :است مرد خود یرجع طالقِ ۀعد در که یزن با زدواجا -0
 51 ........................................................................ داده طالق بار سه را او مرد که یزن با ازدواج -1
 51 .......................................................................... داده طالق بار نه را او مرد که یزن با ازدواج -3
 51 ............................... دارد نگه را شبهه نیا عده زن آن و کرده شبهه به وطی غیر، زن با اگر -0
 51 ................................... شود حامله زن و کند شبهه به وطی است غیر عده در که زنی با اگر -5

 51 ........................................................................... است مرد خود عده در که یزن با ازدواج جواز موارد: ب
 51 ......................................................................... عدّه در ازدواج صورت در سابق شوهر یابد حرمت عدم

 51 ..................................................................................................................................................... عده در شبهه به یوط
 51 ............................................................................................................................. عقد بدون شبهه به یوط: الف
 51 ........................................................................................... است مختل ارکانش که یعقد با شبهه به یوط: ب
 51 ................................................................................................... فاسد یول االرکان تام عقد با شبهه به یوط: ج

 51 ..................................................................................................................................... مسئله با مرتبط یاستفتائ
 51 ........................................................................................................................................................... احرام حال در عقد

 51 .......................................................................................................................... احرام حال در عقد یفیتکل حکم
 51 ....................................................................... (تموق دائم،) عقد نوع و( یمستحب عمره، واجب،) حج احرام نوع

 11 ......................................................................................... احرام در عقد یابد حرمت در مختلف فروض یبررس
 11 ................................................................................................................................... حرمت به مرد علم

 11 ................................................................................................................................. حرمت به مرد جهل
 11 .............................................................................................................. دخول وقوع و حکم به زن جهل
 11 .......................................................................................................................... احرام یفراموش ای غفلت
 10 ......................................................................................................................مُحرِم زن با مُحِل مرد عقد
 10 ..................................................................................... نداده انجام را نساء طواف که یمرد ای زن حکم

 11 .......................................................................................................... ازدواج حکم و نیزوج مذهب و نید: چهارم فصل
 11 ......................................................................................................................................................... کفار با ازدواج حکم

 11 ............................................................................................................................ کافر مرد با مسلمان زن ازدواج
 11 .......................................................................................................................... کافرۀ زن با مسلمان مرد ازدواج

 11 ........................................................................................................................... کتاب اهل ریغ کافر زن
 11 .................................................................................................................... کتاب اهل یهازن با ازدواج

 11 ................................................................................................................................... ائمد ازدواج



 13 ................................................................................................... کتاب اهل زنان با موقت ازدواج
 13 ................................................................................................................................ مجوس زن با ازدواج
 10 ............................................................................................................................. زرتشتی زنان با ازدواج
 10 ................................................................................................................................. یصائب زن با ازدواج

 10 ...................................................................................................................................................... مرتد با ازدواج
 10 ...................................................................... شوند مرتد دخول از قبل هم با هردو ای نیزوج از یکیاگر
 10 ........................................................................................................ شود یمل مرتد دخول از بعد مرد اگر
 15 .................................................................................................... شود یفطر مرتد دخول از بعد مرد اگر
 15 ................................................................................................................ شود مرتد دخول از بعد زن اگر

 15 ....................................................................................................................................... ییبها با مسلمان ازدواج
 11 ............................................................................................................................... یاسالم مختلف فرق با ازدواج حکم

 11 .............................................................................................. یاسالم مختلف یها فرقه با ازدواج در یکل اریمع
 11 .................................................................................................... آن عکس و یسن مرد با عهیش زن دائم ازدواج

 11 ....................................................................................................................... سنت اهل با موقت ازدواج
 11 .............................................................................................. یسن مرد با عهیش زن موقت ازدواج
 11 .............................................................................................. یسن زن با عهیش مرد موقت ازدواج

 11 ................................................. ...(و هاشمى غیر به هاشمى و عجمى به عربى) نیمسلم اصناف تزویج
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 رضاع(-)نَسَب ازدواجفصل اول: اسباب حرمت 

 ازدواجدر اسباب حرمت 
 1را نام ببرید. شدن ازدواج و علت های حراماسباب 

و زوجیت بین آنها باطل می شود  ازدواج مرد با زن حرام و اموری هستند که به سبب آنها ،نکاحاسباب تحریم  -
ط، زنوا،  )لووا  مصاهره و آنچه ملحق به آن است -3رضاع،  -1نَسب، -0 این اسباب عبارتند از: ،واقع نمی شود
و هم کفو  کفر -1. )سه طالقه، نه طالقه( و ملحقات آن استیفای عدد -5. ازدواج در عده -0 ،وطی به شبهه(

 .لعان -1. ازدواج در حال احرام -1 ن،نبود

در فصلهای بعدی به تناسب اهمیت و وسعت بحث در این فصل نسب و رضاع توضیح داده می شود و موارد دیگر 
 ذکر خواهد شد.

 )ازدواج های حرام به سبب خویشاوندی نسبی( بسَنَ

 اقسام نسب
 2اقسام نَسَب را بنویسید.

 نسب بر دو نوع است:

نسبی که به سبب وطی حالل مثل نکاح یا ملک یمین یا تحلیل، حاصل شده اسوت؛ اگرچوه    الف: نسب شرعی:

شوود بوه آن وطوی    باشد و ملحق موی سبب عارضی دیگری مثل نزدیکی درحال حیض، روزه ، اعتکاف یا احرام حرام به

 شبهه]یعنی نسب حاصل از وطی به شبهه نسب شرعی است[.)حضرت امام(.به

نسب شرعی آن است که به سببی غیر از زنا حاصل شود چه با نزدیکی ای باشد که زاتا حالل است اگرچه بوه   -
رام یا غیر آن مثل نزدیکی جهت عارضی حرام شده باشد مثل نزدیکی با همسر در حال حیض یا اعتکاف یا اح
 از روی شبهه یا از طریق غیر نزدیکی از راه تلقیح زن با آب مرد.)آیه اهلل  سیستانی(

وسیلة سفاح و زنا حاصل شوده باشود )حضورت اموام، آیوت اهلل       نسبی است که از وطی به ب: نسب غیر شرعی:

 سیستانی(.

 زنانی که ازدواج با ایشان حرام است
 3بیان کنید.را ها حرام است ناحیۀ نسب، ازدواج با آن زنانی را که از
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 :ازدواج آنها با یکدیگر حرام است عبارتند از ینسب دلیلکسانی که به 

   مادربزرگمادر و  -1
 . عم از اینکه پدری باشند یا مادریاهر چه به باال رود ؛ 

 ی دختری  و نوه ها دختران -2
 .که نوه ها از دختری باشند یا از پسر های او اعم از ایندختر و فرزندان و نوه

 و نوه های ایشان خواهر و برادر دخترانخواهر و  -3
 اعم از اینکه مادری باشد یا پدری یا پدر و مادری؛

اگر خواهر انسان با کسی ازدواج کند که زن دیگری دارد، فرزندان زن دیگر آن فرد با انسان نامحرم هستند و  نکته:

 1ح است.)حضرت امام(ازدواج با آنها صحی

 خواهرِ خواهر-یا-خواهرِ برادرحکم 

 2آیا ازدواج باتمام کسانی که خواهر برادر و خواهر انسان حساب می شوند حرام می باشد؟

شود که خواهر باشد، نه مطلقا پس اگر تو برادر یا خوواهرى از پودرت   خیر خواهر برادر یا خواهر وقتى حرام مى -
او دخترى از شوهر دیگر باشد پس او خواهر برادرت یا خوواهر خوواهرت اسوت ولوى     داشته باشى و براى مادر 

باشد. )حضرت امام، آیوت اهلل  پس بر تو حرام نمى -نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت -شودخواهر تو نمى
 سیستانی(

 ، عمۀ جد؛عمه -4
 ؛یپدر و مادر یا یمادر یاد نباش یپدر

شود مقصودم عمة پدر )یعنى( خواهر جدّ پدرى، از پدر یا از مادر یا از هر دو ال هم مىهاى بامقصود از عمه شامل عمه

باشد. و عمة مادر )یعنى( خواهر پدرش، از پدر یا از مادر یا از هر دو باشد. و عمة جدّ پدرى و جدّ مادرى و عمة جدّ ایون  

باشد که بوه توو از طورف پودرت یوا      مردى مىها مراتب پدرها است و او هر زنى است که خواهر چنین.پس مراتب عمه

 کند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(مادرت به والدت انتساب پیدا مى

 ؛خالۀ جد خاله، -5
 یپدر و مادر یا یمادر یاد نباش یپدر

شود؛ پس خالوه ماننود عموه اسوت البتوه او خوواهر یکوى از        هاى باال مىمقصود از او هم چیزى است که شامل خاله

باشد و لو از طرف مادرت باشد. باشد و لو اینکه از طرف پدرت باشد، و عمه خواهر یکى از پدرهاى تو مىرهاى تو مىماد
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باشد زیرا او خالة پدرت است. و خواهر جد تو از مادر، عمة تو اسوت زیورا او عموة    ات مىپس خواهر جدۀ تو از پدر، خاله

 نی(باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستامادرت مى

 دایی، عمو و خاله ناتنیحکم 

  در مورد دایی و عمو و خاله ناتنی دو مورد مطرح است: -

الف: گاهی پدر یا مادر انسان برادر یا خواهری دارد که پدری و مادر نیستند بلکه تنها از پدر یا تنها از مادر یکی 

  .1هستند در اینجا این عمو یا دایی ناتنی گفته می شود و جزو محارم است

دایی و خاله فرنودان زن  ب: گاهی در نظر عرف اگر مردی مثال دو زن داشته باشد برادران و خواهران زن اول 

 2امام()حضرت  دوم محسوب می شوند در حالی که از نظر شرعی نامحرم هستند و ازدواج آنها اشکالی ندارد.

 خالهِ خاله و عمهِ عمهحکم 

 3آیا عمۀ عمه و خالۀ خاله محرم هستند؟

باشند.و آنهوا  حرام نمى -که و لو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل نشوندمادامى -عمة عمه و خالة خاله -
شوند کما اینکه عمه تو خواهر پدرت، از پدر و مادر یا از پدر باشد و شوند پس حرام مىگاهى در آنها داخل مى

مادر باشد پس این زن بدون واسطه عمه است براى عموة  براى پدر پدرت خواهرى از پدر یا از مادر یا از پدر و 
تو و با واسطه براى تو عمه است. و کما اینکه اگر خالة تو خواهر مادرت از پدرش یا از پدر و موادرش باشود و   
براى مادر مادر تو خواهرى باشد پس این زن بدون واسطه خاله است براى خالة تو و با واسطه براى توو خالوه   

نه  -باشند کما اینکه اگر عمة تو خواهر پدرت از مادرششوند پس حرام نمىاهى داخل در آنها نمىشود. و گمى
شود و بین توو و بوین او   باشد و براى پدر خواهر خواهرى باشد، پس خواهر دومى، عمة عمه تو مى -از پدرش

باشد و براى موادر خوواهر    -نه از مادرش -اصال نسبى نیست. و کما اینکه اگر خالة تو خواهر مادرت از پدرش
 آیوت اهلل  ،حضورت اموام  شوود. ) باشد و خالة تو و لو با واسطه نمىخواهرى باشد پس این زن خالة خالة تو مى

 سیستانی(

 )به سبب زنا( مولود نامشروعنشر حرمت در 
جهت حرمت ازدواج  با نسب، حکمِ فرزندد   آیا فرزندی که از راه غیرشرعی به دنیا آمده است، از

 4شرعی را دارد؟

باشد اگر چوه اختصواص بوه اولوى دارد لویکن      احکامى که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب مى -
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گیرد پس اگر با زنى زنا کند و پسور یوا   موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیر شرعى را هم مى
همچنین بین هر یک از آنها و بین اوالد زانى و زانیه دختر از او متولد شود ازدواج نمودن بین آنها حرام است. و 

 (.حضرت اماماند. )که با ازدواج صحیح یا به زنا با زن دیگرى، پیدا شده

)آیوه اهلل    حرمت ازدواج مانند سایر احکام مترتبه بر نسب )بجز ارث بردن( شامل هردو قسم نسوب موی شوود.    -
 سیستانی(

  (آیت اهلل مکارم) سایر آثار را دارد. برد، ولى محرمیّت وزنازاده ارث نمى -

 1در تلقیح مصنوعینشر حرمت 
 حاالت در مصنوعی جوازتلقیح عدم یا جواز-0: جمله از است، بحث قابل متعددی آثار مصنوعی تلقیح بحث در :نکته

 قویح تل از حاصوله  محرمیت بحث تنها نوشته این در... و والیت-1حضانت-1نفقه-5رضاع-0ارث-3محرمیت-1.مختلف

 ارث خصوصا آثار سایر وجود معنای به لزوما محرمیت ایجاد که شود توجه باید ولی گیرد می قرار بررسی مورد مصنوعی

 .نیست

 2 :امامحضرت 
 احکام تمام و] باشدمى آنها فرزند شود، پیدا فرزندى آن از و شود تلقیح اشزوجه به و شده گرفته زوج نطفه اگر -

 صوورت  حورام  شوکل  بوه  اموور  ایون  اگور  حتی باشد شده متولد جماع به اگر که همانطورى [دارد را محرمیت

 (امام حضرت).پذیرد

 3ای: خامنهامام 
 داری شووهر  زن رحوم  بوه  جنوین  و شود داده لقاح آزمایشگاه فضای در و گرفته زوج یک تخمک و اسپرم اگر :الف

 رحم صاحب صرفا و نبوده تخمک صاحب که یزن به آن الحاق و بوده تخمک و نطفه صاحب به ملحق بچه, شود تزریق

 پوس  رحم صاحب آنکه مگر شود، رعایت احتیاط نَسَب، به مربوط شرعی احکام به نسبت باید لذا باشد، می مشکل است

 بسوتگان  و  او شووهر  و رحوم  صاحب و طفل بین رضاع احکام صورت این در دهد، شیر طفل به وو شرایط با وو تولد از

 .شود می جاری آنها،

 بچوه،  او رحوم  در نطفوه  قوراردادن  طریق از شود، نمی دار بچه که مردی همسر به اجنبی مردی نطفه تلقیح در :ب

 .است تخمک و رحم صاحب که است زنی به و نطفه صاحب به ملحق بلکه شود نمی زن آن شوهر به ملحق

 .شود می ملحق رحم و تخمک بصاح و نطفه صاحب به کودک رفته، دنیا از که شوهرش نطفه با زن تلقیح در :ج
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 نطفوه  سپس و شود استفاده رحم از خارج در شوهر نطفه با لقاح عمل انجام برای اجنبی زن گذاری تخمک از اگر :د

 صواحب  کوه  زنوی  بوه  آن الحاق و بوده تخمک و نطفه صاحب به ملحق بچه گردد منتقل مرد همسر رحم به یافته لقاح

 .شود رعایت احتیاط نسب، به مربوط شرعی احکام به سبتن باید لذا باشد می مشکل است رحم

 و نطفوه  صواحب  بوه  ملحوق  بچه شود نابارور،استفاده زن به دادن لقاح جهت رفته دنیا از که بیگانه فرد اسپرم اگر :و

 .شود می شامل را محرمیت آثار تمام و است زاده حالل و میباشد تخمک

 1: سیستانیآیه اهلل 
 .دارد را آنها فرزندان دیگر حکم تفاوتی هیچبی بچه، او حیات حال در شوهرش منی با زن تلقیح در :الف

 توا  کننود  اهوداء  دیگوری  زوج به را جنین این و کنند جنین به تبدیل ,دستگاه در را زن تخمک و مرد إسپرم اگر :ب

 احتیواط  رعایوت  بایود  زن، دو آن از هرکدام به نسبت فرزند و مادر احکام ترتیب در کند، رشد دیگری زن رحم در جنین

 .است ثابت رحم صاحب با او محرمیت چه گر شود،

  .است منتسب شوهر به بچه شوهر مرگ از پس شوهر منی با زن تلقیح در :ج

 نَسَوب  احکوام  هموه  و گردد می ملحق مادرش و منی صاحب به فرزند شود، تلقیح خود شوهر غیر منی با زنی اگر :د

 .گردد می ثابت آنها میان

 2 مکارم: اهللآیه 
 تلقیح بدن از خارج در را شرعى شوهر و زن تخمک و اسپرم یا کنند وارد همسرش رحم در را مرد نطفه هرگاه :الف

 محیط در جنین اگر همچنین و( حرام یا حالل مقدّمات از استفاده با خواه)کنند جایگزین زن همان رحم در را آن و کنند

 .دارد را آنها فرزندان سایر احکام تمام مذکور فرزند حال هر در یابد پرورش مصنوعی

 به متعلق فرزند گردد منتقل دیگر زنی رحم به سپس ترکیب، رحم خارج در و گرفته، شوهری و زن نطفه چنانچه :ب

 .است محرم نیز شوهرش و جانشین مادر بر چند هر است، نطفه صاحبان

 .دارد را محرمیت احکام مزبور فرزند شود، گرفته صورت لقیحت شوهر فوت از پس و شود گرفته زوج اسپرم اگر :ج

 اصوال  چنود  هور )درآیود  نظر مورد مرد موقّت عقد به عدّه از پس زن آن و دهد طالق را خود همسر موقّتا مرد اگر: د

 انوده باقیم بخشش از پس و کنند ترکیب زن تخمک با عقد زمان در و برداشته را مرد آن نطفه سپس( نبینند را همدیگر
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 بر شود می متولّد که فرزندی. بکارند او رحم در را شده ترکیب نطفه سابق، شوهر با دایم عقد تجدید و موقّت عقد مدّت

 .نیست محرم مرد اقوام بر اما است محرم زن اقوام و زن و مرد آن

 اگور  همچنین شودمى جارى بستگانشان و زن نطفه، صاحب به نسبت محرمیّت احکام بیگانه، مرد نطفه تلقیح در :و

 .است محرم زن شوهر با کودک شود، نهاده زن رحم در یافته ترکیب نطفه

 صوورت  ایون  در بگیرد، کامالً پیوند یعنى شود، او بدن جزء و بزنند پیوند دیگرى به را زنى تخمدان که صورتى در :ه

 .اردند اوّل زن با اى رابطه و است، دوّم زن به متعلّق شود متولّد آن از هرچه

 تدوین شده است که الزم است به آنجا رجوع شود.تفصیل این بحث در جزوه تلقیح مصنوعی  نکته:

 به سبب شیر خوردن( حرام )ازدواج های رضاع

 )حکم کلی( یرضاعمحارم 
 1کسانی ازجهت رضاعی حرام است؟ازدواج با چه

 الف: ما یحرم بالنسب
 مثول  اگور  شدند می نسبی محرمیت موجب که هفتگانه عناوین از یک هر شود حاصل شرایط جامع رضاع که هرگاه

 حاصول  هفتگانوه  عنواوین  از یکی رضاع سبب به اگر ولی شود می حرمت ایجاد موجب شود حاصل رضاع بحث در آنها

 (تقلید عظام مراجع(.)است شده استثناء که مواردی در مگر)شود نمی حرمت موجب رضاع نشود

 شویرده  زن خوواهران  و بورادران  و شووند  می شیرخوار بچه پدر و مادر شوهرش و ردهشی زن, رضاع شرایط اجتماع با

 و شویرده  زن فرزنودان  و شووند  می او های عمه و عموها شیرده زن شوهر خواهران و برادران و او های خاله و ها دایی

 1.شوند می او خواهر و برادر شوهرش

 3ب: ما یحرم بالسبب
 .است آمده مصاهره با محرمات بخش در آن تتفصیال و عنوان این منبع:نکته

 ؛(بیشتر یا خواهر دو بین جمع)زن رضاعی خواهر.  3 ؛(شروطی با)زن رضاعی هاینوه و دختر. 1 ؛ زن رضاعی مادرِ. 0

 باال هرچه او پدران زن و رضاعی پدرِ زنِ -5 (شوهر رضاعی پدرِ)آیند پایین هرچه او هاینوه زنِ و رضاعی پسر زنِ -0

 پوایین  هرچه و برادرِهمسر رضاعی، دخترِ. 1 ؛(همسر اجازه بدون)آیند پایین هرچه و خواهرِهمسر رضاعی، دخترِ. 1 ند؛رو

 ؛(همسر اجازه بدون)آیند
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 ج استثناءات
 .است آمده رضاعی محرمات بخشِ همین در آن تفصیالت و عنوان این منبع :نکته

  اللبن صاحب أوالد فی المرتضعه و المرتضع أبو ینکح ال

 المرضعه أوالد فی المرتضعه و المرتضع أبو ینکح ال

 .است نظر اختالف نه یا شوند می هم محرم زوجین آیا نکاح بطالن بر عالوه دو مورد این در اینکه در: نکته

 تفصیل در محارم رضاعی

 محرم های فرزند رضاعی*
 1شود؟بچه ای که از زنی شیر خورده است با چه کسانی ازدواجش حرام می 

 شود اى را با شرایط آن شیر دهد، آن بچه به این عدّه محرم مىاگر زنى بچه

 گویند.خود زن و آن را مادر رضاعى مى اوّل:

 گویند. شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعى مى دوم: 

)زیرا موادر  باشوند  آنهارضاعى  هر چه باال روند، اگر چه پدر و مادرو پدر و مادر صاحب لبن پدر و مادر آن زن  سوم:

 . بزرگ و پدر بزرگ رضائی بچه هستند(

 .آینداند، یا به دنیا مىهایى که از آن زن به دنیا آمدهبچه چهارم:

زیرا آنها خواهر و برادرهای رضائی او هستند ولی بچه  آینداند، یا به دنیا مىهایى که از آن زن به دنیا آمدهبچه -

آنها را از شیر شوهر دیگری غیر از این شوهری که بچه رضوائی از شویر او   مرضعه(که رده)یهای رضائی زن ش

خورده، شیر داده بر بچه شیر خوار حرام نمی شوند زیرا در نشر حرمت بین دو بچه رضائی اتحاد صواحب لوبن   

 سیستانی( آیت اهلل  حضرت امام،شرط است.)

 ها را شیر داده باشند.از اوالد او به دنیا آمده، یا اوالد او آن بچه هاى اوالد آن زن هر چه پایین روند، چهبچه پنجم: 

به دنیا آمده از زن شیر ده، زیرا بچه رضاعی عمه یا خاله یا عمو یا دایی رضواعی   بچه های نسبی یا رضاعی از اوالد

 آنها می شود.)آیه اهلل سیستانی(

آن زن خواهر و برادر شوده باشوند    واسطة شیر خوردن، باخواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند، یعنى ب ششم:

 زیرا خاله یا دایی رضاعی بچه شیر خوار می شوند.

 عمو و عمة آن زن اگر چه رضاعى باشند.  هفتم:

عمه های زن شیر ده و عمو و عمه های پدر بزرگ ها و موادر بوزرگ هوای آن زن چوه      دایی و خاله و عمو و -
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آنها عمو و دایی و خاله و عمه رضاعی بچه شیر خوار هسوتند.)آیه اهلل العظموی    نسبی باشند و چه رضاعی زیرا

 سیستانی(

 دایى و خالة آن زن اگر چه رضاعى باشند. هشتم:

اگر چه اوالد رضاعى او باشند، روند ین ، هر چه پای)صاحب لبن(اوالد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است نهم: 

 ا عمو یا دایی یا خواهر یا خاله یا عمه رضاعی آنها می شود.زیرا بچه شیر خوار یا برادر ی

ل آن شوهر است، هر چه باال روند زیرا آنها پدر بزرگ ها یوا موادر بوزرگ    پدر و مادر شوهر آن زن که شیر ما دهم:

 های رضاعی بچه شیر خوار هستند.

اعى او باشند زیرا آنها عمه یا عموهای برادر رض خواهر و برادر شوهرى که شیر مال اوست اگر چه خواهر و یازدهم:

 رضاعی بچه شیرخوار می شوند.

عمو و عمه و دایى و خالة شوهرى که شیر مال اوست هر چه باال روند، اگر چه رضاعى باشند. و نیز عدّۀ  دوازدهم: 

 (شوند.)مراجعشود، بواسطة شیر دادن محرم مىدیگرى هم که در مسائل بعد گفته مى

 رضعهمحرمهای زن م*
 1در بحث رضاع چه کسانی به زن شیرده حرام می شوند؟

 )مرتضع( زیرا فرزند رضاعی او می شود. بچه شیرخوار -0

 فرزندان بچه شیر خوار، زیرا او مادر بزرگ رضاعی آنها می شود.-1

 فرزندان بچه رضاعیمحرمهای *
 2در بحث رضاع چه کسانی بر فرزندان بچه رضاعی حرام می شوند؟

صاحب لبن و مادر بزرگ های او و مادر زن شیرده و مادر بزرگ های او بر فرزندان بچه شیرخوار حورام موی   مادر -0

 شوند زیرا مادر بزرگ های رضاعی آنها هستند.

دربزرگ های صاحب لبن و زن شیرده حرام می شوند زیرا آنها اجداد رضاعی شان موی  پدختران بچه شیرخوار بر -1

 باشند.

لبن و خواهران زن شیرده و عمه ها و خاله های او و عمه ها و خاله های اجداد و جدات آن دو بر خواهران صاحب -3

 بچه شیرخوار حرام می شوند زیرا آنها عمه و خاله رضاعی آنها می باشند.

 دختران بچه شیرخوار بر برادران صاحب لبن و برادران زن شیرده و عموهای آن دو و دایی های آن دو و عموها و-0

 دایی های پدران و مادران آن دو حرام می شوند زیرا آنها عموها و دایی های رضاعی آنها هستند.
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دختران نسبی و رضاعی صاحب لبن بر فرزندان بچه شیرخوار حرام می شوند زیرا آنها فرزندان برادر و یوا خوواهر   -5

 رضاعی آنها هستند.

حرام می شوند زیرا آنها فرزندان برادر یا خواهر رضاعی آنها می فرزندان نسبی زن شیرده بر فرزندان بچه شیرخوار -1

 باشند.

دختران بچه شیرخوار بر بچه های نسبی و رضاعی صاحب لبن حرام می شوند زیرا آنها دختران خوواهر یوا بورادر    -1

 رضاعی آنها می باشند.

دختران برادر یا خواهر رضواعی آنهوا   دختران بچه شیرخوار بر بچه های نسبی زن شیرده حرام می شوند زیرا آنها -1

 می باشند.)آیه اهلل  سیستانی(

 لبن(صاحب ) شوهر زن شیردهمحرمهای *
 بچه شیرخوار و هرچه پایین رود-0

 اوالد پدر بچه شیرخوار -1

 اوالد مادر بچه شیرخوار-3

با دواج کند؟ آیا شوهر زنی که به بچه ای شیر داده است با محارمِ فرزند رضاعیِ خود، می تواند  از

 1؟طورچ ،خویشان شوهر
شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که با آنان شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى -

 .تواند ازدواج کندمی شوندازدواج ننماید و نیز خویشانِ شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى

 ن شیرده  پدران و مادران صاحب لبن و ز محرمهای*
بچه شیرخوار و فرزندان بچه شیرخوار هرچه پایین روند بر پدر و مادر صاحب لبن هرچه باال روند و پدر و مادر زن  -

 1)حضرت امام(شیرده هرچه باال روند حرام می شوند زیرا ]پدر و[ مادر و دختر رضایی هستند.

 بررسی کسانی که به پدرِ بچه رضاعی حرام می شوند*
 3ه از زنی شیر خورده است )ابو المرتضع( ازدواجش با چه کسانی حرام می شود؟پدر بچه ای ک

 سیستانی( )حضرت امام، آیت اهلل. ده ازدواج نکنددخترهای نسبی زن شیر با-0

دختران نسبی زن شیرده بر پدر بچه شیرخوار به سبب نصی که در این زمینه است حرام موی شووند اگور چوه      نکته:

تند چون داخل در عناوین هفتگانه محارم نسبی نمی شوند زیرا دختران مرضعه، خوواهران فرزنود،   طبق قاعده حرام نیس

ابوالمرتضع می شوند و خواهر فرزند یا ازجهت فرزند بودن حرام می شود و یا از جهت ربیبه بودن که در اینجا هیچ یک 
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 نیست.)آیه اهلل  سیستانی(

در  شود؟، آیا این خواهر به شوهر خواهرش محرم مىهاى خواهر خود را شیر دهداگر خواهرى بچه

 ضمن حکم فرزندان او چه خواهد بود؟
 0.)آیت اهلل مکارم(باشند یمحرم نم یرخوارخواهر با پدر بچه ش ینداده و فرزندان ا یرخواهرى که ش -

 با دخترهای رضاعی زن شیرده ازدواج صحیح است.)حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(-1

دان رضاعی مرضعه بر پدر بچه شیرخوار حرام نمی شووند اگور چوه احتیواط مسوتحب ازدواج نکوردن بوا        فرزن نکته:

 آنهاست.)آیه اهلل سیستانی(

 با دخترهای نسبی شوهر آن زن)صاحب لبن( ازدواج نکند. ) حضرت امام(-3

 ، آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب با دخترهای شوهر آن زن)صاحب لبن( ازدواج نکند.)آیت اهلل  سیستانی

 بنابر احتیاط واجب با دخترهای شوهر آن زن)صاحب لبن( ازدواج نکند.)حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی( -0

 2اگر زنی، نوه دختری یا بچه دامادش را شیر دهد

 )ال ینکح أبو المرتضع فی أوالد المرضعه(

شود و ازدواجشان باطل می شود، در این حکوم  اگر زنی بچه دامادش را شیر دهد دخترش بردامادش حرام ابد می  -
فرقی نیست که آن بچه را با شیر پدر دخترش شیر دهد و یا با شیر دیگری و فرقی نمی کند که بچوه دختورش را   
شیر دهد و یا بچه هم عروس دخترش را ، و علت حرمت این است که داماد زن در این حالت پدر بچوه شویرخوار   

ه می شود و همانطور که بیان شد بر پدر بچه رضاعی حرام است که با اوالد نسبی است و همسرش دختر زن شیرد
 زن شیرده ازدواج کند، و حصول این امر قبل و بعد از عقد در نشر حرمت فرقی نمی کند.)آیه اهلل سیستانی(

ا با دختر عقود  در این مساله در صورتی که رضاع بعد از طالق دادن دختر تمام شود شوهرش حق ندارد مجدد نکته:

کند و اگر رضاع بعد و یا قبل  از وفات دختر تمام شود برای شوهرش جایز نیست که با خواهران او ازدواج کند.)آیوه اهلل   
 3سیستانی(

موادر   -اش را شیر دهود، دختورش  اگر زنى فرزند دخترش را شیر دهد، و به عبارت دیگر اگر جده از طرف مادر نوه -
شیر دهد  -چه او را به شیر پدر دختر یا به شیر غیر او -شودو ازدواجش باطل مى شودىبر شوهرش حرام م -فرزند

باشد و تحقیقا مى -جدۀ فرزند -اش دختر مرضعهو این به خاطر آن است که شوهر دختر پدر شیرخوار است و زوجه
 ع کنود بعودا هوم آن را باطول    گذشت که بر پدر شیرخوار ازدواج اوالد مرضعه حرام است پس اگر قبال از ازدواج من

 کند.)حضرت امام(مى

اگر شیردادن مادر بزرگ به نوه دختریش بعد از وفات دخترش یا طالق او یا بعد از وفات شوهر دخترش، باشد  نکته:

شود پس مانعى از آن نیست اگر چه حرمت ازدواج مجدد با مطلقه و خواهر او و همچنین خواهر چیزى بر آن مترتب نمى
 شود.)حضرت امام(مرده، بر آن مترتب مى دختر
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احتیاط مستحب آن است که زن، بچّه دختر خود را شیر کامل ندهد همچنین بچّه اى را که شوهر دختورش از زن   -
 0دیگر دارد و اگر این کار را کرد دخترش بر دامادش حرام نمى شود.)آیت اهلل مکارم(

 اگر زنی بچه پسرش را شیر دهد

 2و عروسش الف: حکم پسرِ زن

 همسر پسرش بر پسرش حرام نمی شود.)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

شدن عروسش که  یبدهد نسبت به حرام ابد یرخود را ش ینسب ی: اگر مادر بزرگ نوه پسریزنجان یریاهلل شب آیت -
دارد  یگرکه عروسش از شوهر درا  یاگر بچه ا ینشود و همچن یاطاحت یداست بر پسرش با یرخوارمادر آن طفل ش

 3دهد. یرش

 4ب: سایر آثار رضاع در این حالت.

همسر پسرش بر پسرش حرام نمی شود ولی سایر آثار بر آن مترتب می شود مثال بچه شیرخوار بر اوالد عمه ها و  -
الد عموه  عموهایش حرام می شود زیرا عمو یا عمه رضاعی  اوالد عموی خود می شود و دایی یا خاله رضواعی او 

 سیستانی(اش می شود.)آیه اهلل  

 5اگر زنی، بچه داماد شوهرش را با شیر شوهرش شیر دهد

 (ال ینکح أبو المرتضع فی أوالد صاحب اللبن)

شود براى آنچه که اگر زنی فرزند دخترش )یعنی نوه دختریش( را از شیر پدر دختر، شیر دهد ازدواج دختر باطل مى -
 در شیر خوار در اوالد صاحب شیر حرام است.)حضرت امام(گذشت، به اینکه ازدواج پ

اگر زنی فرزند دخترش )یعنی نوه دختریش( را با شرایطش شیر داده است، دخترش)مادر فرزند( بر شوهرش حورام   -
 شده، و ازدواجشان باطل می شود، و باید از یکدیگر جدا شوند.)امام خامنه ای(

هرش شیر دهد چه بچه از دختر شوهرش باشد و چه از هم عروس دختر اگر زنی بچه داماد شوهرش را با شیر شو -
شوهرش ، در اینجا بنابر احتیاط واجب عقد دختر شوهر زن باطل و حرمت ابد حاصل می شود و این مساله از باب 

 حرمت نکاح در بچه شیرخوار  با اوالد صاحب لبن است.)آیه اهلل  سیستانی(

رضاع بعد از طالق دادن دختر تمام شود شوهرش حق ندارد مجددا با دختر عقود   در این مساله در صورتی که نکته:

کند و اگر رضاع بعد و یا قبل  از وفات دختر تمام شود برای شوهرش جایز نیست که با خواهران او ازدواج کند.)آیوه اهلل   
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 0سیستانی(

اى را که شوهر دخترش از زن بچه  کامل ندهد. همچنین یراحتیاط مستحب آن است که زن، بچّه دختر خود را ش -
 . )آیت اهلل مکارم(دیگر دارد

 دختر و پسر رضاعی در حالت اتحاد مرضعه و صاحب لبنحکم *
 2؟ازدواج کنند میتوانند با هماگر چندین دختر و پسر از شیر یک زن شوهر شیر خورده اند آیا 

کدیگر و به شوهر و به زنى که آنان را شویر داده  اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همة آنان به ی -
 شوند.محرم مى

 دختر و پسر رضاعی در حالت اتحاد مرضعه و تعدد صاحب لبنحکم *
اند؛ ولی شیر هرکدام از شوهر جداگانه بوده است. مثالً دختر دختر و پسری از یک زن شیر خورده

که زنِ محمد بوده، شیر پسر از مریم در زمانیکه مریم زنِ علی بوده، شیر خورده و از مریم در زمانی

 3خورده است. آیا این دختر و پسر به هم محرم هستند؟
بودنِ این دختر و پسر، اتحاد شوهر شرط است؛ یعنی خیر، این دو محرم نیستند؛ چون برای خواهر و برادر رضاعی  -

 اجع()مر .شودباید شیر آن زن از یک شوهر باشد؛ وگرنه باعث محرمیت نمی

 (حضرت امامبهتر است ازدواج و نگاه محرمان به یکدیگر نکنند. ) نکته:

 دختر و پسر رضاعی در حالت اتحاد صاحب لبن و تعدد مرضعه*
 4اگر دختر و پسری از دو زن که یک شوهر دارند شیر خورده اند آیا میتوانند با هم ازدواج کنند ؟

ها به یکدیگر و به اى را شیر دهد، همة آن بچه، بچهرضاع ا شرایطاگر کسى چند زن داشته باشد و هر کدام آنان ب -
 شوند.و به همة آن زنها محرم مى آن مرد

 5اتحاد و تعدد صاحب لبن در حرمت عمه و خاله رضاعی*
همانطور که در ایجاد محرمیت بین دو بچه رضاعی و حصول برادری یا خواهری رضواعی بوین دو بچوه رضواعی      -

رط است در بحث عمه و عمو و خاله و دایی رضاعی هم رعایت این شرط الزم است لذا برای اتحاد صاحب لبن ش
مثال اگر پدر یا مادر کسی به همراه دختر بچه دیگری از زنی شیر بخورند اگر شیری کوه هوردو خوردنود از یوک     

بووده چنوین نسوبتی    عمه یا خاله رضاعی فرد می شود ولی اگر شیر از دو شووهر   شوهر بوده آن دختر بچه اکنون
  سیستانی( آیت اهلل حضرت امام،حاصل نمی شود.)

 برادرها و خواهرهای بچه رضاییحکم *
 6تواند با محارمِ رضاعیِ برادر و خواهرِ نسبی خود ازدواج کند؟آیا انسان می
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اى خواهر بچوه  شود. و نیز خویشان آن زن به برادر واى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمىاگر زنى بچه -
 (عظام تقلید شوند. پس میتوانند ازدواج کنند  )مراجعکه شیر خورده محرم نمى

 1تواند با محارمِ برادر و خواهرِ رضاعیِ خود ازدواج کند؟آیا انسان می
اگر زنى از شیر یک شوهر پسر و دخترى را شیر کامل بدهدخواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم  -

 ( عظام تقلید شوند. )بنابر این ازدواجشان مانع ندارد(. )مراجعنمى

الزم به ذکر است سائر مباحث مربوط به رضاع در جزوه مجزا بررسی شده است در اینجوا فقوط بوه برخوی از      نکته:

 مسائل آن اشاره شد.

 2به یکی از آنها شیردادن جدهپسر شیرخوار فرد با دختر شیرخوار برادرش و  ازدواج*
اش زیرا شیرخوار اگر مرد باشد پس اگور جودّه پودرى او او را شویر دهود عمووى زوجوه       شود  یازدواجشان باطل م -

شود و اگر زن باشد.بنابر فرض اول عموه شووهرش   اش مىباشد و اگر جدۀ مادرى او او را شیر دهد دایى زوجهمى
 )حضرت امام( است. شود پس به هر حال ازدواج باطلباشد و بر فرض دوم خالة او مىمى

زیرا گر پسربچه شیرخورده باشد عمو یا دایی زنش می شود و اگر دختر بچه شیر خورده شود  یازدواجشان باطل م -
 )آیه اهلل سیستانی( شوهرش می شود.باشد عمه یا خاله 

 3را شیر دهد )شیرخوارش( اگر زن بزرگ تر فردی عروس*

شود؛ بزرگ، زن کوچک او را شیر دهد، زن بزرگ بر او حرام مى باشد پس زن -کوچک و بزرگ -اگر داراى دو زن -
شود. و همچنین زوجة صغیره در صورتى که رضاع او از شیر او باشد یا به زوجة کبیره دخول که مادر زنش مىچون

شود شود و در فرض دوم دختر زوجه مدخول بهایش مىکه در فرض اول، زن کوچک دخترش مىکرده باشد چون
ر رضاع از شیر او نباشد و به زوجة کبیره دخول نکرده باشد اگر چه بر او حرام نشده است امّوا عقود او بهوم    ولى اگ

 حضرت امام((خورد.مى
باشد پس زن بزرگ، زن کوچک او را شیر دهد بنابر احتیاط واجوب بایود زن    -کوچک و بزرگ -اگر داراى دو زن -

 کند.)آیه اهلل سیستانی(بزرگتر را رها کند و زن کوچکتر را مجددا عقد 

 4یکسان بودن حصول رضاع قبل یا بعد از عقد در نشر حرمت
در نشر حرمت به سبب رضاع فرقی نمی کند که رضاع قبل از عقد باشد یا بعد از عقد، برای مثال اگور موردی بوا     -

تور بورادرش یوا دختور     دختر بچه شیرخواری ازدواج کند و آن دختر بچه را دختر مرد یا مادر او یا خوواهر او یوا دخ  
خواهرش یا همسر برادرش با شیر برادرش او را شیر دهد عقد باطل می شود و دختربچه شیرخوار بر او حرام موی  

 سیستانی( آیت اهللشود زیرا با رضاع دختر یا خواهر یا دختر خواهر و یا دختر برادر مرد می شود.)حضرت امام، 
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 1دنبرخی از کسانی که در رضاع حرام نمی شو
زن شیرده بر پدر بچه شیرخوار و بر برادران و اجداد و عموها و دایی ها و و عموها و دایی های پدران و مادرا ن او -0

 حرام نمی شود. )آیت اهلل  سیستانی(

مادر بچه شیرخوار و خواهران او و مادربزرگ ها و عمه ها و خاله ها او و عمه ها و خاله های پدران و مادران او بر -1

 حب لبن حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(صا

مادر بچه شیرخوار و مادر بزرگ های او بر پدران صاحب لبن حرام نمی شوند و بر برادران و عموها و دایی های او -3

 و عموها و دایی های پدران و مادران او نیز حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(

ها و خاله های او و عمه ها و خاله های پودران و موادران او بور پودر بچوه       مادران صاحب لبن و خواهران و عمه-0

 شیرخوار و اجداد پدر بچه شیرخوار حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(

مادر بچه شیرخوار و مادر بزرگ های او بر پدران زن شیرده و بر برادران و عموها و دایی های او و عموها و دایی -5

 ان او حرام نمی شود. )آیت اهلل  سیستانی(های پدران و مادر

مادران زن شیرده و خواهران و عمه ها و خاله های او و عمه ها و خاله هوای پودران و موادران او بور پودر بچوه       -1

 شیرخوار و اجداد او حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(

پدران و مادران او بر پدر صاحب لبن و اجداد خواهران و عمه ها و خاله های بچه شیرخوار و عمه ها و خاله های -1

 او و برادران او عموها و دایی های او و عموها و دایی های پدران و مادران او حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(

 مادران صاحب لبن و خواهران او و عمه ها و خاله های او و عمه ها و خاله های پدران و مادران او بر برادران بچه-1

 شیرخوار و بر عموها و دایی های او و عموها و دایی های پدران و مادران او حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(

خواهران بچه شیرخوار و عمه ها و خاله های او و عمه ها و خاله های پدران و موادران او بور پودر زن شویرده و      -1

 ها و دایی های پدران و مادران او حرام نمی شوند. )آیت اهلل  سیستانی(اجداد او و برادران او و عموها و دایی ها او و عمو

مادران زن شیرده و و خواهران او و عمه ها و خاله های او و عمه ها و خاله های پدران و مادران او بور بورادران   -01

 د. )آیت اهلل  سیستانی(بچه شیرخوار و عموها و دایی های او و عموها و دایی های پدران و مادران او حرام نمی شون

خواهران بچه شیرخوار بر فرزندان صاحب لبن و نوه های او و بر فرزندان زن شیرده و نووه هوای او حورام نموی     -00

 شوند.)آیت اهلل  سیستانی(

 1خواهران بچه شیرخوار بر فرزندان مرضعه حتی بر بچه ای که با او هم شیر بوده حرام نمی شوند.)حضرت امام( -
 3برادران بچه شیرخوار با فرزندان زن شیرده محرم نیستند و ازدواجشان اشکالی ندارد.)امام خامنه ای( خواهران و -
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-دختران صاحب لبن و نوه های او و دختران زن شیرده و نوه های او بر برادران بچه شیرخوار حرام نمی شوند. -01

شیر منتسب به یک مرد حورام شوود ایون حرموت      اگر دختر بچه شیرخواری به پسربچه شرخواری به سبب رضاع آنها از

 0باعث حرمت خواهران هریک از آن دو بر برادران دیگری نمی شود.) حضرت امام،آیت اهلل  سیستانی(

شیر همان شوهر شیر بدهود   سپس دختر شخصى دیگر را از اگر زنى پسر شخصى را به شیر شوهرش شیر دهد -03

باشند.)حضرت شود لیکن خواهرهاى هر کدام از آنها به برادرهاى دیگرى حالل مىاین دختر اگر چه بر آن پسر حرام مى

 1 امام(

اگر زنی یکی از افراد ذیل را با شیر شوهرش شیر دهد، زن شیرده  بر شوهرش حرام نمی شود: زن شیرده بورادر  -00

یر دهد}البته اگر زن بچه دخترش را نوه اش را ش-یا فرزند برادر یا فرزند خواهرش را شیر دهد-یا خواهرش را شیر دهد

فرزنود  -خاله یا دایوی اش را -عمو و عمه اش را-شیر دهد حکم نکاح دختر و دامادش در مسائل آینده مطرح می شود{

فرزند خواهر شووهرش  -نوه شوهرش را-برادر یا خواهر شوهرش را-فرزند عمه یا خاله اش را-عمو یا فرزند دایی اش را

 3دایی یا خاله شوهرش را.)آیه اهلل العظمی سیستانی(-عمو یا عمه شوهرش را-شفرزند برادر شوهر–را 

زن تو با شیر تو -0اگر زنی یکی از افراد ذیل را با شیر شوهرش شیر دهد، زن شیرده  بر شوهرش حرام نمی شود:  -
اش را شیر ایى یا خالهزن تو عمو یا عمه یا د -3زن تو با شیر تو پسر برادرش را شیر بدهد. -1برادرش را شیر دهد.

زنى، برادر یا خواهر پدر و مادرى توو را   -5اش را شیر دهد.زن تو به شیر تو فرزند عمویش یا فرزند دایى -0دهد .
زنى فرزند خوواهر توو را شویر داده     -1زنى فرزند دخترت را شیر داده حتی اگر مرضعه زوجة تو باشد  -1شیر دهد.

نى عمو یا عمه تو، یا دایى یا خالة تو را شیر داده و همچنین است مادر دایوى و  ز -1حتی اگر مرضعه زن تو باشد 
 0خالة تو؛ حتی اگر مرضعه زن تو باشد.)حضرت امام(

 5شود )حضرت امام(اگر کسى شیر زن خود را بخورد، زن به مرد حرام نمى-1

ندان زن شیرده و فرزندان صاحب لبن بیان آنچه که در مورد جواز ازدواج برادران و خواهران بچه رضاعی با فرز نکته:

شد مختص جایی است که مانعی از ازدواج از محرمات نسبی یا سبب وجود نداشته باشد ولی اگر مانعی بود ازدواج جوایز  
نیست مانند جایی که برادران بچه شیرخوار فرزندان دختر صاحب لبن باشند، زیرا آنها در این صورت فرزندان دختر برای 

 1ان صاحب لبن و فرزندان زن شیرده هستند.) آیه اهلل  سیستانی(فرزند

 7اعتراف مرد به نسبت رضاعی با زن
اگر مرد به حرمت زنی با خودش به سبب رضاع و شیرخوارگی اعتراف کند و امکان صدقش وجود داشته باشد حق  -

ن او را تصدیق کند حکم به بطالن عقود  ازدواج با آن زن را ندارد و اگر بعد از عقد با آن زن چنین ادعایی کند و ز

                                                 
 031م 50و ص 030تا011م01و01، صص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01م الوسیله، فصل فی اسباب تحریم، القول فی الرضاع . تحریر 0

 03م اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، فصل فی اسباب تحریم، القول فی الرضاع. سید روح 1
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 می شود و اعتراف زن نیز در این مساله مانند اعتراف مرد است.)آیه اهلل سیستانی(

 شک در تحقق محرمیت رضاعی
 1؟اگر در محرمیت به واسطه رضاع شک وجود داشته باشد ازدواج چه حکمی دارد

 (امام خامنه ای)اج صحیح است.در صورت شک در تحقق رضاع، محرمیت ایجاد نمی شود و ازدو -

 2ایجاد محرمیت بین فرد و همسر برادرشحکم 
اگر دو برادر مثال در یک خانه باشند و زن هر کدام از اینها نسبت به دیگرى بیگانه باشند و بخواهنود کوه زن هور     -

ه به این صوورت  کدام اینها از محرمهاى دیگرى شود تا نگاه کردن به آن زن جایز باشد، براى آنها ممکن است ک
اى تزویج نمایند و زوجة هر کدام از آنها زوجة دیگرى را رضاع کامل شیر عمل کنند که هر کدام از آنها دختر بچه

شود و گردد و نگاه او به آن حالل مىشود پس، از محارم او مىدهد پس زوجة هر کدام از آنها مادر زوجة دیگر مى
شود.)حضورت  براى آنکه هر کدام از آنها به رضاع، دختر برادر شوهرش موى شود ازدواج هر دو دختر بچه باطل مى

 امام(

اگر مرد با دختربچه شیرخواری ازدواج کند و سپس همسر برادرش آن دختر بچه را شیر دهد تا همسر بورادر فورد،    -
ه رضاع بوا  مادر زنش بشود و جزو محارمش باشد این نحو محرمیت بنابر احتیاط واجب حاصل نمی شود مگر اینک

شیر مردی غیر از برادر فرد باشد مثل اینکه همسر برادر فرد از شیر شوهر قبلش دختر بچه ای را شیر داده باشد و 
 سپس فرد با آن دختر بچه ازدواج کند.)آیه اهلل  سیستانی(
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 فصل دوم: مصاهره و ملحقات آن

 معنای مصاهره 
 1؟مصاهره به چه معناست

بین یکی از زن نگاه یا لمس و...  ،زنا ،نزدیکی از روی شبهه ،بر اثر اموری مانند ازدواجی( است که عالقه)و ارتباط -
 موجب حرمت نکاح می شود.   بوجود می آید و در مواردیو شوهر با اقوام دیگری 

 کسانی که به سبب مصاهره حرام می شوند

 محرمات به مصاهره خالصه موارد
 2شود؟حرام می یکدیگر چه ازدواج هاییسبب نکاح مرد و زنی با  به

ها و هرچه پسر و زنِ نوه. زنِ 3 ؛)با شروطی(های زن. دختر و نوه1 هایش و هرچه باال روند؛. مادرِ زن و مادربزرگ 0

 همسر ،خواهرِ . دختر1ِ ؛)جمع بین دو خواهر یا بیشتر(. خواهر زن5 ها و هرچه باال روند؛پدرو پدربزرگ . زن0ِ آیند؛پایین 

 ؛)بدون اجازه همسر(و هرچه پایین آیندهمسر  ،برادرِ . دختر1ِ ؛)بدون اجازه همسر(و هرچه پایین آیند

الزم به ذکر است چهار مورد اول حرام ابدی هستند و سه مورد بعد حرام موقت؛ یعنی بعد از طوالق یوا فووت     نکته:

 صحیح می باشد.  همسردختر برادر  همسر در خواهر زن و  با اجازه همسر، عقد با دختر خواهر یا

 تفصیل محرمات به مصاهره

 مادر زن و مادر بزرگ های زن -1
 3حکم ازدواج با مادرزن را بیان کنید.

ها حرام ابد شوند و ازدواج با آنمحرم میبر داماد ، )هر چه باال روند( های زنصرف عقد، مادرزن و مادربزرگ به -
 کارم(م آیت اهلل می شود)حضرت امام، 

 ؛ اعم از اینکه: 

 )حضرت امام( . عقد، دائم باشد یا موقت.0

 مکارم( آیت اهلل  ،)حضرت امام. نسبی  باشند یا رضاعی 1
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 المصاهره؛  
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)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛ سید علی سیسوتانی،    3, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی، ج
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 )مراجع(. مادربزرگ پدری باشند یا مادری 3

 عقدشده مدخوله باشد یا غیرمدخوله. )مراجع(. 0

 عقدشده کوچک باشد یا بزرگ . 5

 0ارد داماد هر یک از زنها تنها با همان زن محرم است.مردی که بیش از یک زن د نکته:

 زن پدر یا زنِ یکی از پدر بزرگ ها -2
 2.حکم ازدواج با عقد شدۀ پدر و پدر بزرگها را بیان کنید

و می شوود  محرم با انسان و ازدواج  صرف عقد بهکسی که به عقد پدر یا پدربزرگ انسان)هر چه باال روند( درآید  -
)یا به عبارتی دیگر: پسر شوهر و نوۀ پسرى و دخترى او هر چه پایین آیند بوه زن او  حرام ابد می شود اوازدواج با 

 (مراجع). محرم هستند(
 اعم از اینکه: 

 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام،. عقد دائم باشد یا موقت 0

 مکارم( آیت اهلل  ،)حضرت امام . نسبی باشند یا رضاعی 1

 )مراجع( ند یا مادری. پدر بزرگها پدری باش3

 (مکارم آیت اهلل  ،)حضرت امام شده مدخوله باشد یا غیرمدخوله . عقد0

 )مراجع( یندیا بعد به دنیا آ اشندها ب. زمان عقد، فرزندان و نوه5

 3مادر زن بابا و خواهران زن بابا با انسان محرم نیستند و ازدواج با آنها اشکالی ندارد.)حضرت امام( نکته:

 )پدر شوهر( پسر یا زن یکی از نوه ها زنِ -3
 4حکم ازدواج با عقدشدۀ پسر و نوه ها را بنویسید.

 اوو ازدواج با انسان می شود و ازدواج محرم صرف عقد  بهکسی که به عقد پسر انسان)و هر چه پایین رود( درآید  -
 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام،  حرام ابد می شود

 اعم از اینکه : 

 مکارم( آیت اهلل  ضرت امام،)ح دائم باشد یا موقت. عقد، 0

 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام،  . نسبی باشند یا رضاعی1

 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام و .عقدشده مدخوله باشد یا غیرمدخوله3

                                                 
 -111سؤال 105، ص: 0. استفتاءات جدید )مکارم(، ج 0

)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکوارم(؛ سوید محمود حسون       0, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقی، ج1
 055م  51، ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1311م015المسائل مراجع، ص: بنی هاشمی خمینی  توضیح

 1131 -100[ 01311]سؤال 11، ص: 1(، ج 00الى  31جلدی(،)موسوعة اإلمام الخمینی  01.سید روح اهلل خمینی، استفتائات) 3

)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛ سید علوی سیسوتانی،     0, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی، ج0
 1311، م 1، سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل ، ج051م 51، ص: 3منهاج الصالحین، ج



 )مراجع(نوۀ دختری باشند یا پسری .0

 .. پسر و نوه و عقد شده بزرگ باشند یا کوچک 5

 اشند، یا بعداً به دنیا بیایند. )مراجع(در موقع عقد ب. 1

 .عروس زوجه محرم نیست نکته:

 0(آیت اهلل مکارمتنها عروس خود انسان یعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.) -

 )ربیبه( دخترِ زن -4
 2.را بیان کنید( ربیبه)حکم ازدواج با دخترِ زن 

 (مراجع)شرط اینکه با آن زن دخول شده باشد، حرام است؛ به وند()هر چه پایین ر های زنازدواج با دختر و نوه -
 اعم از اینکه: 

 )مراجع(. نوۀ دختری باشد یا پسری0 

 مکارم( آیت اهلل زندگی کند یا جدا باشد)حضرت امام،  ناپدریدر خانة زن . دختر 1

 )مراجع( ه دنیا آید.از طالق مادرش و ازدواج با دیگری ب. دختر در زمان عقد موجود باشد یا بعد 3

 )حضرت امام(. جلوباشد یا  پشت. دخول از 0

دخول از جلو باشد محرمیت حاصل می شود و در دخول از پشت بنابر احتیواط واجوب موجوب محرمیوت موی      اگر  -
 شود.)آیت اهلل مکارم(

 مکارم( اهلل  آیتدر کسی که حشفه اش قطع شده به مقدار حشفه داخل شود. )چه اینکه داخل شود و  چه حشفه. 5

در فرد سالم حشفه داخل شود و در کسی که حشفه اش قطع شده به مقداری کوه مسومی دخوول محقوق شوود.       -
 )حضرت امام(

 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام، در خواب باشد یا بیداریدخول . 1

 مکارم( آیت اهلل )حضرت امام، به اختیار باشد یا جبر یکی از زن وشوهر . دخول . 1

 آیوت اهلل  )حضورت اموام،   ل بر فرج بدون دخول کفایت نمی کند حتی اگور بوه ایون وسویله زن حاملوه شوود.       انزا .1

 مکارم(آیت اهلل  ،3سیستانی

 .عقد دائم یا موقت باشد-1

                                                 
 -101سؤال 103، ص: 0. استفتاءات جدید )مکارم(، ج 0

المسائل ؛  سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی  توضیح0و 3ل فی المحرمات فی المصاهرۀ، م, کتاب النکاح,  فص1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی، ج1
 ؛  011و051و051م 51و51، ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1311مراجع، م

مل فهل للرجل أن یتزوج بنتها بعود طالقهوا     امرأۀ تزوجت ولم یدخل بها زوجها ولکن لقحت بماء زوجها فحملت أو لم تح -0513. سیستانی, استفتاءات نجف, سوال 3
 نعم الظاهر ذلک . -ال یبعد ذلک .ب -وهل علیها على الفرض زوال البکارۀ بالوضع أن تستجیز الولی فی زواجها  الجواب : أ



 نطفه در رحم مادر دختر بدون دخولصدق ربیبه با وارد کردن 

ایا بعد از وضع حمل و رضاع اگر زن متعه غیر مدخوله بواسطه ریختن منی بدون دخول ابستن شود 

طفل و انقضای مدتش میتوان با دختررشیده او نکاح کردیا صرف غیر مدخوله بودن با وجود حمل از 

 1شوهر نکاح با ربیبه را جایز نمیکند؟
 (امام خامنه ای)در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته و دخول حاصل نشده، اشکال ندارد. -

 2م دخول با مادرشحکم ازدواج با ربیبه در صورت عد

اگر مرد با زنی ازدواج کند که آن زن از شوهر قبلی خود دختری دارد تا زمانی که مرد با زن نزدیکی نکند دختر زن  -
جایز نیست یعنی در صورتی مرد می تواند با دختر زن ازدواج کند جمع بین مادر و دختر  بر مرد حرام نمی شود ولی

 .)حضرت امام(فوت کند و غیرهکه مثال زنش را طالق دهد یا زنش 

اگر مرد با زنی ازدواج کند که آن زن از شوهر قبلی خود دختری دارد تا زمانی که مرد با زن نزدیکی نکند دختر زن  -
بر مرد حرام نمی شود ولی بنابر احتیاط واجب جمع بین مادر و دختر جایز نیست یعنی در صورتی مرد می تواند بوا  

مثال زنش را طالق دهد یا زنش فوت کند و غیره، اما قبل از آن احتیاط می شود به ازدواج دختر زن ازدواج کند که 
اقی مانودن زوجیوت   نکردن با دختر و اگر ازدواج کرد نه حکم به صحت ازدواج دختر می شوود و نوه حکوم بوه بو     

 سیستانی( مادر.)آیه اهلل

متّعات )غیر از دخول( را ببرد و بعداً اگر شخصى زنى را براى خود عقد دائم یا موقّت نماید و تمام ت

او را طالق بدهد، یا مدّتش تمام بشود، یا مدّتش را ببخشد، آیا در این صورت مى تواند بدون 

 رعایت عدّه طالق، خواهر یا دختر آن زن را عقد کند؟
 چنین زنى عدّه ندارد و ازدواج با خواهر یا دختر او بالمانع است.)آیه اهلل  مکارم( -

 )دخترِ زن از شوهر بعدی( با واسطه ربیبه

اگر شخصی زنی را طالق دهد یا با او عقد موقت کرده وآن زن بعدا با دیگری ازدواج کرده و دختر 

 3آورده آیا شوهرهای قبلی اعم از دائم وموقت به این دختر محرم و ازدواجشان حرام می باشد ؟
نوۀ دخترى و پسرى آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد اگر زنى را عقد کند و با او نزدیکى نماید، دختر و  -

 شوند. )مراجع(باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحْرَم مى

 ازدواج پدر و پسر با مادر و دختر

برای ( که از شوهردیگرش می باشد )خانمی ازدواج کند آیا می تواند دختر آن خانم  اگر مردی با

 4پسرش عقد کند؟

رگاه کسى دخترى را براى پسر خود عقد کند، خودش مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید، همچنین اگور اوّل  ه -

                                                 
 ناظر: دهباشى پاسخگو: صبوری 0315/01/01تاریخ استفتاء:     101111وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: -ادمین-. رهبری 0

؛ ناصور  051م 51، ص3؛سید علی سیستانی، منهاج الصوالحین، ج 3اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهره,م . سید روح 1
 از طالق؛ مکارم شیرازی, سایت, استفتاءات, طالق, عده طالق , حکم ازدواج با خواهر و دختر زوجه غیر مدخوله بعد

 1311م010، ص: 1سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع ، ج -3
 1051م  1سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع ، ج -0



 . )مراجع عظام(خودش با مادر آن دختر ازدواج کرده مى تواند آن دختر را براى پسر خود بگیرد

 )جمع بین دو خواهر( ازدواج با خواهر زن -5
 1کنید. حکم ازدواج با خواهرزن را بیان

جمع بین ). تواند با خواهر آن زن ازدواج نمایداگر زنى را براى خود عقد کند، تا وقتى که آن زن در عقد اوست نمى -
 )مراجع عظام تقلید( (دو خواهر جایز نیست

 اعم از اینکه: 

 مکارم(آیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل  )حضرت امام،نسبی یا رضاعی باشند؛ -0

 (سیستانی آیت اهلل )حضرت امام، . ائم و دیگری موقت باشدد یا یکی دوقت باشنهر دو دائم یا م -1

 (حضرت امام.) هر دو خواهر یا یکى از آنها از زنا باشندفرقی ندارد  -3

 (مکارم آیت اهللبه احتیاط واجب ملحق به نسب شرعی است. ) -
 پدری یا پدر و مادری یا مادری باشند. -0

 یا غیرمدخوله. شده مدخوله باشد عقد -5

 این عمل حکم

 2؟زنش ازدواج کند تکلیف چیست  با خواهرِبعد از عقد زنش شخصی  اگر
 اولی باشد یا بعد وطیقبل از وطی عقد دومی اعم از اینکه ولی عقد همسر اولی صحیح است عقد دوم باطل است  -

 (آیت اهلل سیستانی ،مکارم آیت اهلل ،)حضرت امام

 خواهرش با ازدواج از بعد همسر با نزدیکی

 3چه می شود ؟ همسرشهر زنش ازدواج کند حکم وطی با اگر کسی با خوا

 الف: اگر نمی دانسته که زن دومی خواهر زن اولش است:

 مکارم( آیت اهلل عده خواهرش حرام است.) حضرت امام، بنابر احتیاط واجب نزدیکی با همسر اولش قبل از اتمام  -

 ی خواهر زن اولش است:ب: اگر می دانسته که زن دوم

 مکارم(اهلل آیت ) حضرت امام،  وطی با زنش حرام نمی شود اگر چه با خواهرش وطی کرده باشد. -

 خواهرش عده در زن خواهر ازدواج با

 عده رجعی الف:

 1.طالق رجعی را بیان کنیداین حکم ازدواج با خواهرزن در عده اگر زنش را طالق رجعی دهد 

                                                 
م و آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید محمود     )حواشی حضرت اما 01و 31, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی، ج -0

 ؛ سید روح اهلل خمینی, تحریر الوسیله  010م3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1311المسائل مراجع، محسن بنی هاشمی خمینی توضیح

، ص: 3؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج01م ، کتاب النکاح,  فصل  فی المحرمات بالمصاهره1سید محمد کاظم طباطبائی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج -1
 05؛ سید روح اهلل خمینی, تحریر الوسیله، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م010م  11

 واشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم()ح  01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1سید محمد کاظم طباطبائی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج -3



 (.مراجعمگر بعد از اتمام عده. ) ،کندبا خواهرزن ازدواج  یز نیستجادر عدۀ طالق رجعی،  -

 متعه( عده از )غیر بائن عده ب:

 2را بیان کنید.بائن)غیر از عده متعه( حکم ازدواج با خواهرزن در عده 
اشود  جدایی به فسخ بدر جایی که ق قبل از  دخول یا  خلع و مبارات، یا طالق سوم یا بعد از طالق بائن، مثل طال -

 (.حضرت امامتوان با خواهرزن ازدواج کرد.)میبالفاصله بعد از طالق یا جدایی 

اگر مردی زنش را طالق بائن بدهد)غیر از متعه( مثال طالق سومی زن یا زنش عده نداشته باشود مثول صوغیره و     -
 ه اهلل  سیستانی(غیر مدخوله و یائسه، جایز است بعد از طالق زنش بال فاصله با خواهر زنش ازدواج کند.)آی

بعد از طالق بائن، مثل طالق قبل از  دخول یا  خلع و مبارات، یا طالق سوم یا در جایی که جدایی به فسخ باشود   -
احتیاط مستحب آن است که در عدّه طوالق  توان با خواهرزن ازدواج کرد البته بالفاصله بعد از طالق یا جدایی می
دّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت )همچنین( مرد بائن با او ازدواج نکند، همچنین در ع

 می تواند بالفاصله بعد از فوت همسر با خواهر زن ازدواج نماید.)آیه اهلل  مکارم(

 رجوع به بذل بعد از ازدواج با خواهر زن در طالق بائن، در کتاب طالق بررسی شده است.  نکته:

 متعه عده ج:

 3شود با خواهرزن ازدواج کرد؟ۀ متعه میآیا در عد
لو کانت متمتعا بها و انقضت مدتها أو وهبها ال یجوز على األحوط لو لم یکن األقوى نکاح أختها قبل انقضاء العدۀ  -

 و إن کانت بائنة)حضرت امام(
  0جایز نیست. )امام خامنه ای( -

زنش ازدواج کند اگرچه این عده بائن می باشود.)آیه   بنابر احتیاط واجب مرد نمی تواند در عده عقد موقت با خواهر -
 اهلل  سیستانی(

احتیاط مستحب آن است که در عدّه متعه با خواهر زنش ازدواج نکند، خواه بعود از تموام شودن مودّت باشود و یوا        -
 مکارم( آیت اهلل بخشیدن مدّت.)

                                                                                                                                                         
)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکوارم(؛  سوید     01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج0

؛ سوید روح اهلل خمینوی, تحریور الوسویله،     011م 10، ص3الصوالحین، ج ؛ سید علی سیستانی، منهاج 1310المسائل مراجع، ممحمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح
 01کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م

؛ سوید  )حواشی حضرت امام و آیوت اهلل مکوارم(    01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج1
؛ ناصر مکارم شیرازی، سوایت، اسوتفتاءات،   011م 10، ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1310المسائل مراجع، ممحمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح

سوید روح اهلل خمینوی, تحریور الوسویله ،      حکم ازدواج با خواهر زن؛ -و-ازدواج و زناشویی، زنانی که ازدواج با آنها حرام، حکم ازدواج با خواهر زن بعد از فوت همسر 
 01کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م

)حواشی حضرت امام و آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید      01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج3
؛ ناصر مکارم شیرازی، سوایت، اسوتفتاءات،   011م 10، ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1310المسائل مراجع، ممی خمینی توضیحمحمد حسن بنی هاش

حریور الوسویله ،   حکم ازدواج با خواهر زن؛ سوید روح اهلل خمینوی, ت   -و-ازدواج و زناشویی، زنانی که ازدواج با آنها حرام، حکم ازدواج با خواهر زن بعد از فوت همسر 
 01کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م

 (1310سایت ادمین، )سیستم مدیریت سایت، استفتاء استانها  0
 



 زن ارتدادد: عده 

رد می تواند با خواهر وی ازدواج کند و یا در فاصله ای که زن مرتد برای توبه محبوس می شود، م

 1زن پنجم بگیرد؟

 )آیه اهلل  مکارم( باید عده تمام شود. -

 ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء رحم مزنی بهاحکم 

 2اگر با زنی زنا کند آیا جایزاست با خواهر او در مدت استبراء ازدواج نماید؟
 ارم(مکاهلل آیت )حضرت امام،  .جایز است -

 ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه در عده وطی به شبههحکم 

 3اگر با زنی وطی به شبهه کند آیا جایزاست با خواهر او درمدت عده ی وطی به شبهه ازدواج کند؟
جایز است زیرا عده بائن است بلی احتیاط مستحب این است که بعد از خروج از عده باشد مخصوصا در صورتی که  -

 مکارم(آیت اهلل زوج باشد و زنا از طرف زوجه )حضرت امام،  شبهه از طرف

 زن ازدواج با دختر برادر و دختر خواهرِ -6
  4حکم ازدواج با دخترِ برادر و دخترِ خواهرزن چیست؟

 (مراجع) .ازدواج با دخترِ خواهر یا دخترِ برادرِ همسر جایز نیست؛ مگر با اجازۀ همسر -
زنش بدون اذن زنش ازدواج کند صحت ازدواج متوقف بور اجوازه زنوش     ا دختر برادرِپس اگر کسی با دختر خواهر ی؛ 

و اگر زنش علم به این ازدواج پیدا کند و سوکوت   )سیستانی:است که اگر اجازه دهد عقد صحیح است وگرنه باطل است

 سیستانی( آیت اهلل  ،حضرت امام. )(کند و بعدا اجازه دهد بازهم ازدواج صحیح می شود

 :مورد حکم فوق فرقی نمی کند کهدر 

 (مکارمآیت اهلل  ،سیستانیآیت اهلل حضرت امام، ). نسبی باشند یا رضاعی0 

آیوت اهلل   ،سیستانی آیت اهلل  ،)حضرت امام( یا مختلفسیستانی:  ،صافی ،امام ها دائم باشد یا موقت ). ازدواج با آن1

 مکارم(

یدا بکنند و یا اینکه هویچ گواه   پو یا اطالع از عقد  باشند یا جاهل باشند خاله در حال عقد)به عقد(علم داشتهعمه و .3

 مکارم(آیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل ) اطالع پیدا نکنند.

                                                 
 . ناصر مکارم شیرازی, سایت, استفتاءات, طالق, ]متفرقه طالق [حکم ازدواج با خواهر زن در صورت ارتداد همسر   0

)حواشی حضورت اموام و آیوات عظوام مکوارم,        01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1یی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، جسید محمد کاظم طباطبا -1
 (فاضل, خویی, نوری

 مکارم( یت اهللمام و آ)حواشی حضرت ا  01, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج -3
؛ سوید روح اهلل خمینوی, تحریور الوسویله ، کتواب      03و 01و01و 1, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصواهرۀم 1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى ،ج0

المسوائل مراجوع،   محمد حسن بنی هاشومی خمینوی توضویح   ؛ سید 010؛ سیستانی، منهاج الصالحین، م01و1النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م 
 .1311م



بنابر احتیاط واجب فرقی نمی کند عمه و خاله در حال عقد)به عقد(علم داشته باشند یا جاهل باشند و یا اطالع  -

 گاه اطالع پیدا نکنند. )حضرت امام( از عقد پیدا بکنند و یا اینکه هیچ

 سیستانی( آیت اهلل ) .. هر دو کوچک باشند یا بزرگ یا یکی بزرگ و دیگری کوچک0

بنابر احتیاط واجب فرقی نمی کند که هر دو کوچک باشند یا بزرگ یا یکی بزرگ و دیگری کوچک. )حضورت   -

 امام(

هر یا دختر برادرشان توسط ولی آنها بوه احتیواط واجوب    اگر عمه یا خاله صغیر باشند اجازه دادن عقد دختر خوا -

 صحیح نیست مگر اینکه ضرورتی برای این کار باشد.)آیت اهلل مکارم(

آیت  ،سیستانی آیت اهلل  ،)حضرت امام0او؛و اجداد . همسر، عمه یا خالة خودِ آن زن باشد  یا عمه و خالة پدر و مادر 5

 مکارم(اهلل 

 (مکارم ، آیت اهللر یا مختلف. )حضرت امام مسلمان باشند یا کاف .1 

 و یا لزوم اظهار کالمی خاله یا عمه کفایت رضایت باطنی

 2آیا در اجازه رضایت باطنی کفایت میکند؟

، حضرت اموام  . )و صرف رضایت باطنی کافی نیست بنابر احتیاط واجب الزم است اظهار به اذن کالمی یا رفتاری -
 مکارم( آیت اهلل

 خاله یا عمه سکوت اب عقد حکم

و حرفى نزند، آیا عقدشان صحیح  اگر زنی بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزادۀ او را عقد کرده

 3است ؟ 

چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضى بووده احتیواط    -
 ( امام حضرتشود مگر آن که اجازه دهد. )واجب آن است که شوهرش از برادرزادۀ او جدا 

 (سیستانیآیت اهلل چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است. ) -

 او با ازدواج از بعد زن خاله یا عمه با ازدواج حکم

 4اگر با زنی ازدواج کند و بعد با عمه یا خاله او ازدواج نماید حکمش چیست؟

 (مکارمآیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل )حضرت امام، موضوع جاهل باشند.  جایز است حتی اگر عمه و خاله نسبت به -

                                                 
 و یعنی ازدواج با دختر خواهر زن و دختر دختر خواهر زن و هرچه پایین رود و همچنین نسبت به دختر برادر زن0
)حواشی حضرت امام و آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید    00م, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، 1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج -1

 ؛  1313م 011المسائل مراجع،ص:محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح

 1313م 011المسائل مراجع،ص:سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح -3

، ص: 3؛سوید علوی سیسوتانی منهواج الصوالحین، ج     1مصاهرۀ، م, کتاب النکاح فصل فی المحرمات بال1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات،ج-0
 . 1؛سید روح اهلل خمینی, تحریر الوسیله، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م011م51



حضرت امام، در این حالت عمه و خاله خیار فسخ عقد خود یا عقد دختر برادر یا دختر خواهر خود را نیز ندارند.) نکته:

 سیستانی( آیت اهلل 

 عقد از بعد خاله یا عمه اجازه

ده همسرش بدون اذن عمه یا خاله ازدواج کندد و سد آ آن   اگر مردی با خواهر زاده یا برادر زا

 1عمه یا خاله عقد را اجازه کند حکم چیست؟

 .عقد صحیح است -

 انصراف عمه یا خاله از اجازه بعد از عقد

هرگاه عمه و خاله اذن بدهند که همسر آنها با خواهر زاده یا برادر زاده ازدواج کنند و بعد از عقد 

 2حکم چیست؟از اذن خود بر گردند 

 (آیت اهلل مکارم، سیستانی  آیت اهلل ،حضرت امام) رجوع از اذن اثری در بطالن عقد ندارد.عقد صحیح است و    -

 انصراف عمه یا خاله از اجازه قبل از عقد

اگر عمه و خاله برای ازدواج دختر و برادر خود اجازه دهند و قبل از ازدواج منصرف شدوند حکدم   

 3ود ؟ازدواج آنها چه می ش

 مکارم( آیت اهللسیستانی،  . )حضرت امام، آیت اهللاذن سابق باطل است -

 شود دیگرش زن ضاعیر برادر دختر یا خواهر دختر ،ازدواج از بعد انسان زن اگر

به وسیله شیر خوردن دختر خواهر رضاعی یا دختر بدرادر  بعد از ازدواج با دو زن یکی از آنها  اگر

 4تکلیف چیست؟ ود همسر دیگر انسان بشرضاعی 

 مکارم(آیت اهلل حضرت امام، ازدواج صحیح است و باطل نمی شود . ) -

 (و هرچه پایین رود) خواهرزن نوه و برادرزن نوه با ازدواج حکم

 5حکم ازدواج با نوه برادر همسر و نوه  خواهرزن را بیان کنید ؟

مچنان که فرقی بوین دختور بورادر زن و نووه     جایز نیست زیرا فرقی بین دختر خواهر زن و نوه خواهر زن نیست ه -

                                                 
ام و آیت اهلل مکارم( سید محمد حسن بنی )حواشی حضرت ام11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى، ج -0

 .1311المسائل مراجع، مهاشمی خمینی توضیح

؛ سید روح اهلل خمینی, تحریر الوسویله ، کتواب   010م51،ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01،همان م 1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ج -1
 00فی المصاهره م النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول

)حواشی حضورت اموام و آیوت اهلل مکارم(؛سوید     05, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، م1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج 3
 00ی اسباب التحریم, القول فی المصاهره م؛ سید روح اهلل خمینی, تحریر الوسیله، کتاب النکاح, فصل ف010م51،ص3علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 .10سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ، فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، م0
 .03سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ، فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، م  -5



 مکارم( آیت اهلل ،امام حضرت. ) زن نیست)عمه و خاله دور و نزدیک فرقی ندارند(برادر 

 ملحقات محرمات به سبب مصاهره

 و حرمت ابدی لواطحکم 

 شوند می حرام لواط سبب به که کسانی

 حکم خواهر و مادر و دختر فاعل و مفعول

 1شود؟کسانی حرام میاج با چهکردن، ازدوبا لواط

 )مراجع عظام تقلید(شوندکننده با شروطی حرام میدهنده بر لواطخواهر و مادر و دختر لواط -

 آیت اهلل .)حضرت امام، دهنده حرام نیستندکننده بر لواطعکس آن حرام نیست؛ یعنی مادر و دختر و خواهر لواط نکته:

 (.سیستانیآیت اهلل  ،مکارم

 (.حضرت امام)خواهر و دختر رضاعی و نسبی نیست. قی بین مادر وفر نکته:

احتیاط واجب آن است که اگر با پسرى )العیاذ باهلل( لواط کرده، با دختر و خوواهر و موادر رضواعى آن پسور ازدواج      -
 (آیت اهلل مکارمنکند.)

 1)حضرت امام( کند؛ ابى، امى یا ابوینى باشد.خواهر لواط دهنده فرق نمى نکته:

 مفعولهای و نوه ها حکم مادر بزرگ 

 3دهنده، حکم مادر و دختر را دارد؟آیا مادربزرگ و نوۀ دخترِ لواط

)حضورت  .در حکم مادر و دختر مفعوول هسوتند  د ند و دختر مفعول هرچه پایین رونهرچه باال روو مادر مفعول  -
 سیستانی(.آیت اهلل  ،مکارم امام، آیت اهلل

 رادر مفعولحکم دختر خواهر یا دختر ب

 4کننده حرام است؟دهنده بر لواطآیا ازدواج با دخترِ خواهر یا دخترِ برادر لواط

 (.مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ،مامحضرت ادهنده حرام نیست )ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر لواط -

                                                 
با حواشی حضرت امام و آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید محمود حسون بنوی        10التزویج فی العده، مسید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی  -0

 011م 13, ص3؛ سید علی سیستانی, منهاج الصالحین, ج1015المسائل مراجع، مهاشمی خمینی، توضیح

 51151511[ 01035ل ]سؤا011، ص: 1(، ج 00الى  31جلدی()موسوعة اإلمام الخمینی  01. سید روح اهلل خمینی،استفتائات) 1

با حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکوارم(؛  سوید محمود حسون بنوی       10سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده، م -3
 015م 13, ص3؛ سید علی سیستانی, منهاج الصالحین, ج1015المسائل مراجع، مهاشمی خمینی، توضیح

بوا حواشوی حضورت اموام و آیوت اهلل مکوارم(؛ سیسوتانی، منهواج          10مد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فوی التوزویج فوی العوده، م    . سید مح0
 ؛  011م 13,ص3الصالحین،ج



 ازدواج پسر فاعل با دختر یا خواهر یا مادر مفعول

 1دهنده صحیح است؟کننده با دختر یا خواهر یا مادر لواططآیا ازدواج پسر لوا

آیوت اهلل  امام،  حضرتدهنده ازدواج نکند.  )ازدواج صحیح است؛ اگرچه احتیاط مستحب است که با دختر لواط -
 (مکارم

 لواط با حرمت تحقق شرایط

 به مقدار حشفه دخول شده باشد -1

 شک در دخولحکم 

 2شود؟آیا موجب حرمت ابدی می اگر شک کند که دخول شده است،

 شود )مراجع عظام تقلید(.موجب حرمت نمی -

 دخول به گمان

 3شود؟اگر گمان کند که دخول شده است، آیا موجب حرمت ابدی می

 (.سیستانی آیت اهلل ،امامحضرت ) .شودموجب حرمت نمی -

 حشفه از بخشی دخول

 4آن را دارد؟ کردن اگر بخشی از حشفه داخل شود، حکم کلآیا در لواط
 (.)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی حکم حالت دخول تمام حشفه را دارداگر بخشی از حشفه هم داخل شود،  -

 .5مکارم(اهللد )آیتشوصرف دخول قسمتی از حشفه موجب حرمت نمی -

 بررسی اشتراط بلوغ -2

 بالغ بودن فاعل و مفعول

 6غ باشند، حکم چیست؟دهنده هر دو بالکننده و لواطکه لواطصورتی در

 شود )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.کننده حرام میدهنده، بر لواطازدواج با خواهر و مادر و دختر لواط -

 شود )آیت اهلل سیستانی(.بنا بر احتیاط واجب حرام می -

 بالغ بودن فاعل و نابالغ بودن مفعول

 7حکم آن را بیان کنید.دهنده نابالغ باشد، کننده بالغ و لواطکه لواطدرصورتی

                                                 
 امام و آیت اهلل مکارم( با حواشی حضرت 10، فصل فی التزویج فی العدۀ م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج -0
 10؛ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده، م1015المسائل مراجع، م،  توضیح -1

 1015المسائل مراجع، مسید محمد حسن بنی هاشمی خمینی،  توضیح -3
با حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛  سید علوی سیسوتانی منهواج     10ح, فصل فی التزویج فی العده، م. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکا0

 015م13، ص: 3الصالحین ، ج

 منبع قبل(-.)مکارمل الحلیّة. األقوى عدم الحرمة بمجرّد البعض، لعدم صدق عنوان اإلیقاب و الثقب و اإلتیان، الواردۀ فی النصوص؛ و ال أقلّ من الشکّ فیه، و األص 5

 ؛ 015م 13ص:3؛ سیستانی، منهاج الصالحین،ج1015المسائل مراجع، مسید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح -1
نوی  با حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکوارم(؛  سوید محمود حسون ب     10سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده، م -1

 



 شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.دهنده حرام میازدواج با خواهر و مادر و دختر لواط -

 نابالغ بودن فاعل و بالغ بودن مفعول

 1دهنده بالغ باشد، حکم آن را بیان کنید.کننده نابالغ و لواطکه لواطدرصورتی

 شود )حضرت امام(.کننده حرام میدهنده، بر لواطو دختر لواطازدواج با خواهر و مادر  -

 شود. )آیت اهلل سیستانی(.بنا بر احتیاط واجب حرام می -

 شود. )آیت اهلل مکارم(.ازدواج حرام نمی -

 مفعول و فاعل بودن نابالغحکم 

 2دهنده هر دو نابالغ باشند، حکم چیست؟کننده و لواطکه لواطصورتی در

 شود )حضرت امام(.کننده حرام میدهنده، بر لواطواهر و مادر و دختر لواطازدواج با خ -

 شود )آیت اهلل سیستانی(.بنا بر احتیاط واجب حرام می -

 مکارم(. آیت اهلل شود )حرام نمی -

 شک در بلوغ فاعل در زمان دخول

، آیا ازدواج او شخصى با پسرى لواط کرده است ولى شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه

 3با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟
 (آیت اهلل مکارم)شود.در صورتى که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى -

 لواط مسبوق به ازدواج باشد -3

 با مادر یا دختر یا خواهر مفعول لواط بعد از ازدواجحکم 

 4قبل از ازدواج را دارد؟ لواطباشد، آیا حکم با مادر یا دختر یا خواهر مفعول ز ازدواج اگر لواط بعد ا

 مکارم(. آیت اهلل امام، حضرتاحتیاط مستحب اجتناب است )موجب حرمت نمی شود ولی  -

زن بر او حرام  اگر با زنى ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند، بنا بر احتیاط واجب آن -
 سیستانی(. اهلل )آیتشود. مى

 ... برادرش با لواط از بعد زن با مجدد ازدواج

اگر بعد از ازدواج با برادر زن خود لواط نماید و بعد طالق دهد آیا میتواند دوباره با همسر سابق خود 

 5ازدواج نماید؟

                                                                                                                                                         
 .1015المسائل مراجع، م ؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح1015المسائل مراجع، مهاشمی خمینی،  توضیح

با حواشی حضرت امام و آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید محمود حسون بنوی        10سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده، م -0
   ؛1015المسائل مراجع، م ؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح1015المسائل مراجع، م،  توضیحهاشمی خمینی

با حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکوارم(؛  سوید محمود حسون بنوی       10سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده، م -1
 ؛1015سائل مراجع، مالمهاشمی خمینی،  توضیح

 1015المسائل مراجع، م سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح -101سؤال 100، ص: 0. استفتاءات جدید )مکارم(، ج 3

ام,آیوت اهلل  )حاشویه حضورت ام  11و  فصول فوی المحرموات بالمصواحره,م     10, کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العدۀ، م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -0
 ؛ 011م 13، ص: 3؛سید علی  سیستانی،منهاج الصالحین، ج15القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها، م 111، ص: 1اهلل خمینی، تحریر الوسیلة،جمکارم(؛ روح

؛ سید محمد کواظم  10س310، ص: 3، ج، سید روح اهلل خمینی  استفتاءات1011م013، ص: 1حاشیه سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج-5

 



 موجب حرمت نمی شود . )حضرت امام ( -

 مکارم(آیت اهلل . ) قبل از ازدواج را دارد حکم لواطبه احتیاط واجب  -

 ... برادرش با لواط از بعد عده در زن به رجوع

اگر بعد از ازدواج با برادر زن خود لواط نماید و بعد طالق دهد آیا میتواند دوباره به همسر سابق خود 

 1رجوع  نماید؟
 (امام ز است .)حضرتجای -

)اذا طلقها و اراد تزویجها جدیدا(  عروه 10شد ولی از عبارت مسئله گرچه از بقیه مراجع تصریحی یافت ن نکته:

 استفاده میشود رجوع مانع ندارد چون از زوجیت خارج نشده و ازدواج جدید نیست.

 بررسی علم و جهل و اکراه و اشتباه در مسئله -4

 وطی از روی علم و عمد و اختیار یا از روی اشتباه یا اکراه یا با مباشرت مفعول

آیا حکم مسئله در صورتی که وطی از روی اشتباه باشد یا از روی اکراه باشد یا مفعول مباشر وطی 

 2باشد با حالت انجام وطی از روی علم و عمد و اختیار یا با مباشرت فاعل باشد یکسان است؟
موت موی   در جایی که مفعول مباشر بوده و عمل از طرف فاعل صورت نگرفته بنابر احتیاط واجوب موجوب حر   -

 شود.)حضرت امام(

 در حالت شبهه و اشتباه موجب حرمت نمی شود.)آیت اهلل مکارم( -

 ... حکم به جهل روی زمفعول ا خواهر با ازدواج حکم

اگر کسى در أثر جهل به حکم شرعى با خواهر کسى که با او لواط نموده ازدواج نماید، و بعد از 

رمت ازدواج شده باشد، با در نظر گرفتن حیثیّت گذشت چندین سال با چند فرزند اکنون متوجّه ح

 3فرد، اکنون تکلیف شرعى چیست؟
 .ها حکم حالل زاده دارندو باید از هم جدا شوند، و با فرض جهل بچّهاگر دخول محقق شده عقد باطل است،  -

 (امام حضرت)

 حکم ازدواج با زناکار

 ازدواج زانی با زانیه

 به زنا غیر مشهور با زانیهالف( 

 4ازدواج کند ؟با او تواند با زنی که شوهر ندارد و در عده نیست زنا کند، آیا میکسی گر ا

                                                                                                                                                         
 )حاشیه حضرت امام و آیت اهلل مکارم(10طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى فصل فی التزویج فی العدۀ، م

 51111110[ 01311]سؤال  031، ص: 1(، ج 00الى  31جلدی(، استفتائات امام خمینى )س()موسوعة اإلمام الخمینی 01سید روح اهلل خمینی  استفتاءات) -0
 )حاشیه حضرت امام و آیت اهلل مکارم(10. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى فصل فی التزویج فی العدۀ، م 1

 ؛   15س311، ص: 3سید روح اهلل خمینی  استفتاءات، ج-3
، 3یت اهلل مکارم(؛ سید علوی سیسوتانی، منهواج الصوالحین، ج    )حاشیه حضرت امام و آ01, کتاب النکاح, التزویج فی العده, م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -0

 



آن است که صبر کنود توا آن زن یوک     (واجب )مکارم: احتیاط مستحب ازدواج با او اشکالی ندارد، ولی  احتیاط -
و عقد و دخوول جوایز   حیض ببیند، البته اگر زن حامله است استبراء رحم به نگه داشتن یک حیض الزم نیست 

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( است.

بنابر احتیاط واجب قبل از توبه زن با او ازدواج نکند و احتیاط مستحب ایون اسوت کوه زن زناکوار جهوت      زانی  -
 )آیه اهلل  سیستانی( استبراء رحم بعد از زنا یک حیض صبر کند و سپس ازدواج کند.

جهت استبراء رحم صبر  یضح یکالزم است که زن به مدت  یاطاحت یابنابر فتوا  که یاهلل مکارم: در موارد یهآنکته:

 یمدت ازدواج کند، عقد باطل است اما حکم عقد در عده را ندارد و موجب حرمت ابد نمو  ینکند و ازدواج نکند، اگر در ا

 0 است که عقد را بعد از استبراء اعاده کنند. ینا یاطشود و احت

 به زنابا زانیه مشهور ب( 

اگر با زنی که شوهر ندارد و در عده نیست زنا کند، در صورتی که مشهوره باشد می توان با او 

 2ازدواج کند؟
یجوز التمتع بالزانیة على کراهیة خصوصا لو کانت من العوواهر و المشوهورات بالزنوا،و إن فعول فلیمنعهوا مون        -

 الفجور.) حضرت امام(

ه زن با او ازدواج نکند]چه زن مشوهور بوه زنوا باشود و چوه نباشود[.)آیه اهلل       زانی بنابر احتیاط واجب قبل از توب -
 سیستانی(

یک حویض اسوتبراء کنود.)یعنی بعود از      یهندارد ولی احتیاط واجب آن است که زان یاشکال یبا زان یهازدواج زان -
 مکارم(آیت اهلل )رابطه نا مشروع صبر کند تا یکبار حیض شده و پاک شود و بعد از آن ازدواج نماید.( . 

 غیر زانی با زانیه (دائم)ازدواج 

 با زانیه غیر مشهور به زناالف( 

 3شود ازدواج کرد؟آیا با زنی که با دیگری زنا کرده است، می
ازدواج با زنی که با دیگری زنا کرده قبل از توبه زن برای غیر زناکار جایز است مگر اینکه زن مشوهور بوه زنوا     -

بنابر احتیاط واجب باید ازدواج غیر زانی با زن بعد از توبه زن باشد و احتیواط مسوتحب    باشد که در این صورت
این است که زن زناکار جهت استبراء رحوم بعود از زنوا یوک حویض صوبر کنود و سوپس ازدواج کند.)آیوه اهلل           

 سیستانی(
ر کند تا آن زن یک حیض احتیاط مستحب( آن است که صب:امام)ازدواج با او اشکالی ندارد، ولی  احتیاط واجب -

                                                                                                                                                         
 ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتاءات، ازدواج و زناشویی،  زنانی که ازدواج با آنها حرام، حکم ازدواج زانی با زانیه؛ 010م11ص: 

 1100111111: یریکد رهگ. استفتاء شخصی از سایت آیه اهلل مکارم،  0

)حاشیه حضرت امام,آیت اهلل مکارم(؛  تحریر الوسیلة: کتاب النکاح، فصل فی النکاح 01, کتاب النکاح, التزویج فی العده, م1ظم یزدی, العروه الوثقی, جسید محمد کا   -1
 سایت آیت اهلل مکارم: 010م11، ص: 3سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01المنقطع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111155# 
 
ت اهلل )حاشویه حضورت امام,آیو   01, کتاب النکاح, التزویج فی العوده, م 1؛ سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج010م 11ص3.سید علی سیستانی، منهاج الصالحین،ج3

 ؛ 1311مکارم(؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=999&mid=262955


البته اگر زن حامله است استبراء رحم به نگوه داشوتن یوک حویض الزم نیسوت و عقود و دخوول جوایز          ،ببیند
 مکارم( آیت اهلل ،است.)حضرت امام

 مشهور به زنا یهنابا زب( 

 1شود ازدواج کرد؟آیا با مشهور به زنا می
اش، بوا او ازدواج نکنود.   جب این است که قبل از ظهورِ توبهعروه: در مورد زن مشهور به زنا احتیاط وا-0 امام: -

یجوز التمتع بالزانیة على کراهیة خصوصا لو کانت من العوواهر و المشوهورات بالزنوا،و إن     01تحریر: مسألة -1

 1فعل فلیمنعها من الفجور.) حضرت امام(

بازدارد؛ ولی اگر با عقد صحیح شرعی به عقد  ازدواج با زن زانیه کراهت دارد؛ و پس از انجام آن باید او را از زنا -
 3کسی درآمده باشد، نمی توان در زمان عده با او ازدواج کرد.)امام خامنه ای(

ازدواج با زنی که با دیگری زنا کرده قبل از توبه زن برای غیر زناکار جایز است مگر اینکه زن مشوهور بوه زنوا     -
د ازدواج غیر زانی با زن بعد از توبه زن باشد و احتیواط مسوتحب   باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب بای

این است که زن زناکار جهت استبراء رحوم بعود از زنوا یوک حویض صوبر کنود و سوپس ازدواج کند.)آیوه اهلل           
 سیستانی(

 مکارم(.آیت اهلل ) .اش، با او ازدواج نکنداحتیاط واجب این است که قبل از ظهورِ توبه -

 یر زانی با زانیهغ (موقت)ازدواج 

 با زانیه غیر مشهور به زناالف( 

 4جایز است؟غیر مشهور به زنا آیا ازدواج موقت با زانیه 
 سیستانی( آیت اهلل  )حضرت امام، ت ولی مکروه می باشد.جایز اس -

 مشهور به زنا یهنابا زب( 

 5حکم ازدواج موقت با مشهوره به زنا چیست؟
، و اگر متعه نموود بایود او را از   اگر مشهور به زنا باشد، با کراهت جایز است ازدواج موقت با زن زناکار، خصوصا -

 زنا بازدارد.)حضرت امام(

 سیستانی(آیت اهلل به احتیاط واجب قبل از ظهور توبه جایز نیست. ) -
تورک  ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتیاط الزم در ترک است؛ مگر این که واقعواً توبوه کننود و راه سوابق را      -

 (آیت اهلل مکارمنمایند.)

                                                 
  ؛01؛ ناصر مکارم، حاشیة عروۀ الوثقی، م010م 11ص3سید علی سیستانی، منهاج الصالحین،ج -0

 01تحریر الوسیلة: کتاب النکاح، فصل فی النکاح المنقطع، م 1
 

 130010. رهبری، ادمین، شماره استفتاء:  3
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 ازدواج با مرد مشهور به زناحکم 
 1کرد؟ ازدواج شود می است زنا به مشهور که مردی با آیا

 اش، با او ازدواج نکند. ) آیه اهلل  سیستانی(احتیاط واجب این است که قبل از ظهورِ توبه -

 )آیه اهلل مکارم(.باشد کرده توبه اینکه مگر دارد کراهت -

 یص توبه در مشهور به زناراه تشخ
 2راه تشخیص صحت توبه چیست؟

 مکارم(آیت اهلل  ،حضرت اماماگر قبول نکرد دلیل بر توبه است. ) اینکه پیشنهاد زنا شود -

 و حرمت ابدی ازدواج با زنِ شوهردار بررسی فروض مختلف

 به حکم و موضوع و تاثیر در حرمت ابدی مرد علم

 3موضوعو  علم مرد به حکمالف( در فرض 

تواند او را براى خوود عقود   اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود و بعداً هم نمى -
 (.آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای،  ،)حضرت امام کند)چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد(.

ازدواج با زن شوهردار حرام است و با او ازدواج کنود بایود از او جودا     اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و بداند که -
 آیوت اهلل تواند او را براى خود عقد کند چه نزدیکی کرده باشد، چه نوه. ) بنابر احتیاط واجب نمى شود و بعداً هم

 مکارم(

 4موضوعو حکم جهل مرد به ب( در فرض 

آن زن  )سیستانی: بنابر احتیاط واجوب( س اگر دخول واقع شود چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند پ -
حورام ابودی نموی    شود و اگر پیش از دخول متوجه شد واجب اسوت از او جودا شوود ولوى     بر او حرام ابدى مى

 (سیستانی آیت اهللحضرت امام و .)شود

 هل به موضوععلم مرد به حکم و جج( در فرض 

به جهل  م مرد به حرمت ازدواج با زن شوهر دار و علحکم ازدواج با زنِ شوهردار درصورت 

 5چیست؟دار بودن زن شوهر
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 عدم دخول الف:

حتوی در صوورتی کوه زن عوالم     ( سیسوتانی آیوت اهلل  ). عقد باطل است ولی موجب حرمت ابدی نموی شوود    -
 (سیستانی آیت اهللامام خامنه ای،  ،.)حضرت امامباشد(

 دخولانجام  ب:

 (، امام خامنه ایامام)حضرت  .رام ابد میشوندح -

 سیستانی(.آیت اهلل ) .شوندبنا بر احتیاط واجب، حرام ابد می -

 زن جهل یا علم تاثیر
 1آیا علم وجهل زن در ایجاب حرمت ابدیه تاثیر دارد؟

 سیستانی( آیت اهلل ) مالک علم و جهل مرد است و علم و جهل زن تاثیر ندارد. -

 د ولی تمام تکلیف را روی علم و جهل مرد قرار داده اندبقیه مراجع گر چه تصریح نکرده ان نکته:

 استفتاء در مورد ازدواج با زن شوهر دارچند 

 تصور انقضاء مدت ازدواج موقت با پاره کردن سند

چنانچه خانمی تصور می کرده است اگر سند ازدواج پاره شود عقد باطل می شود و می تواند بدا  

 رت ازدواج عقد او چه حکمی دارد؟   شخص دیگری ازدواج نماید، حال در صو

آیت اهلل عقد باطل می باشد اما چنانچه عقد را محضر دار یا شخص دیگری خوانده باشد حرام ابود نشوده انود.)    -
 1(مکارم

 بطالن طالق از شوهر اول و ازدواج در آن حال

همسر دوم در  زنی در زمان طالق حائض بوده و طالق گرفته است، بعد از سه ماه و ده روز  به عقد

که در زمان طالق از شوهر اول حائض بوده ام و طالق  ز مدّتی به شوهر دوم اعالم نمودهآمده، بعد ا

گرفته ام و طالق من باطل است لذا دو مرتبه از شوهر اول طالق گرفته و بعد از سه ماه و ده روز  به 

عدّه طالق شوهر اول در عقد شوهر دوم درآمده است، حکم عقد مذکور چیست؟ ضمناً نسبت به 

 سه ماه و ده روز، سه حیض واقع شده است.
 جواب : از جزئیات قضیه مذکور اطّالع نداریم و نفیاً و إثباتاً در مورد آن إظهار نظر نمی کنیم. -

به طور کلّی از شرایط صحّت طالق زنی که یائسه یا صغیره و حامله نبوده و همبستری نیز با وی انجام شده آن 
ه طالق در حال پاکی از حیض و نفاس انجام گردد، همچنین شرط است طالق در پاکی که با زن مجامعت است ک

 صورت نگرفته انجام شود و گرنه طالق باطل است.
باشد و ازدواج با این خانم از مصادیق ازدواج با زن بنابراین اگر طالقِ زن واقعاً در حال حیض خوانده شده باطل می
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شود، لذا عقد مذکور باطل بوده و چنانچه با شوهر دوم همبستری صورت گرفته باشد، این خانم به یشوهردار محسوب م
 شود و فوراً باید از هم جدا شوند.شوهر دوم بنابراحتیاط واجب حرام أبدی می

حتیاط و از آنجا که بعد از سپری شدن ایام عدّه دوباره صیغه عقد خوانده شده است و حکم به حرمت ابدی بنابرا
باشد، لذا احتیاطاً الزم است صیغه شرعی طالق از شوهر دوم  با رعایت شرایط شرعی آن جاری گردد و خانم واجب می

 تواند با فرد دیگر ازدواج نماید.مذکور پس از سپری شدن ایام عدّه شرعی می
 شایان ذکر است توجّه به نکات ذیل الزم است: 

 واجب بعد از اطّالع از حرمت ابدی و اجرای صیغه طالق محاسبه گردد. الف. شروع عدّه مذکور بنابراحتیاط
بیند و فاصله بین هر دو حیضش کمتر از سه ماه است، سه بار حیض دیدن ب. عدّه طالق برای زنی که حیض می

 آمد. است، نه سه ماه و ده روز، و مقدار زمانی عدّه طالق یا عدّه وطی به شبهه و احکام مربوط به آنها خواهد
باشد و مراجعه در این مسأله به مجتهد جامع ج. حکم حرمت ابدی ازدواج با زن شوهردار بنابراحتیاط واجب می

 الشرایط دیگر با رعایت أعلم فاألعلم اشکال ندارد. 
 د. چنانچه بین زوجین محترم در این زمینه نزاع و اختالفی باشد، نیازمند مراجعه حضوری طرفین نزد حاکم شرع یا

 0(آیت اهلل سیستانی)باشد.نمایندگان وی برای فیصله نزاع می

شود که طالق زوجه به دستور اى ازدواج نموده و پآ از چندین سال متوجه مىمردى با زن مطلّقه

گوید: شوهر من راضى به طالق نبوده و دادگاه بوده و مطابق با موازین شرعى نبوده و زوجه هم مى

گوید ه و اجباراً طالق مرا گرفت و حتى فعلًا نیز اگر از شوهرم سؤال شود، مىپدرم با توسّل به دادگا

کند که من پآ از اجراى طالق به دستور که من راضى به طالق نبودم؛ ولى پدر زوجه ادعا مى

دادگاه و توسط محضر، بعداً از زوج اجازه گرفته و صیغه طالق را جارى نمودم. البته نامبرده یک فرد 

هاى دروغ از وى مشاهده شده است و ازطرفى هاى زیاد و حتى قسمست و چه بسا دروغعادل نی

معلوم نیست که زوج سابق، ادعاى وى را تصدیق نماید. آیا در صورت یاد شده، این زن و شوهر به 

توانند به زندگى خود همدیگر حرام مؤبّد بوده و باید جدا شوند ویا با اعتماد به قول پدر زوجه مى

 امه دهند؟ اد
اثبات نکند، حرمت ابدیوه بور مورد     بسمه تعالى، زن تا به طریق شرعى دعواى خود را که بطالن طالق است  -

 1امام(حضرت ) ثابت نیست؛ و زن باید به آنچه بین خود و خدا علم دارد عمل نماید.

 ازدواج زن بعد از عده وفات و کشف زنده بودن شوهر

مرده است، بعد از عده ازدواج کرده و بعد از ازدواج، شوهرش پیدا زنی با یقین به اینکه شوهرش  

 3شده است. حکم آن را بیان کنید.

باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حالل است. اگر شوهر دوم به او نزدیکی کرده است، زن باید عودۀ   -
 وطی به شبهه نگه دارد )مراجع عظام تقلید(.
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 مت ابدیو حر زنا با زن شوهردارحکم 

 حکم مسئله
 1شود؟آیا زنا با زن شوهردار باعث حرمت ابدی می

 (.امام خامنه ایشود )حضرت امام، می یابد باعث حرمت -

 سیستانی(. آیت اهلل شود )بنا بر احتیاط واجب، حرام ابد می  -
توانود بوا او    ینمو اگر با زن شوهردارى )نعوذ باللّه( زنا کند سپس آن زن از شوهرش طالق بگیرد بنابر احتیاط  -

  ) آیت اهلل مکارم(ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خود ادامه دهد. 

 بعد از فوت شوهر )آیت اهلل مکارم( ازدواج،حکم 

ا او ازدواج تواند بو  یاگر با زن شوهردارى )نعوذ باللّه( زنا کند سپس شوهر آن زن فوت کند بعد از عده وفات م -
. )آیت اهلل یندگذشته را جبران نما یندهآ یکو با اعمال ن ینداز گناه خود توبه نما یبه صورت جد ید. البته بایدنما

 1 مکارم(

 فعلی اش حکم زن زناکار نسبت به شوهر

 3شود؟آیا زن شوهرداری که زنا داده است، به شوهر خود حرام می
 شد )حضرت امام(.شود اگرچه مصر  بر زنا باحرام نمی -

اگر زن، زنا کند بر شوهرش حرام نمی شود اگر چه مصر بر زنا باشد و احتیاط مستحب این است که در صورت  -
 توبه نکردن زن، مرد او را طالق دهد.)آیت اهلل سیستانی( 

د بهتور  زن شوهردار اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمى شود، ولى چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باش -
است شوهر او را طالق دهد، امّا مهرش را باید بدهد و اگر مشهور بوه زنوا شوود احتیواط واجوب طوالق دادن       

 اوست.)آیه اهلل  مکارم(

 لزوم طالق دادن زن زناکار

 4در صورت اصرار یا اشتهار زن به زنا آیا اعتزال یا طالق زن الزم است؟  
و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد، بهتور اسوت کوه    طالقش واجب نیست اگر چه مصر بر زنا باشد  -

 شوهر، او را طالق دهد ولى باید مهرش را بدهد )حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(

چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طالق دهد، امّا مهرش را بایود بدهود و اگور     -
 طالق دادن اوست.)آیه اهلل  مکارم( مشهور به زنا شود احتیاط واجب
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 درحکم ... وبودن  موقت و دائم؛ جهل و علم نداشتن فرق
آیا در حکم زنای با زنِ شوهردار بین دائم و موقت و مدخوله و غیرمدخوله و عالم و جاهل فرق وجود 

 1دارد؟
زن داشوته  بوه شووهرداربودن    علممرد . 1ازدواج دائم باشد یا موقت؛ زن در . 0کند که: در این حکم، فرق نمی -

.عقد خوانده باشد یا نه با فرض علم به عدم صحت عقود؛  0. مدخوله از شوهر باشد یا غیرمدخوله؛ 3باشد یا نه؛ 
دخوول از  -1،صغیر باشد یوا کبیور  زن . زوج -1. زن زانیه باشد یا مشتبهه؛ 1اجبار؛  باشد یا به.  با رضایتِ زن 5

 مکارم(. آیت اهلل  ،ماما حضرت) جلو باشد یا از عقب.

زن صغیره -3زن مسلمان باشد یا کافر.-1زن در ازدواج دائم باشد یا موقت.-0در این حکم فرقی نمی کند که: -
 -1شوهر زن صغیر باشد یا کبیر.-1زن عالم باشد یا جاهل.-5زن مدخوله باشد یا غیر مدخوله.-0باشد یا کبیر.

 زنا به اجبار باشد یا غیر اجبار.)آیه اهلل  سیستانی(-1یا جاهل. مرد زناکار عالم به شوهردار بودن زن باشد

 مرد اشتباهعلم زن و  حکم حرمت در فرض
]مثال فکر می کرده این خانم  اگر زن علم به زنا داشته باشد ولی وطی کننده مشتبهه است

 2همسرش است[ آیا موجب حرمت ابد می شود؟
 مکارم(هلل آیت ا ،موجب حرمت ابد نمی شود.)حضرت امام -

 حکم حرمت در فرض اکراه مرد بر زنا
 3آیا زنا با زن شوهردار در صورتی که وطی کننده مُکرِه بر زنا باشد موجب حرمت ابدی می شود؟

  بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود.)حضرت امام( -

 مکارم(آیت اهلل .)موجب حرمت ابدی نمی شودولی احتیاط مستحب عدم ازدواج است -

 (دختر مزنی بها) زانی با دختر زانیهازدواج کم ح

 )زنا با مادرش قبل از ازدواج با دختر( در غیر عمه و خالهالف( 

 4بیان کنید. ( رادر غیر عمه و خاله)بها حکم ازدواج با دختر مزنی

 (.5حضرت امام) .تواند با دختر او ازدواج کندبنا بر احتیاط واجب، نمی -
 ازدواج نکند. )آیت اهلل  سیستانی(.بنا بر احتیاط مستحب،  -

 مکارم(. اهلل)آیت .کراهت دارداین ازدواج  -

                                                 
؛ 011م 10ص:3؛ سید علوی سیسوتانی، منهواج الصوالحین،ج    11وم01, کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العده م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى ،ج -0

 ؛11 م، القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها 1اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، جسید روح
 )حاشیه حضرت امام, آیت اهلل مکارم(01, کتاب النکاح, التزویج فی العده, م1عروه الوثقی, ج. سید محمد کاظم یزدی, ال 1

 )حاشیه حضرت امام,آیت اهلل مکارم01, کتاب النکاح, التزویج فی العده, م1. سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج 3

)حاشیه حضرت امام, آیت اهلل مکارم؛  سید محمد حسون بنوی هاشومی    11المحرمات بالمصاحره,م, کتاب النکاح, فصل فی 1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -0
 ؛  5اهلل خمینی،تحریر الوسیلة،م؛ سید روح011م  51ص:3؛ سیدعلی  سیستانی، منهاج الصالحین،ج1311المسائل مراجع، خمینی،  توضیح

 51330035[ 01011]سوؤال  000، ص: 1(، ج 00الوى   31تفتائات امام خمینى )س()موسوعة اإلموام الخمینوی   . نکته امام در استفتاءات هم فتوا دارند و هم احتیاط : اس 5
 تواند بگیرد و اگر گرفته باید از هم جدا شوند و بر یکدیگر حرام ابدى هستند.بسمه تعالى، دختر کسى را که با او زنا کرده نمى

 جب باید از هم جدا شوند و حرام ابدى هستند.بسمه تعالى، به احتیاط وا-51351111[ 01011]سؤال 



 0در حکم مذکور فرقی بین زنا از جلو یا عقب نیست.)آیه اهلل  سیستانی( نکته:

 زنا با مادر زن بعد از ازدواج با دخترش

بل از نزدیکی با الف : ق اگر مردی با مادرهمسرش زنا کند حکم چنین ازدواجی درصور زیر چیست؟

 2همسر ب : بعد از نزدیکی با همسر؟
 مکارم( آیت اهلل امام خامنه ای،حضرت امام، در دو فرض فوق خللی در ازدواج با همسرش ایجاد نمی شود. ) -

 خللی به ازدواج وارد نمی کند.)آیه اهلل سیستانی(و غیر آنها در مورد عمه و خاله در دو فرض فوق  -

 ه قبل از ازدواج با دخترشاله یا عمبا خزنا ب( 
 3تواند با دختر او ازدواج کند؟که با خالۀ خود زنا کرده است، آیا میکسی
 .(مکارم آیت اهلل  حضرت امام،) موجب حرمت ازدواج با دخترش می شود -
 سیستانی(. آیت اهللتواند با او ازدواج کند )بنا بر احتیاط واجب، نمی -

 4تواند با دختر او ازدواج کند؟آیا می که با عمۀ خود زنا کرده است،کسی
 )حضرت امام(. موجب حرمت ازدواج می شود -

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل) .موجب حرمت ازدواج می شودبنا بر احتیاط واجب،  -

 5در حکم مذکور فرقی بین زنا از جلو یا عقب نیست.)آیه اهلل  سیستانی( نکته:

 له(حکم زنا با مادرزن )عمه یا خا

 6شود؟د، آیا موجب حرمت ازدواج میاگر بعد از ازدواج با دخترخاله یا دخترعمه، با مادرشان زنا کن
 آیوت اهلل  شود، چه قبل از دخول باشد چوه بعود از دخوول ) حضورت اموام و      زنا بعد از ازدواج باعث حرمت نمی -

 .مکارم(سیستانی، آیت اهلل 

 ج با دخترشلمآ یا نظر عمه یا خاله با شهوت و ازدوا

 7اگر شخصی زنی یا عمه و خاله خود  را از روی شهوت ببوسد آیا میتواند با دختر آنها ازدواج کند؟
وطی به شبهه و بوسیدن و لمس یا نگاه از روی شهوت و مانند آن ملحق به زنا نمی شوند و با این امور دختور   -

 عمه و خاله حرام نمی شوند.)آیه اهلل  سیستانی(

                                                 
 011م 51،ص3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 0

)حاشیه حضورت امام,آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید روح اهلل خمینوی تحریور       11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -1
 011م11، ص: 3سسیتم مدیریت سایت مقام معظم رهبری، استفتاء استانها؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج 5م 111، ص: 1الوسیلة، ج

)حاشیه حضرت امام,آیات عظام:مکوارم, خوویی, فاضول, نووری(؛  سوید      11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -3
 1051م011.حسین وحید خراسانی توضیح المسائل ، ص: 1310المسائل مراجع، مهاشمی خمینی، توضیحمحمد حسن بنی 

)حاشیه حضرت امام,آیات عظام:مکوارم, خوویی, فاضول, نووری(؛ سوید      11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -0
 .1051م  015؛ حسین وحیدخراسانی ، توضیح المسائل،ص: 1310المسائل مراجع، میحمحمد حسن بنی هاشمی خمینی، توض

 011م 51،ص3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 5

هاشومی   )حاشیه حضرت امام,آیت اهلل مکارم(؛ سید محمود حسون بنوی   11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج -1
؛ سوید علوی سیسوتانی، منهواج     5م القوول فوی المصواهرۀ و موا یلحوق بهوا      111ص:1الوسویلة،ج  اهلل خمینی، تحریر؛ سید روح1315المسائل مراجع، مخمینی، توضیح

 011م 3الصالحین،ج
 010م11, ص3سید علی سیستانی, منهاج الصالحین, ج -1



 با دختر موطوئه بالشبههازدواج حکم 
 1اگر با زنی وطی به شبهه شود آیا می توان با دختر او ازدواج کرد؟

موجب حرمت ازدواج می شود ولی اگر بعد از ازدواج با همسر به احتیاط واجب اگر قبل از ازدواج با همسر باشد  -
 . ) حضرت امام(آنچه قبل از دخول با همسر باشد و چه بعد از  باشد موجب حرمت ازدواج نمی شود

 سیستانی(آیت اهلل حرام نمی شود. )  -

اگر قبل از ازدواج با همسر باشد موجب حرمت ازدواج می شود ولی اگر بعد از ازدواج بوا همسور باشود موجوب      -
 مکارم(  آیت اهلل حرمت ازدواج نمی شود. )

 )زنا قبل از ازدواج باشد( زانیهبا مادر زانی ازدواج حکم 
 2بها را بنویسید.ادر مزنیحکم ازدواج با م

 (حضرت امام. )در حکم مذکور فرقی بین زنا از جلو یا عقب نیستو شود ، حرام میبنا بر احتیاط واجب -

گرچه سایر علما این مسئله را متعرض نشده اند ولی از بعضی از عبارات استفاده می شود حکوم دختور مزنوی     نکته:

 عروه در همین بحث 35بهای غیر عمه و خاله را دارد مثل مسئله 

 حکم زنا با دختر همسر
زنا کند آیا  )که از شوهر قبلی زن است( اگر انسان با زنی ازدواج کند و بعد از ازدواج با دختر آن زن

 3به ازدواجش خللی وارد می شود؟
 مکارم( اهلل آیت ت امام، به ازدواج خللی وارد نمی شود چه زنا بعد از دخول با همسر باشد و چه قبل از آن.)حر -

 در این حکم فرقی نمی کند که نزدیکی از جلو باشد یا از عقب.)حضرت امام( نکته:

 .اگر زنا قبل از دخول با همسر باشد احتیاط مستحب این است که به طالق و مانند آن از زن جدا شود

 4ازدواج با مادر موطوئه به شبهه
وجب حرمت ازدواج می شود ولی اگر بعد از ازدواج با همسر اگر قبل از ازدواج با همسر باشد به احتیاط واجب م -

 باشد موجب حرمت ازدواج نمی شود چه قبل از دخول با همسر باشد و چه بعد از آن. ) حضرت امام(

 در این حکم فرقی نمی کند که نزدیکی از جلو باشد یا از عقب.)حضرت امام( نکته:

 ل از ازدواج()زنا قب بهای پدر یا پسرازدواج با مزنیحکم 

 1اگر مرد با زنی زنا کند ازدواج پدران یا فرزندان آن مرد با آن زن چه حکمی دارد؟

                                                 
)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛ سید روح اهلل خمینی, 11کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاهره، م, 1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی، ج -0

 ؛  010م11، ص: 3؛  سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج5تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب تحریم، القول فی المصاهره,م
 1و 5القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها م اهلل خمینی، تحریر الوسیلة ، کتاب النکاح,؛ سید روح1310و1311م 1رساله مراجع، ج-1

اهلل خمینوی، تحریور   )حاشیه حضرت اموام, آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید روح    11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1. سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج 3
 1311و1315، رساله مراجع م1و5فی المصاهرۀ و ما یلحق بها م القول الوسیلة ، کتاب النکاح,

اهلل خمینوی، تحریور   )حاشویه حضورت امام,آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید روح     11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1. سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج 0
 1و5م القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها الوسیلة ، کتاب النکاح,



 (.امام بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست )حضرت -

 (سیستانی آیت اهلل . )احتیاط مستحب این است که ازدواج نکند -
 (آیت اهلل مکارمکراهت دارد.) -

 سیستانی( آیت اهلل ز جلو باشد یا از عقب.)حضرت امام، کی ادر این حکم فرقی نمی کند که نزدی نکته:

 بعد از ازدواجدر مسئله مذکور زنا حکم 
 2اگر پدر با زن پسر خود زنا کند یا بر عکآ آیا در زندگی آنها خللی واقع نمی شود؟

 ت اهلل آیو )حضورت اموام،   زن پسر بر پسر حرام نمی شود همانطوری که زن پدر بر پدر حرام نموی شوود    ،خیر -

 جلو باشد یا از عقب.)حضرت امام( در این حکم فرقی نمی کند که نزدیکی از نکته: مکارم(

 زنا بعد از عقد باشد و زنش را طالق رجعی دهد و در عده رجوع شود

اگر زنا بعد از عقد باشد ولی همسرش را طالق رجعی دهد و بخواهد دو باره در عده رجوع کند آیا 

 3شود؟موجب حرمت ابدی می 
 موجب حرمت ابدی نمی شود زیرا رجوع اعاده زوجیت سابق است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 زنا بعد از عقد باشد و زنش را طالق دهد و در عده بائن یا بعد از عده رجوع شود

اگر زنا الحق باشد ولی همسرش را طالق بائن دهد و بخواهد دو باره عقد کند یادر رجعی بعد از 

 4خواهد رجوع کندآیا موجب حرمت ابدی می شود؟عده ب
 بنا بر احتیاط واجب موجب نشر حرمت می شود . )حضرت امام(  -

 موجب نشر حرمت نمی شود . )آیت اهلل مکارم( -

 5ازدواج با موطوئه به شبهه پدر یا پسر
از ازدواج با همسر  اگر بعد یشود ول یاگر قبل از ازدواج با همسر باشد به احتیاط واجب موجب حرمت ازدواج م -

 شود چه قبل از دخول با همسر باشد و چه بعد از آن. ) حضرت امام( یباشد موجب حرمت ازدواج نم
 (یستانیاهلل س یهندارد.)آ یپسر اشکال یابا موطوئه به شبهه پدر  ازدواج -

اگر پودر بوا    ین، همچنندارد یفرزندان آن مرد با آن زن مانع یابه شبهه کند ازدواج پدران  یوط یمرد با زن اگر -
 اهلل مکارم( یهبه شبهه کند یا بر عکس در زندگی آنها خللی واقع نمی شود.)آ یزن پسر خود وط

 د یا از عقب.)حضرت امام(در این حکم فرقی نمی کند که نزدیکی از جلو باش نکته:

                                                                                                                                                         
 51، ص: 3؛  سیستانی، منهاج الصوالحین، المصواهرۀ و موا یلحوق بهوا، ج     1و5القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها م اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح,سید روح -0

  ؛11فصل فی المحرمات بالمصاهره، م 1؛ مکارم، حاشیة عروۀ الوثقی،ج011و011م

اهلل خمینوی، تحریور   )حاشیه حضورت امام,آیوت اهلل مکوارم( ؛ سوید روح    11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1وه الوثقی, جسید محمد کاظم یزدی, العر -1
 ؛ 1و5القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها م الوسیلة ، کتاب النکاح,

 )حاشیه حضرت امام,آیت اهلل مکارم(30ات بالمصاحره,م, کتاب النکاح, فصل فی المحرم1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى, ج -3
 )حاشیه حضرت امام,آیت اهلل مکارم(30, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى, ج -0
اهلل خمینوی، تحریور   )حاشویه حضورت امام,آیوت اهلل مکوارم(؛ سوید روح     11, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات بالمصاحره,م1. سید محمد کاظم یزدی, العروه الوثقی, ج 5

 یتاز سا ی؛ استفتاء شخص010م 11، ص: 3بها، ج یلحقالمصاهرۀ و ما  ین،منهاج الصالح یستانی،س ؛1و5القول فی المصاهرۀ و ما یلحق بها م الوسیلة ، کتاب النکاح,
 1100011100: یریاهلل مکارم، کد رهگ یهآ



 حکم ملموسه یا منظوره از روی شهوت توسط پدر یا پسر
 را از روی شهوت ببوسد یا نگاه بشهوت بکند آیا بر او و خاله(عمه و  یر)در غ اگر شخصی زنی

 1؟پسرش جایز است با او ازدواج کند

کننوده و  زن بیگانه ای را لمس نماید یا با شهوت به او نگاه کند، زن ملموسه و منظوره بر پدر لموس  ،اگر مرد  -
ملموسه و منظوره بر نگاه کننوده و لموس   و مادر شود نگاه کننده و بر پسر لمس کننده و نگاه کننده حرام نمى

 شود.)حضرت امام(کننده حرام نمى

در مسئله مذکور اگر ملموسه یا منظوره کنیز باشد حکم خاصی دارد که به علت عدم ابتال از ذکر آن خوداری می  نکته:

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ؛ 1روح اهلل خمینی تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, اسباب التحریم, القول فی المصاهره م سید -0



 عده و آنچه در حکم آن استسوم:  فصل

 و حرمت ابدی زنای در عدهحکم 

 رجعیه عدهدر 
 1تواند با او ازدواج کند؟است زنا کند، آیا میرجعیه عده  کسی با زنی که در اگر

 (، امام خامنه ای)حضرت امام موجب حرمت ابدی می شود. -

 (سیستانی آیت اهلل). بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود -

ا غیر رجعی، پس از سپری شدن عده، بنابر اگر با زنی که در عده دیگری است زنا کند خواه طالق رجعی باشد ی -
احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خوود  

 مکارم( )آیه اهلل .ادامه دهد

ی نمی کند. )آیت بنابر احتیاط واجب فرق 2)حضرت امام(در حکم مذکور بین زنای از قبل یا دبر فرقی نیست. نکته: 

 اهلل مکارم( 

 ، وفات ، وطی به شبهه و متعهبائن در عده
 3تواند با او ازدواج کند؟است زنا کند، آیا میبائن کسی با زنی که درعده  اگر

بائن و عده وفات و عده وطی به شبهه و عده متعه و عده فسخ موجوب حرموت ابودی نموی     طالق زنا در عده  -
 )حضرت امام( شود.

بائن یا عده وفات و عده متعه و عده وطی به طالق زنی که در عده غیر رجعیه است مثل زنی که در عده زنا با  -
)آیوه اهلل    شبهه است موجب حرمت نمی شود لذا زناکار می توانود بوا زن بعود از اتموام عوده اش ازدواج کنود.      

 سیستانی(

یا غیر رجعی، پس از سپری شدن عده، بنابر اگر با زنی که در عده دیگری است زنا کند خواه طالق رجعی باشد  -
احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خوود  
ادامه دهد )و( زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است اما موجب حرمت ابدی نمی شود و بعد از اتمام عدّه می توانند 

 ایند.)آیه اهلل  مکارم(ازدواج نم

 شک در اصل عده یا نوع عده زانیهزنا با 
یا نداند که رجعی است یا بائن، حکم ازدواج با او را  کند و نداند در عده است یا خیر، اگر با زنی زنا

                                                 
؛ مودیریت  1311؛سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل  مراجوع، م 11سید محمد کاظم طباطبایی یزدی  عروۀ الوثقی، فصل فی التزویج فی العدۀ م  -0

 1151نها؛ ناصر مکارم شیراری, توضیح المسائل, مسایت مقام معظم رهبری، استفتاء استا
   31سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ، فصل فی المحرمات بالمصاهرۀ، م -1
ی، توضیح )حاشیه حضرت امام, آیت اهلل مکارم(؛سید محمد حسن بنی هاشمی خمین11سید محمد کاظم طباطبایی یزدی  عروۀ الوثقی، فصل فی التزویج فی العدۀ م  -3

و ناصور مکوارم شویرازی, سوایت,      1151؛ مدیریت سایت مقام معظم رهبری، استفتاء اسوتانها؛ ناصور مکوارم شویراری, توضویح المسوائل, م      1311المسائل  مراجع، م
 ؛استفتاءات, ازدواج و زناشویی , ازدواج های حرام,  احکام ازدواج در عده, عدم حرمت ابد در صورت زنا در عدّه عقد موقّت



 1بیان کنید.
ی باشود، بور او   که بر شک بواق ، تازمانینداند در عده است یا خیر،  یا نداند که رجعی است یا بائنکه درصورتی -

 مکارم(.آیت اهلل  حضرت امام،شود )حرام نمی
اگر بداند که زن در عده است ولی نداند که عده اش رجعی است یا بائن و با آن زن زنا کند تا زمانی که نسبت  -

 )آیه اهلل  سیستانی( به نوع عده مشکوک باشد موجب حرمت نمی شود.

 شک در اتمام عده رجعی زانیه
 2ه در عده رجعی بوده و شک داشته که عده اش تمام شده یانه زنا کند حکم چیست؟اگر با زنی ک

 مکارم(آیت اهلل  حضرت امام،خبر دهد به عدم انقضای عده رجعی اش. )زن اگر  حرام ابد می شود مخصوصا -
]بنابر  کند اگر مرد بداند که زن در عده رجعی است ولی شک داشته باشد که عده اش تمام شده یا نه و با او زنا -

 موجب حرمت ابدی می شود.)آیه اهلل  سیستانی( احتیاط واجب[

 زنا در عده خود زانی
)مثال در عده عقد ؟شود یم یموجب حرمت ابد یاکه در عده خودش است زنا کند آ یاگر مرد با زن

 انفساخ خودش با زن زنا یادر عده فسخ و  یامبارات خودش  یاعده طالق خلع  در یاموقت خودش 

 3کند(.
 یشود و بعد از اتمام عدّه م ینم یمذکور مسلّماً حرام است؛ اما موجب حرمت ابد یزنا در عدّه متعه و عده ها -

 )آیه اهلل مکارم(.یندتوانند ازدواج نما

 و حرمت ابدی در عده ازدواجحکم 

 عقد در عدهحکم تکلیفی 
 4عقد در عده دیگری چه حکمی دارد؟

ی که در عده غیر است حرام است چه در عده رجعی باشد یا بائن و چه عده وفوات و  ازدواج دائم یا موقت با زن -
چه غیر آن و چه عده زن از جهت عقد دائم باشد یا عقد موقت یا از وطی به شبهه یا از غیر آن.)حضرت اموام،  

 آیت اهلل  سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                 
)حواشی حضرت امام و آیوات عظوام مکوارم, فاضول, خوویی(؛ سویدعلی       11.سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقی، کتاب النکاح, فصل فی التزویج فی العدۀ م0

   013م11، ص: 3سیستانی, منهاج الصالحین ، ج
)حواشی حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛  سوید علوی سیسوتانی, منهواج     11فی العدۀ م . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقی، کتاب النکاح, فصل فی التزویج1

 ؛013م11, ص 3الصالحین, ج
 1101111111: یریکد رهگ. استفتاء شخصی از سایت آیه اهلل مکارم،  3

، ص: 3 مکارم(؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج، فصل فی  التزویج فی العدۀ)حاشیه حضرت امام و آیت اهلل1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقى ج-0
 ؛ 0؛ سید روح اهلل خمینی، تحریر الوسیله ، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدۀ و تکمیل العدد م011م13



 عقد در عده ابدیحرمت بررسی فروض مختلف 

 علم دو طرف، به حکم و موضوع الف( در فرض
 1اگر عقد در عده واقع شود و دو طرف، به حکم و موضوع علم داشته باشند، حکم ازدواج چیست؟

شوند؛ چه دخول شده باشد، چه دخول نشده باشد. )حضرت امام، آیت اهلل عقد باطل شده و آن دو، حرام ابد می -
 سیستانی(.

دیکی کرده باشد یا نه ولی اگر عقد را فردی به وکالت از آن ها خوانده آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه نز -
 باشد نه خودشان، حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عده می توانند ازدواج کنند.)آیه اهلل  مکارم(

 جهل دو طرف، به حکم و موضوع در فرضب( 
 2کم چیست؟اگر عقد در عده باشد و دو طرف به حکم و موضوع جهل داشته باشند، ح

اگر دخول اگر چه از پشت صورت گرفته باشد موجب حرمت ابد می شود ولی اگر دخول صورت نگرفتوه باشود    -
می تواند بعد از اتمام عده با او ازدواج کند، در این حکم فرقی نمی کند که دخول در مدت عده باشد یا عقد در 

 رت امام(عده باشد ولی دخول بعد از اتمام عده صورت گرفته باشد.)حض
اگر دخول اگر چه از پشت صورت گرفته باشد موجب حرمت ابد می شود ولی اگر دخول صورت نگرفتوه باشود    -

می تواند بعد از اتمام عده با او ازدواج کند، البته اگر در این حالت عقد در عده باشد ولی دخول بعد از اتمام عده 
 سیستانی( )آیه اهلل صورت گرفته باشد موجب حرمت ابدی نمی شود.

اگر ]عقد را خودشان خوانده اند و[ هیچ کدام در عده بودن زن یا حرمت عقد در عده را نمی دانسته اند چنانچه  -
نزدیکی کرده اند زن بر او حرام می شود و اگر نکرده اند حرام نمی شود، ولی  اگر عقد را فردی بوه وکالوت از   

صورت، حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عده می توانند آن ها خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از دو 
 مکارم(.اهلل  ازدواج کنند.)آیت

 موضوع یابه حکم  )زن و مرد( دو طرفهر علم ج( در فرض 
 3در حرام ابد شدن علم به حکم و موضوع الزم است یا علم به یکی هم موجب حرمت می شود؟

اهل باشند، در صورتی که دخول صورت نگرفتوه باشود عقود    اگر زن و مرد هردو به یکی از حکم یا موضوع ج -
باطل است ولی بعد از اتمام عده می توانند ازدواج کنند، ولی در صورتی که دخول اگرچه از پشت صورت گرفته 
باشد حرام ابد می شوند، در این حکم فرقی نمی کند که دخول در مدت عده باشد یا عقد در عوده باشود ولوی    

 ام عده صورت گرفته باشد.)حضرت امام(دخول بعد از اتم
اگر زن و مرد هردو جاهل باشند به اینکه زن در عده است یا هردو جاهل باشند به اینکه ازدواج در عده حورام   -

است در این صورت اگر دخول)اگرچه از پشت( صورت گرفته باشد موجب حرمت ابدی می شود ولی اگر دخول 

                                                 
د محمود حسون بنوی هاشومی خمینوی،      سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ، کتاب النکواح, فصول فوی التوزویج فوی العدۀ)حاشویه حضورت اموام(؛ سوی           -0

؛ سید روح اهلل خمینی، تحریور الوسویله ،   1151المسائل جدید، ممکارم( مکارم، توضیحاهلل. آیتleader.ir؛ سایت رهبر معظم انقالب: 1011المسائل مراجع، متوضیح
 0کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدۀ و تکمیل العدد م

. سید روح اهلل خمینوی، تحریور الوسویله ، کتواب النکواح،      1151المسائل جدید، م؛ مکارم، توضیح1010المسائل مراجع، مخمینی، توضیح سید محمد حسن بنی هاشمی -1
 ؛ 5و0القول فی النکاح فی العدۀ و تکمیل العدد م

؛ سوید روح اهلل  011م13، ص: 3انی  منهواج الصوالحین، ج  ؛  فصل ال یجوز التزویج فی العودۀ؛ سوید علوی سیسوت    1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،ج -3
 5و0خمینی، تحریر الوسیله کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدۀ و تکمیل العدد م



 ی موجب حرمت ابدی نمی شود و بعد از اتمام عده می توانند عقد کنند.صورت نگرفته باشد عقد باطل است ول
 )آیت اهلل سیستانی(

اند عقد کردن زن در عدّه حرام است، اگور بوا هوم    دانستهاند زن در عدّه است، یا نمىدانستهاگر هیچ کدام نمى -
شود ولی  اگر عقد را فردی به ىشود و اگر نزدیکى نکرده باشند حرام نمنزدیکى کرده باشند زن بر او حرام مى

وکالت از آن ها خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از دو صورت، حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عده 
 مکارم(.اهلل  )آیت می توانند ازدواج کنند.

 علم یکی از دو طرف به حکم و موضوعد( در فرض 
 1طرف به حکم و موضوع، بیان کنید.حکم به ازدواج در عده را درصورت علم یکی از دو 

اگر زن یا مرد بداند که زن در عده است و حرمت ازدواج در عده را بداند و با این حال ازدواج کند موجب حرمت  -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  سیستانی(.. ابد می شود هرچند بعد از عقد دخول صورت نگرفته باشد

گری است برای خود عقد کند اگر یکی از مرد یا زن، بداند زن در عده است و بداند هرگاه زنی را که در عده دی -
عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه نزدیکی کرده باشد یا نه. ولی اگر عقد 

ه موی تواننود   را فردی به وکالت از آن ها خوانده باشد نه خودشان، حرام ابدی حاصل نمی شود و پوس از عود  
 ازدواج کنند.)آیه اهلل  مکارم(

 2عقد در عده با جهل به حکم یا موضوع و شک در اصل وقوع دخوله( 
اگر عقد در عده بوده و جهل به حکم یا موضوع بوده و شک در اصل وقوع دخول باشد چه حکمی 

 دارد؟
حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت در این حالت بنا را بر عدم دخول می گذارد و موجب حرمت ابدی نمی شود.) -

 اهلل سیستانی(

 عقد در عده با جهل به حکم یا موضوع و شک در وقوع دخول در عده یا بعد آنو( 
اگر عقد در عده واقع شده باشد بخاطر جهل به حکم یا موضوع،  اما  شک کند دخول در عده بوده 

 3شود؟یا نه، آیا موجب حرمت ابدی می
 شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.گذارد؛ پس بر او حرام نمىىبنا را بر عدم آن م -

 وطی به شبهه کرده و حامله شده ،عقد با زنی که در عده غیرز( 
و موجب حرمت وطی به شبهه کرده و حامله شده، ازدواج کند، عقد ا ،اگر با زنی که در عده غیر

                                                 
ز التوزویج فوی   , کتاب النکاح, فصل ال یجوو 1؛سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى ،ج1011المسائل مراجع، مسید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح -0

؛ مدیریت سایت مقام معظوم رهبوری، اسوتفتائات اسوتانها ؛ ناصور      010م15و ص011، م13، ص3العدۀ)حاشیه حضرت امام(؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 ؛ 0و تکمیل العدد م ؛ سید روح اهلل خمینی، تحریر الوسیله ، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدۀ1151المسائل جدید، ممکارم، توضیح
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 1ابدی می شود یا خیر؟
 اقوی موجب حرمت ابدی نمی شود، گرچه احتیاط مستحب در ترک است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

پرسش : اگر زنى شوهر او ده سال قبل مفقود شده و به سبب عسر و حرج، به حاکم شرع مراجعه 

 کرده و طالق گرفته است، چنانچه بعد از اتمام عدّه طالق و ازدواج مجدد، اکنون معلوم شده که

شوهر اوّل او چند سال قبل فوت کرده و طالق در زمانى بوده که شوهر اول فوت کرده است؛ حکم 

 این مسئله چیست؟ و آیا ازدواج این زن از قبیل ازدواج زن شوهردار است؟
پاسخ : ازدواج دوّم زن، باطل است و وطى به شبهه بوده و همچنین زن باید عدّه وفات را نگوه دارد. و بوه هور     -

احتیاط این است که بعد از نگه داشتن عدّه وفات، از نو صیغه عقد را بخواند ولى حرام ابدى نیست چوون  حال 
 1شوهر مرده بوده و زن شوهردار نبوده و در عدّه هم نبوده چون خبر فوت به او نرسیده بود.) آیه اهلل  مکارم(

  دهعاتمام ایام دخول بعد از  عقد در عده وحکم مسئله در صورت وقوع 

اگر عقد در عده بوده و دخول بعد از انقضای عده  )در مواردی که حرمت متوقف بر دخول است(

 3شود؟باشد، آیا موجب حرمت ابد می

 شود. ) حضرت امام(.باعث حرمت می -
 مکارم، آیت اهلل سیستانی: به احتیاط مستحب ازدواج نکند(.شود )آیت اهلل باعث حرمت نمی -

 رسی حکم در مانحن فیهحکم دخول از دبر و بر

 4آیا در دخول در عده فرقی بین قبل و دبر وجود دارد؟ 
 بنا بر احتیاط واجب فرقی نیست.) آیت اهلل مکارم ( خیر، فرقی نیست. )حضرت امام( -

 شک در عده برخی فروعات در

 شک در اصل در عده بودن زن

 5تواند با او ازدواج کند؟اگر شک کند زنی در عده است، آیا می

که از قبل، به عده علم نداشته باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیسوتانی، آیوت اهلل   شرطیازدواج صحیح است؛ به -
 الزم نیست.)حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(هم تحقیق  مکارم(.

 شک در اتمام عده و خبردادن زن به اتمام عده  

 6ست، آیا حرفش قبول است؟اگر در انقضای عده شک داریم و زن بگوید عده ام تمام شده ا

                                                 
 3فصل ال یجوز التزویج فی العدۀ، م 1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقى،ج -0
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 حرف او قبول است و ازدواج با او جایز است )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. -

که از صدقش تحقیق که متهم نباشد؛ وگرنه احتیاط الزم، ترک ازدواج است، تازمانیحرفش قبول است، تازمانی -
 سیستانی(نکنیم. )آیه اهلل  

 مام عدهشک در اتمام عده بدون خبردادن زن به ات
اگر مرد بداند که زنی در عده بوده است ولی در اتمام عده زن شک داشته باشد و بدون خبردادن 

 1زن از اتمام عده با او ازدواج کند چه حکمی دارد؟
 حکم ازدواج در عده را دارد.)آیت اهلل مکارم( -

  به وقوع عقد در عده )در اخبار بعد از عقد( حکم قبول قول زن

دهد که در عده  تقاد اینکه زن در عده نیست با زن ازدواج کند و بعد از عقد زن خبراگر مرد به اع

 2است این ازدواج چه حکمی دارد؟
 قول زن پذیرفته می شود و بنابر احتیاط واجب در صورت دخول حرام ابد می شوند)حضرت امام( -
ت به حکم یا موضوع جاهول بووده و   بنابر احتیاط واجب قول زن در اینجا پذیرفته نمی شود مگر اینکه زن نسب -

 بعد از عقد جهلش برطرف شود.)آیه اهلل  مکارم(

 شک در وقوع ازدواج در عده بعد از عقد
 3اگرکسی ازدواج کند و بعد شک کند که عقد در عده واقع شده است یا نه، ازدواج چگونه است؟

بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را زنی را که طالق داده -
از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا 

اگر زنی حکم وجوب عده را نمی دانسته است و حال شک کند که عقد دوم در زمان  نکند)مراجع عظام تقلید(.
احراز نکند که عقد دوم بعد از انقضاء عده بوده است، باید آثار حرمت را بر آن بار کند.  عده بوده یا بعد از آن، تا

 )امام خامنه ای(

 :عقد زنی که در عده خود مرد است حکم

 الف: موارد عدم جواز ازدواج با زنی که در عده خود مرد است
 4درچه مواردی انسان نمی تواند با زنی که در عده خود اوست عقد  کند؟

 خود مرد است: عدۀ طالقِ رجعیبا زنی که در ازدواج  -1

 )حضرت امام(زنی که در عده رجعی فرد در حکم زوجه او می باشد.صحیح نیست؛ چون   -
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اگر زن در عده مردی باشد، عقد زن با همان مرد در عده اشکالی ندارد البته اگر عده رجعی باشود عقود باطول     -

 مسر مرد است.)آیه اهلل  سیستانی(کما هاست زیرا زن در این حال حقیقتا یا ح

ازدواج دائم با زنی که در عده طالق رجعی خود اوست،رجوع محسوب می شود و عقد موقت در عده نیز بنوابر   -
 0احتیاط واجب رجوع محسوب می شود.)آیت اهلل مکارم(

 دواج با زنی که مرد او را سه بار طالق دادهاز -2

 با توجه به شرایطش نیاز به مُحَلِل دارد(: و اکنون در عده طالق سوم است)و 

 .)حضرت امام(ولی موجب حرمت ابدی نمی شود ازدواج باطل و حرام است -
 (آیت اهلل مکارمدر این صورت عقد باطل و احتیاطا حرام می باشد ولی موجب حرمت ابدی نمی شود.) -

 ازدواج با زنی که مرد او را نه بار طالق داده -3

 (مکارمآیت اهلل صحیح نیست.)حضرت امام، :ول شرایطش موجب حرمت ابدی به فرد شده()در جایی که با حص

 این مسئله اجماعی است چون بعد از طالق نهم با شرایطش زن برای همیشه با مرد حرام می شود. نکته:

 و آن زن عده این شبهه را نگه داردوطی به شبهه کرده  ،زن غیر با اگر -4

 .دار استشوهراین زن چون 

 آمده است. "وطی به شبهه با زن شوهر دار"حکم ازدواج با این زن بعد از عده در عنوان نکته:

 ... کند و زن حامله شودوطی به شبهه  استدر عده غیر که زنی  با اگر -5 

 در عده خودش که وضع حمل است و بر مبنای عدم تداخل مقدم بر عده غیر می شود: 

  مکارم( آیت اهلل ،مت ابدی نمی شود.)حضرت اماماست ولی موجب حر باطلازدواج   -

 ب: موارد جواز ازدواج با زنی که در عده خود مرد است
 2درچه مواردی انسان می تواند با زنی که در عده خود اوست عقد  کند؟

 و منتظر گذشت عده نشود مگور اگر زن در عدۀ مرد باشد براى او جایز است که در همان حال او را عقد نماید  -
 (مکارمآیت اهلل ر مساله قبل مطرح شد(.)حضرت امام،  که د) دآیدر مواردى به خاطر موانعى که پیش مى

اگر زن در عده مردی باشد، عقد زن با همان مرد در عده اشکالی ندارد البته اگر عده رجعی باشود عقود باطول     -
 ستانی(است زیرا زن در این حال حقیقتا یا حکما همسر مرد است.)آیه اهلل  سی

 اج در عدّه عدم حرمت ابدی شوهر سابق در صورت ازدو

بعدش با شوهر سابق خود عقد می خواند، آیا به  زنی در عدّه با مردی ازدواج موّقت می نماید، روز 
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 1شوهر اوّل خود حرام ابد شده است؟
 عوده وطوی بوه شوبهه    در فرض سوال ازدواج با فرد اول صحیح است ولی اگر با فرد دوّم نزدیکی داشته بایود   -

 )آیه اهلل  مکارم(نگهدارد.

 وطی به شبهه در عده

 الف: وطی به شبهه بدون عقد
شبهه در اثر ازدواج نبوده  ینبه شبهه کند)و ا یکه در عده است وط یکه فرد با زن یدر صورت یاآ

 2؟شود یم یموجب حرمت ابد یطشاست( حکم ازدواج در عده را دارد که با شرا
آیوت اهلل   ،سیسوتانی  آیوت اهلل  ،ه را ندارد یعنی موجب حرمت ابدی نمی شود .)حضورت اموام  حکم عقد در عد -

 مکارم(

 با عقدی که ارکانش مختل استب: وطی به شبهه 
بوده  یشبهه در اثر ازدواج ینبه شبهه کند)و ا یکه در عده است وط یکه فرد با زن یدر صورت یاآ

 3شود؟ یم یموجب حرمت ابد یطشدارد که با شراکه ارکانش مختل است(حکم ازدواج در عده را 
 مکارم( آیت اهلل ،حکم عقد در عده را ندارد یعنی موجب حرمت ابدی نمی شود .)حضرت امام -

 وطی  به شبهه در عده حکم عقد در عده را ندارد و موجب حرمت ابدی نمی شود .)آیه اهلل  سیستانی( -

 ج: وطی به شبهه با عقد تام االرکان ولی فاسد
شبهه در اثر ازدواج تام  ینبه شبهه کند)و ا یکه در عده است وط یکه فرد با زن یدر صورت یاآ

 یطشفاسد است( حکم ازدواج در عده را دارد که با شرا یعقد به تعبد شرع یبوده ول یاالرکان

 4شود؟ یم یموجب حرمت ابد
 بنابر احتیاط واجب حکم عقد در عده را دارد.)حضرت امام(. -

 سیستانی(ود .)آیه اهلل شبهه در عده حکم عقد در عده را ندارد و موجب حرمت ابدی نمی شوطی  به  -
 مکارم(آیت اهلل یعنی موجب حرمت ابدی نمی شود .) حکم عقد در عده را ندارد -

 مرتبط با مسئله یئاستفتا
هۀً إالّ أن ء شبرجل طلق زوجته وفی العدّۀ تزوجت بآخر وکان فی اعتقادها أن العدۀ قد انتهت فالوط
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ء الشبهۀ وبعد ثالثۀ دماء وطهرین فقط أی الزوج األول عاد لها وبعقد جدید قبل انتهاء عدۀ وط

علمت بالشبهۀ وهی فی الدم األول ثمّ طهرت ثم رأت الدم الثانی ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم الثالث 

 ولم تر الطهر الثالث وقد دخل بها فی ذلک الطهر ؟
مرأۀ فی عدتها من الغیر موجب للتحریم المؤبد إذا کان مع الدخول . ولوم یکون الوزوج    بشکل عام العقد على ال -

ء شبهة إذا کان مع العقد فسماحة السیّد )دام ظله( عالماً بالحال ولکن هنا خالف فی مبدأ العدۀ فیما اذا کان الوط
ء الشبهة ل اکمال العدۀ من وطىیحتاط بکون العدۀ من حین تبین الحال فتارۀ نفترض أن الزواج للزوج األول قب

ء الشبهة ففی الفرض األول ال اشکال فی الحرموة األبدیوة وهوو    ء واُخرى من حین العلم بوطىمن حین الوطى
ء الشوبهة تزوجهوا الوزوج    فتوى وأما فی الفرض الثانی فالسیّد یحتاط وفی السؤال جاء انه قبل انتهاء عدۀ وطوى 

ء و طهرین أی علمت بالشبهة وهی فی الدم األوّل ثم طهرت ثم رأت الدم الثانی األوّل بعقد جدید بعد ثالثة دما
ثم طهرت ثم رأت الدم الثالث ولم تر الطهر الثالث وقد دخل بها فی هذا الطهر فمن حین العلم لم یمض علیها 

فی السؤال فعلى کل ء أم ال لم یبین ثالثة أطهار وتزوجها األوّل وأما أنه مضى علیها ثالثة اطهار من آخر وطى
حال على تقدیر تکون الحرمة أبدیة وعلى سبیل الفتوى واُخرى تکون الحرمة األبدیوة علوى سوبیل االحتیواط     

 0(آیت اهلل سیستانی)الوجوبی .

 عقد در حال احرام

 حکم تکلیفی عقد در حال احرام
 2حکم ازدواج دائم یا موقت در حال احرام چیست؟

ازدواج جایز نیست اعم از اینکه طرف مقابل محل باشد یا او نیز محرم باشود؛اعم  برای محرم اعم از زن و مرد  -
و  اعم از اینکه وکیل محرم باشد یوا خیور؛   ،در حال احرام موکل بخواند خودش بخواند یا وکیلعقد را از اینکه 

 سیستانی( آیت اهلل حضرت امام، .)اعم از اینکه وکالت قبل از احرام باشد یا بعد از احرام
برای محرم اعم از زن و مرد ازدواج جایز نیست اعم از اینکه طرف مقابل محل باشد یا او نیز محرم باشد؛ البته  -

 اگر عقد را وکیل بخواند موجب موجب حرمت نمی شود.)آیت اهلل مکارم(

 موقت( ،)دائم مستحبی( و نوع عقد ،عمره ،)واجب نوع احرام حج

ان احرام حج واجب یا عمره یا حج مستحبی و بین عقد متعه یا احرام، می آیا در حرمت عقدِ درحال

 3دائم فرقی است؟
ذکر شد بین اینکوه احورام بوراى حوج واجوب باشود یوا         ،و بطالن آن با جهل ،در آنچه که از تحریم او با علم -

ت از اش براى خودش باشد یا به نیابو مستحب یا  براى عمرۀ واجب باشد یا مستحب، و بین اینکه حج و عمره

                                                 
 استفتائات نجف.  0

( با حواشی حضورت اموام   0دی, عروۀ الوثقى مع تعلیغات، کتاب النکاح, فصل من المحرمات االبدیه، التزویج حال االحرام)قبل از مسئله و سید محمد کاظم طباطبایی یز1
لقوول فوی   اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسوباب التحوریم, ا  ؛ سید روح111م 10ص3و آیت اهلل مکارم(؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 01الکفر, م
؛ 315حوج )محشوى(، م   سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروۀ الوثقی مع التعلیقات ، فصل فی المحرمات االبدیة التزویج حال االحرام. سید روح اهلل خمینی, مناسک -3

 03, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر, ماهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح؛ سید روح113م 11ص3سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج



 کند. )حضرت امام(دیگرى باشد، فرق نمى

آنچه که درباره حرمت ابدی در صورت علم و بطالن عقد در صورت جهل در ازدواج در عده بیوان شود فرقوی     -
نیست بین اینکه احرام برای حج واجب باشد یا احرام حج مستحب و یا احورام عموره واجوب یوا احورام عموره       

 یا عمره برای خودش باشد یا به نیابت از دیگری.)آیه اهلل  سیستانی(مستحب و فرقی نیست بین اینکه حج 

 خیر، فرقی در این جهات ندارد. )آیت اهلل مکارم( -

سیسوتانى،   آیوت اهلل  امام خامنوه ای،  ،امامدر احکام ذکر شده، فرقى بین عقد موقّت و دائمى نیست.) حضرات  نکته:

 مکارم( آیت اهلل

 عقد در احرام  دیبررسی فروض مختلف در حرمت اب

 علم مرد به حرمت
 1حکم وضعی ازدواج دائم یا موقت را با علم به حرمت درحال احرام برای مرد  بیان کنید.

کوه  کند نزدیکی شده باشد یا نه و فرق نمیفرقی نمی کند که  شوند؛ شود و آن دو حرام ابد میعقد باطل می -
حضرت امام، )بخواند و وکالت قبل از احرام یا بعد از احرام باشد زن مُحرم یا مُحِل باشد و عقد را خود یا وکیل 

 (.سیستانی آیت اهلل 
کند کوه  شوند؛ فرقی نمی کند که  نزدیکی شده باشد یا نه و فرق نمیشود و آن دو حرام ابد میعقد باطل می -

 اهلل شوود )آیوت  نموی که عقد را وکیل خوانده باشد موجب حرمت ابودی  درصورتیزن مُحرم یا مُحِل باشد ولی 
 مکارم(.

 به حرمتمرد جهل 
 2به حرمت درحال احرام را بیان کنید.مرد حکم ازدواج دائم یا موقت را  باجهل  

چه نزدیکی شده باشد و چه نزدیکی شود، اگر با جهل به حکم عقد کند، عقدْ باطل است، ولى حرام دائمى نمى -
) ن زن ازدواج نکند؛ خصوصاً اگر با او نزدیکى هوم کورده باشود.    است که که با آ هرچند احتیاط آن نشده باشد

 (مکارمآیت اهلل سیستانى،  آیت اهلل  ،امام خامنه ایحضرت امام، 

 جهل زن به حکم و وقوع دخول

 3که زن به حکم جاهل بوده است، ازدواج کند و دخول شود، حکم چیست؟اگر درحالی
 .نکنندنا بر احتیاط مستحب ازدواج حال باین با -

 غفلت یا فراموشی احرام
غافل شود که محرم است یا فراموش علم به حرمت عقد در حال احرام داشته باشد ولی اگر مُحرِم 

                                                 
، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات االبدیة التزویج حال االحرم)حواشی حضرت امام، آیت اهلل مکوارم(؛ سوید روح   1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقى، ج 0

؛ سوید علوی سیسوتانی، منهواج     1011، م1مینوی، توضویح المسوائل مراجوع، ج    ؛ سید محمد حسن بنوی هاشومی خ  310م011اهلل خمینی مناسک حج )محشى(، ص: 
 اهلل خمینی، تحریر الوسیلة؛ سید روح 111م 10ص3الصالحین، ج

   ؛310م110, کتاب النکاح,  فصل فی المحرمات االبدیة، التزویج حال االحرام؛ سید روح اهلل خمینی  مناسک حج )محشى(، ص: 1عروۀ الوثقی، مع التعلیغات, ج - 1

 3م11. مناسک حج )امام خمینى(، ص: 310سید روح اهلل خمینی مناسک، م -3



 1کند و ازدواج کند، حکم چیست؟

 . )حضرت امام(و بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود عقد باطل است -

 (اهلل مکارم )آیت عقد باطل است ولی موجب حرمت ابدی نمی شود -

 عقد مرد مُحِل با زن مُحرِم
 2حکم ازدواج زنِ درحال احرام با مرد مُحل را بیان کنید.

 مکارم( ب به هم حرام می شوند. )آیت اهللعقد باطل است و بنابر احتیاط واج -

 سیستانی(. آیت اهلل ) .شوندعقد باطل است و درصورت علم زن، بنا بر احتیاط واجب حرام ابدی می -

که با او نزدیکى نکند و او را طوالق   اى را عقد کند، احتیاط آن استمهاگر محلّ، محر -311)امام در مناسک  ه:نکت

اگر زوجه محرم باشد و حرمت را بدانود و زوج محول باشود، ازدواج آنهوا     -امام تحریر داده و هیچ وقت با او ازدواج نکند.

 عقد باطل است و موجب حرمت ابدی می شود. حاشیه عروه(-)حضرت امام موجب حرمت ابدى می شود.

 3حکم زن یا مردی که طواف نساء را انجام نداده
اگر مرد طواف نساء را که یکى از کارهاى حجّ است بجا نیاورد، زنش که بواسطة مُحرِم شدن بر او حرام شوده   -

ام شوده بوود حوالل    شود و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش که بواسطة احورام بور او حور   بود حالل نمى
 مکارم( آیت اهلل امام، حضرت شوند.)شودولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حالل مىنمى

اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکى از کارهاى حجّ و عمرۀ مفرده است، بجا نیاورند، استمتاع جنسى بور آنهوا    -
اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خوارج شوده    شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولىحالل نمى

 (سیستانى )آیت اهلل باشد، ازدواجش صحیح است، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد.

                                                 
 .0, کتاب النکاح, فصل فی المحرمات االبدیة التزویج حال االحرام، م1سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, عروۀ الوثقى، مع التعلیغات,ج -0
، فصل فی المحرمات االبدیة التزویج حال االحرام)حواشوی حضورت اموام و آیوت اهلل     1کتاب النکاح، ج سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقى، مع التعلیغات، -1

اهلل خمینی، تحریر الوسیلة: کتاب النکاح, فصل فی اسوباب التحوریم,   ؛  سید روح1051و1011المسائل مراجع، ممکارم(؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح
 110، م11، ص: 3؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج311روح اهلل خمینی  مناسک محشی، م ؛ سید 00القول فی الکفر  م
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 دین و مذهب زوجین و حکم ازدواج :فصل چهارم

 1کفارحکم ازدواج با 

 کافرازدواج زن مسلمان با مرد 

 2مسلمان را بیان کنید.حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر
  )مراجع عظام تقلید(.. جایز نیست )مطلقا( زن مسلمان با مرد کافرازدواج  -

، آیوت  امامحضرت ).ازدواج دائم باشد یا موقت؛ کافر حربی باشد یا کتابی یا مرتد فطری یا ملی فرقی نمی کند نکته:

  (سیستانی اهلل

  ۀکافرزن ازدواج مرد مسلمان با 

 ل کتاباه غیرزن کافر 

 3کتابی و مرتد جایز است؟ آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر
فرقی بین اصناف مختلف کافر غیر  )مراجع عظام تقلید(. جایز نیست.غیرکتابی کافر با زن مسلمان  دمرازدواج  -

 (.سیستانیحضرت امام، آیت اهلل ) .و مرتد اعم از ملی و فطری نیست؛ چه دائم باشد و چه موقتکتابی 

 های اهل کتابازدواج با زن

 ازدواج دائم

 4های اهل کتاب را بنویسید.حکم ازدواج دائم با زن

                                                 
 علیه و آلوه( نباشود   )صلى اهللیاءمعترف به نبوّت خاتم األنب یااو معترف نباشد ب.  یگانگیبه  یااست که الف. به خداوند متعال  یکافر کس.  0

اکرم)صلى اهلل علیوه و آلوه(، برگوردد     یامبرپ یاءخاتم األنب یبباشد که به تکذ یانکار طور ینرا منکر شود و ا یند یاتاز ضرور یکی یاج. 
 یاز کارهوا  یاد از واجبات مانند نماز، روزه، زکات و حجاب باش ی،که آن ضرور کندینم یرابطه فرق ینباشد و در ا یبه طور اجمال رچنده

 ین)صلى اهلل علیه و آلوه( باشود، بنوابرا   یامبرپ یتمودّت اهل ب یامثل معاد  یاز مسائل اعتقاد یاحرام مانند شراب خوردن، ربا و غنا؛ باشد؛ 
را که از  یدستوراتاز  یاسالم را انتخاب نموده امّا بعض یند یااسالم باشد  یناز د یرغ ینید یدارا یارا انتخاب نکرده باشد  ینیکه د یفرد
امّا   باشد،یکافر م ید،انکار نما -خداست  یامبرگفته پ داندیکه م یدر حال -)صلى اهلل علیه و آله( ابالغ شده یامبرخداوند متعال به پ یهناح
 یبعض ین،ات مخالف دالقاء شبه یامسلمانان  یطاز مح یمانند دور یلیبه دال یانتخاب نموده ول یشخو ینکه اسالم را به عنوان د یفرد

را داشته باشد منکر گردد،  یشان)صلى اهلل علیه و آله( و گفته ایامبرپ یبمثل خمس و حجاب را بدون آنکه قصد تکذ یند یاز احکام فرع
 یکتواب  ریو و کوافر غ  یانو زرتشت یحیانمس یهودیان، یعنی یبه دو دسته کافرِ کتاب ی،به طور کلّ کافر هرچند منحرف است. باشدمیکافر ن
نجوس بوودن آنوان در مسوائل بعود       یوا کوه حکوم پواک     گوردد یم یطبقه بند باشد،ینم یزرتشت یا یحیمس یا یهودیکه  یکافر یعنی

 011، م0المسائل جامع، ج یح( توضیستانیاهلل س یت.)آآیدیم

اهلل ؛ سوید روح 1311المسائل مراجع، م ؛ توضیح115م3الصالحین، ج؛ سیستانی، منهاج  1311م011المسائل مراجع ص: سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح -1
 خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر  

 اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر  ؛ سید روح1311م011المسائل مراجع ص: توضیح  -3
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 سیستانی(. آیت اهلل )حضرت امام، به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهاى کافرۀ اهل کتاب جایز نیست  -

اگر آنها نیز از کفّار حربی باشند مردم مسلمان می تواند با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری ازدواج کند البته  -
ازدواج با آنها خالف احتیاط است ]ولی[ مرد مسلمانى که همسر مسلمان دارد احتیاط آن است که زن دائم ذمی 

  0را بدون اجازه همسر مسلمان نگیرد. )آیت اهلل  مکارم(

 ازدواج موقت با زنان اهل کتاب

 2ازدواج موقت با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
 (امام خامنه ای امام، حضرت) .ازدواج موقت مانعی ندارد -

مرد مسلمانی که زن مسلمان ندارد می تواند بوا زن یهوودی یوا مسویحی بوه طوور موقوت ازدواج کنود ولوی           -
که زن مسلمان دارد، متعة زن کتابی بدون اجازۀ همسر مسلمان جایز نیست و اگر اجازه هم بدهد، بنا درصورتی

 اهلل )آیتو در این مسئله میان دور بودن و یاهمراه بودن همسرش فرقوی نیسوت.   زدواج نکندبر احتیاط واجب ا
 سیستانی(.

که زن مسلمان دارد، متعة زن مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب به طور موقت ازدواج کند ولی درصورتی -
به ازدواج موقت ندارند ولی اگر به  )زنان اهل کتاب اگرچه اعتقادکتابی بدون اجازۀ همسر مسلمان کراهت دارد

  آیه اهلل  مکارم()خاطر اعتقاد شوهر اعالم آمادگى براى این امر کنند، کافى است.(

 3ازدواج با زن مجوس
 4حکم ازدواج با زن مجوس را بیان کنید.

 حرام است )حضرت امام(.ازدواج مرد مسلمان با زن مجوس  -

 5سیستانی( حتیاط واجب اشکال دارد.)آیه اهللبه صورت موقت به امرد مسلمان با زن مجوس اگرچه ازدواج  -

 که در مسئله قبل حکم آن بیان شد. 0مجوسیان محکوم به اهل کتاب هستند. )آیت اهلل مکارم( -

                                                                                                                                                         
حکم ازدواج با اهول کتواب بوا داشوتن     استفتاءات, ازدواج و زناشویی, ازدواج های حرام,  احکام ازدواج با کافر و سایر مذاهب, حکم ازدواج با اهل کتاب و کافر حربی, 

 اهلل خمینی، تحریر الوسیلة: کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفرهمسر مسلمان؛ سید روح
کم ازدواج با اهل کتواب و کوافر   ؛ سایت, استفتاءات, ازدواج و زناشویی, ازدواج های حرام,  احکام ازدواج با کافر و سایر مذاهب, ح1101. ناصر مکارم شیرازی, رساله، م 0

قائول بوه منوع ازدواج دائوم      111سوؤال  100، ص: 0نکته: آیه اهلل مکارم در  استفتاءات جدیود )مکوارم(، ج  -حربی, حکم ازدواج با اهل کتاب با داشتن همسر مسلمان
 هستند ولی مطلب بیان شده نظر اخیر ایشان است.

؛سوید علوی   111االمر السوابع االحورام م   3؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین ج1311ذیل م 011المسائل مراجع صسید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح -1
؛ 151و151س 113، ص: 0سوایت مقوام معظوم رهبوری اسوتفتائات اسوتانها؛ اسوتفتاءات جدیود )مکوارم(، ج          آدرس: 311و310سیستانی, فقه برای غرب نشینان, س

؛ ناصر مکارم شیرازی, سایت, استفتاءات, ازدواج و زناشویی, ازدواج های حورام,  احکوام ازدواج بوا کوافر و سوایر      0110سؤال  300، ص: 1استفتاءات جدید )مکارم(، ج
 فی الکفر اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القولمذاهب,  حکم ازدواج موقّت با اهل کتاب با داشتن همسر مسلمان؛ سید روح

شده و آن نامى بوده اسوت کوه روحانیوان    خوانده مى« مَگاو»و در زبان اوستایى « مَگوش»است که در زبان در پارسى باستان  یاشده کلمه یواژه مجوس شکل عرب.  3
شوکل   ی،شد و پس از ورود به زبان عرب ندهصورت مَگوس خوا( وارد شده و به Aramaic) یواژه در زبان آرام ین[ ا1اند.]خواندهدین باستانى ایران را به آن نام مى

بوود کوه    یداشت و شامل فرَق، مذاهب و مکاتوب گونواگون   یمتعدد یقنبود. بلکه مصاد یانعنوان، صرفاً منحصر در زرتشت ینا یقت،به خود گرفت. در حق« مجوس»
بوا   یوز آنوان ن  ین،معصووم  یرهو س یکه در سنت نبو کردندیم یزندگ یگرد یو نواح یرانر اد یانزرتشت یزبود. مصادف با ظهور اسالم ن «یزرتشت یینآ»ها از آن یکی

مجووس( شومرده    یهوا هوا و شواخه  از فرقوه  یکوی  یقت،آن )در حق یقِاز مصاد یکینه مطابق با مجوس، بلکه  گری،یو لذا زرتشت شدندیخوانده م« مجوس»عنوان 
 .شودیم

سوید علوی   ؛ 0011امام خامنه ای، جوزوه تفواوت فتواوی دی مواه     ؛ 0التحریم, القول فی الکفر ، مسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب اهلل خمینی، تحریر الوسید روح  -0
 03س31، ص: 0استفتاءات جدید )مکارم(، ج 111م 11ص3سیستانی, منهاج الصالحین,ج

 لمجوس من أهل الکتاب دون الصابئة واألحوط لزوماً ترک نکاح المجوسیة مطلقاً.آورده اند که: ا 0111. نکته: آیه اهلل سیستانی در استفتاءات نجف,سوال 5



 ازدواج با زنان زرتشتی
 2آیا ازدواج با زرتشتیها جایز است؟

 ( امام خامنه ای).نکاح انقطاعى با زنان زرتشتى، اشکال ندارد -
 سیستانی( ا زن زرتشتی جایز نیست.)آیه اهللبنابر احتیاط واجب ازدواج ب -

 ازدواج با زرتشتیان جایز نیست.)آیه اهلل  مکارم( -

 ازدواج با زن صائبی
 3حکم ازدواج با زن صائبی را بنویسید.

 ،ا روشن نیستها برای مدین آن؛ زیرا حقیقت ازدواج مرد مسلمان با زن صابئی بنابر احتیاط واجب جایز نیست -
 ها را دارند )حضرت امام(.ای از نصارا هستند، حکم آناگر معلوم شد فرقه

و اگر حقیقوت   نصارا هستند، حکم نصارا را دارندای از اند، حرام است و اگر ثابت شد فرقهاگر ثابت شود مشرک -
 یستانی(سآیت اهلل ) .ها حرام استدینشان ثابت نشد، بنا بر احتیاط واجب ازدواج با آن

 ازدواج با مرتد
 4حکم ازدواج با مرتد را بنویسید.

 )فطری یا ملی( ازدواج کند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(. بر مرد و زن مسلمان جایز نیست که با مرتد -

 اگریکی از زوجین یا هردو با هم قبل از دخول مرتد شوند

 5تد شود، حکم چیست؟که یکی از زوجین یا هردو با هم قبل از دخول مردرصورتی
 )امام(. فرقی نمی کند که ارتداد فطری یا ملی باشد شود )حضرت امام(.در همان لحظه، ازدواج فسخ می -

اگر مرد مرتد ملی شود یا زن مرتد فطری یا ملی شود و این موارد قبل از دخول با زن باشد یا اینکه زن در این  -
اطل می شود و زن نیازی به عده نگه داشتن ندارد و اگر مرد مرتد موارد یائسه یا زیر نه سال باشد ازدواجشان ب

فطری شود همسرش بر او حرام می شود و باید عده وفات نگه دارد البته نگه داشتن عده در این موورد بور زن   
و غیر مدخوله و یائسه و زیر نه سال بنابر احتیاط واجب است و در این مورد اگر شوهر در بین عده زن توبه کند 

مسلمان شود احتیاط واجب این است که در صورت قصد ادامه زندگی مجوددا صویغه عقود خوانوده شوود و در      
 صورت قصد جدایی طالق داده شود.)آیت اهلل سیستانی(

 اگر مرد بعد از دخول مرتد ملی شود

 6اگر مرد بعد از دخول مرتد ملی شود، حکم آن چیست؟

                                                                                                                                                         
0  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=113135 

 

؛ ناصر مکارم شیرازی, سوایت, اسوتفتاءات,   0111(؛ سید علی سیستانی, استفتاءات نجف, سوال101111)استفتا،  001اهنمای فتاوی, نکاح, سوالسید علی خامنه ای, ر -1
 ازدواج و زناشویی, ازدواج های حرام,  احکام ازدواج با کافر و سایر مذاهب, حکم ازدواج با زرتشت.
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 111م11، ص: 3؛ سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج0اهلل خمینی، تحریر الوسیلة کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر مسید روح -3

 115م11، ص: 3؛ سید علی سیستانی  منهاج الصالحین، ج ، القول فی الکفر111، ص:1سید روح اهلل خمینی تحریر الوسیلة، ج-0
 .103و  101م11، ص: 3؛  سید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج5م ، القول فی الکفر111، ص:1سید روح اهلل خمینی تحریر الوسیلة، ج -5
 .101؛  ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، م5م ، القول فی الکفر111، ص:1نی تحریر الوسیلة، جسید روح اهلل خمی -1
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زمان عده از ارتداد برگشت، زوجیت باقی است؛ وگرنه مشخص موی  فسخ بر انقضای عده متوقف است. اگر در  -
 شود که از زمان ارتداد عقد فسخ شده است.)حضرت امام(.

اگر دخول شده باشد و زن در سن زنانی باشد که حیض می بینند فسخ عقد بر انقضای عده متوقف است. اگور   -
می شود که از زمان ارتداد عقد فسوخ شوده   در زمان عده از ارتداد برگشت، زوجیت باقی است؛ وگرنه مشخص 

 است.) آیت اهلل سیستانی( 

 اگر مرد بعد از دخول مرتد فطری شود

 0اگر مرد بعد از دخول مرتد فطری شود، حکم ازدواج چیست؟
 شود و باید عده وفات نگهدارد. )حضرت امام(.خود فسخ میعقد خودبه -
ود و باید عده وفات نگه دارد البته نگه داشتن عده در این اگر مرد مرتد فطری شود  همسرش بر او حرام می ش -

مورد بر زن غیر مدخوله و یائسه و زیر نه سال بنابر احتیاط واجب است و در این مورد اگر شوهر در بوین عوده   
زن توبه کند و مسلمان شود احتیاط واجب این است که در صورت قصد ادامه زندگی مجددا صیغه عقد خوانده 

 صورت قصد جدایی طالق داده شود.)آیت اهلل سیستانی( شود و در

 اگر زن بعد از دخول مرتد شود

 2اگر زن مرتد شود، حکم ازدواج چیست؟
فسخ بر انقضای عده متوقف است. اگر در زمان عده از ارتداد برگشت، زوجیت باقی است؛ وگرنه مشخص موی   -

 شود که از زمان ارتداد عقد فسخ شده است )حضرت امام(.

گر دخول شده باشد و زن در سن زنانی باشد که حیض می بینند فسخ عقد بر انقضای عده متوقف است. اگور  ا -
در زمان عده از ارتداد برگشت، زوجیت باقی است؛ وگرنه مشخص می شود که از زمان ارتداد عقد فسوخ شوده   

 است.) آیت اهلل سیستانی( 

  3)حضرت امام( ست.منظور از عده در این مورد همان عده طالق ا نکته:

 0.)حضرت امام(در صورت ارتداد فطری شوهر باید زن عده وفات نگه دارد نکته:

 ازدواج مسلمان با بهایی

 5تواند با بهایی ازدواج کند؟آیا مسلمان می
ازدواج مرد بهایى با زن مسلمان و ازدواج مرد مسلمان با زن بهایى جایز نیست و باطل اسوت. )حضورت اموام،     -

 منه ای، آیت اهلل مکارم(.امام خا

                                                 
 .103، م3؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1001، م011، ص1سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج -0

؛ سوید محمود حسون بنوی هاشومی خمینوی        101، م11، ص: 3لی سیستانی منهاج الصوالحین ، ج ؛ سید ع 5القول فی الکفر م 1اهلل خمینی، تحریرالوسیلة،جسید روح -1
 1001، م015، ص1توضیح المسائل مراجع، ج

 1اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر م. سید روح 3

 1فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر م اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح,. سید روح 0

 01اهلل خمینوی، اسوتفتائات)  مسائلى که دربارۀ موضوعات گوناگون از امام خمینى استفتاء شده است ؛سوید روح 111، ص: 1امام خمینى(، ج -توضیح المسائل )محشى  -5
. سسیتم مدیریت سایت مقام معظم رهبری، اسوتفتاء اسوتانها؛ ناصور مکوارم     51101031[ 01051]سؤال 015، ص: 1(، ج 00الى  31جلدی()موسوعة اإلمام الخمینی 

 شیرازی, سایت, استفتاءات, ازدواج و زناشویی, ازدواج های حرام,  احکام ازدواج با کافر و سایر مذاهب, حکم ازدواج با بهائی



 اسالمی مختلفحکم ازدواج با فرق 

 معیار کلی در ازدواج با فرقه های مختلف اسالمی
ازدواج مرد یا زن مسلمان با مسلمان دیگر جایز است ولی ازدواج با فرقه هایی که منتسوب بوه اسوالم هسوتند ولوی      

خص به تعریف کفر که در ابتدای این فصل بیان شود مشو  محکوم به کفر هستند جایز نمی باشد و این فرقه ها با توجه 

 می شوند، همچنین در ازدواج با مسلمان غیر شیعه اگر ترس گمراهی باشد جایز نمی باشد.

 یزخوف انحراف همسر وجوود داشوته باشود، ازدواج جوا     یااسالم بوده  یاتمنکر ضرور یفرقه ا یچنانچه اعضا -

 )آیه اهلل مکارم(.یستن

 ه با مرد سنی و عکآ آنیعن شازدواج دائم ز
 2ه با مرد سنی را بیان کنید.عیحکم ازدواج دائم زن ش

ازدواج مرد شیعه با زن سنی غیر ناصبی جایز است و ازدواج زن شیعه با مرد سنى غیر ناصبی مکوروه اسوت و    -
 ترک احتیاط در این مورد تا جایی که ممکن است، سزاوار نیست )حضرت امام(.

 با مرد سنى اگر خوف خطر براى مذهب نباشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(ازدواج زن شیعه  -

ازدواج مرد شیعه با زن سنی غیر ناصبی جایز است مگر درصورت ترس گمراهی که حورام اسوت و ازدواج زن    -
شیعه با مرد سنی غیر ناصبی جایز است ولی مکروه می باشد مگر درصورت ترس گمراهی که حرام اسوت.)آیه  

 سیستانی(  اهلل

ازدواج مردان سنّى با دختران شیعه و ازدواج مرد شیعه با دختر سنّى در صورتى که خوف انحراف نباشد موانعى   -
 3ندارد ولى در صورتى که احتمال انحراف عقیدتى باشد جایز نیست.)آیت اهلل مکارم(

 ازدواج موقت با اهل سنت

 سنیازدواج موقت زن شیعه با مرد 

 الشیعی مع الشیعیۀ زواجاً منقطعاً ؟ هل یجوز زواج غیر
یجوز فی حد ذاته إذا کان یرى مشروعیة المنقطع فی الشریعة اإلسالمیة وإالّ فال یخلو عن شوب إشکال .)آیت  -

 0اهلل سیستانی(
ازدواج مرد شیعه با دختر سنّى در صورتى که خوف انحراف نباشد مانعى نودارد ولوى در صوورتى کوه احتموال       -

باشد جایز نیست)زنان اهل سنت اگرچه اعتقاد به ازدواج موقت نداشته باشند ولی اگر به خاطر  انحراف عقیدتى

                                                 
 1101101111: یریکد رهگ. استفتاء شخصی از سایت آیه اهلل مکارم،  0

؛ سوایت   105م 11، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصوالحین، ج  1اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح, فصل فی اسباب التحریم, القول فی الکفر م روحسید  -1
اءات, ازدواج و زناشوویی, ازدواج  ؛ ناصر مکوارم شویرازی, سوایت, اسوتفت    111س 100، ص: 0مقام معظم رهبری، مدیریت استفتاء استانها؛ استفتاءات جدید )مکارم(، ج

 های حرام,  احکام ازدواج با کافر و سایر مذاهب, حکم ازدواج بازنان اهل سنت؛ حکم ازدواج با مردان اهل سنت.

مطلوب موتن نوشوتار تاییود      این مطلب اشکال گرفته شده که با سایر منابع ایشان ناسازگار است لذا این تناقض سووال شود و   511سؤال  0.نکته: در استفتاأات جدید ج 3
 (1111111111شد)ناصر مکارم شیرازی، استفتاء شخصی از سایت، کد رهگیری: 

  -نجف-استفتاءات-سیستانی-0315.  0



 0اعتقاد شوهر اعالم آمادگى براى این امر کنند، کافى است.(.)آیت اهلل مکارم(

 ازدواج موقت مرد شیعه با زن سنی

 حرمۀ الفعل ؟ما حکم النکاح المنقطع ببنت من أهل الخالف وقد تم النکاح باعتقادها ب
إذا تأتها منها إنشاء الزوجیة المؤقتة وتوفرت شروط الصحة صح وان کانوت تعتقود عودم مشوروعیته .)آیوت اهلل       -

 1سیستانی(

 3)عربى به عجمى و هاشمى به غیر هاشمى و...( تزویج اصناف مسلمین

یسوت.و همچنوین   در جواز تزویج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غیر هاشمى و بر عکوس آن اشوکالى ن   -
هاى شریف با صاحبان صنایع پایین مانند جاروب کش و حجام و ماننود آنهوا، اشوکالى    ازدواج صاحبان خانواده

باشد و بعضى از مؤمنین با بعضوى دیگور   نیست؛ زیرا مسلمان، همتاى مسلمان، و مؤمن، همتاى زن مؤمنه مى
 باشند .)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(هم کفو مى

 با خوارج و نواصب و غالت ازدواج
 4حکم ازدواج با خوارج و نواصب و غالت را بیان کنید.

براى زن مؤمن جایز نیست که با ناصبى که علنا عداوت اهل بیت پیغمبر )صلّى اللّه علیوه و آلوه( را دارد و بوا     -
یز نیسوت کوه بوا زن    غالى که به الوهیت یا نبوت آنها معتقد است، ازدواج نماید.و همچنین براى مرد مؤمن جا

باشند اگر چه دین اسالم را به خود نسبت داده و ادّعواى  ناصبى و غالى ازدواج کند؛ زیرا اینها در حکم کفّار مى
 آن را داشته باشند.)حضرت امام(

-0فرقه های گمراهی که منتسب به اسالم هستند از نظر حکم به کفر یا عدم کفور حواالت مختلفوی دارنود:      -
وه های مختلفی هستند و تنها کسانی از آنها که تعریف کفر]که در ابتدای این فصل در هموین  غالت: اینها گر

و آنها کسانی  ،ناصبی ها-1نوشته آمده است[در مورد آنها صدق می کند محکوم به کفر هستند نه سایر غالت. 
خوارج: -3کفار هستند. هستند که دشمنی شان را با اهل البیت آشکار می کنند که اینها بدون اشکال در حکم 

برخی از آنها بغض و دشمنی شان با اهل بیت را آشکار می کنند که این دسوته حکوم    ،اینها بر دو نوع هستند 
ناصبی ها را دارند و برخی دیگر از آنها اینگونه نیستند ولی به علت پیروی از فقه آنها جزو خوارج محسوب می 

بر مرد و زن شیعه جایز نیست که به صورت دائم یا  5(ت اهلل سیستانیآیشوند که اینها محکوم به کفر نیستند.)
از کسانی که حکم به نجاستشان می شود مانند نواصب و غیر آنها کوه در   برخی از منتسبین به اسالمموقت با 

 کتاب طهارت بیان شد ازدواج کند.)آیه اهلل  سیستانی(
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 ازدواج با اسماعیلیه
 1بیان کنید. حکم ازدواج با اسماعیلیه را

ازدواج با چنین اشخاصى با رعایت شرایط صحّت ازدواج اگور مسوتلزم ترتوب مفسوده نباشود اشوکال شورعى         -
 ( امام خامنه ایندارد.).

در اطراف منطقه ما و بعضی نواحی دیگر فرقه ای وجود دارد که خود را اسماعیلیه می نامند و اعتقاد 

ز واجبات دینی و همچنین به والیت فقیه معتقد نیستند. به امامت شش امام دارند، ولی به هیچ یک ا

 لذا امیدواریم جناب عالی روشن فرمایید که پیروان این فرقه نجآ هستند یا پاک؟
ج. مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام دیگر از ائمه معصومین)علیهم السالم( و یا عدم اعتقادشان به واجبوات   -

انکار اصل دین یا نبوت خاتم االنبیاء)علیه وآلوه الصوالۀ والسوالم( منجور      دینی و احکام شرعی تا زمانی که به
نشود، موجب کفر و نجاست نمی شود، مگر این که از آن ها دشنام و اهانت به یکی از امامان معصوم)ع( صادر 

 1(امام خامنه ایشود.)

 آیا پسر یا دختر شیعه می تواند با فرقه ی اسماعیلیه ازدواج کند؟ 

و سوایر احکوام اسوالم را    به یقین بدانید نمواز و روزه  اگر  نکته:  3سوال اشکال دارد.)آیه اهلل  مکارم(در فرض  -

 (.حکم کفار را دارند نندکو از اصل انکار مى قبول ندارند

امامى( است. با رفت و آمدهاى  6سوال:اینجانب همسر شخصى شده ام که پیرو فرقه اسماعیلیّه )

متوجّه شده ام که آنها پیرو هیچ امامى نمى باشند و جزء فرقه حسن صباح بسیار و تحقیق فراوان 

بوده، و او را به عنوان خداوند الموت یاد مى کنند.و درباره امامیّه قائلند که ما مرده پرست هستیم! 

اگر در مکّه قبور ائمّه را بازسازى کنند، کسى به کعبه نگاه نمى کند و اعتقاد دارند که امام غائبى 

وجود ندارد و امام حاضر را قبول دارند و طبق فرمان او عمل مى کنند و امام حاضر آنها شخصى به 

نام شاه کریم حسینى است که در فرانسه با خانواده اش زندگى مى کند و لقب شاه دارد، و تمام 

( آیا من مبانى دینى آنها عکآ فرامین قرآن مجید است. با توجه به مطالب فوق لطفاً بفرمایید:الف

به عنوان یک زن مسلمان مى توانم با چنین شخصى که مى خواهد دین عزیز اسالم را از من سلب 

نماید زندگى کنم؟ب( االن مدّتى از ازدواج ما مى گذرد و صاحب دو فرزند هستیم تکلیف ما چیست، 

 ه و نیاز به طالق ندارد؟آیا باید به دادگاه برویم و طالق بگیریم، یا این که ازدواج ما از اول باطل بود
هرگاه کسى از اسماعیلیّه به آنچه در باال نوشته اید معتقد باشد ازدواج با او از اوّل باطل است. و شما اگور ایون    -

مطلب را براى دادگاه ثابت کنید حکم به طالق شما خواهند کرد؛ ولى در عین حال یک طالق صوورى بوراى   
 0(آیت اهلل مکارمجلوگیرى از سخن این و آن مناسب است.)
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 اهل حق، دراویش، علی اللهی و...
 جهت توضیح در باره این فرقه به فصل اصطالحات رجوع شود. نکته:

 1اللهی را بنویسید.حکم ازدواج با فرقه اهل حق و علی
شوند اشکال ندارد ولى به هر حال دختر مسولمان در ازدواج بوا آنهوا در    مسلمان محسوب مى اگر از گروههاى -

 (امام خامنه ای). ید بر حق خود اطمینان داشته باشدمجاز است که نسبت به حفظ عقا رتىصو

فرقه هوای موذکور دو    ازدواج با فرقه هایی مانند اهل حق، شیخیه، علی اللّهی چه حکمی دارد؟ -

آنهوا مطلقوا   کدام را قبول ندارند که ازدواج بوا  اى منکر ضروریات اسالمند، نماز و روزه هیچگروه هستند؛ عده 
دهند و اگر انکار ضروریات هم کننود بوه   اى به یگانگى خدا و رسالت پیامبر شهادت مىجایز نیست، ولى عده 

گوییم انکار ضروریات باید به انکار نبوت بازگردد که در این گروه نیست پس  گردد و ما مىانکار نبوت باز نمى 
و اگر بیم  واقع شود اشکال دارد ویتحت تاثیر عقائد  همسره ازدواج با گروه دوم در صورتى که بیم آن باشد ک

 )آیه اهلل  مکارم( این مطلب نباشد حرام نیست ولى بهتر است که با دیگرى ازدواج کند.

 صوفیه ازدواج با
 2صوفیه را بیان کنید. ازدواج باحکم 
سولمان در ازدواج بوا آنهوا در    شوند اشکال ندارد ولى به هر حال دختر ممسلمان محسوب مى اگر از گروههاى -

 )امام خامنه ای(. ید بر حق خود اطمینان داشته باشدمجاز است که نسبت به حفظ عقا صورتى
های منحرفی دارنود و بعضوی منکور    ها مختلف است. بعضی عقیدههای مختلفی دارند و عقاید آنصوفیه فرقه -

های جزئی دارند. بنابراین هرکدام را فقط انحرافکه بعضی دیگر چنین نیستند و ضروریات دین هستند؛ درحالی
دراویش یعنی صوفیه، عموما گرفتار انحرافواتی هسوتند.   ]در هر حال[جداگانه باید سؤال کرد تا جواب داده شود

 (آیت اهلل مکارمسزاوار است از معاشرت و ازدواج با آن ها بپرهیزید.)

  ازدواج با فرقه شیخیه
 3ه حکمی دارد؟ازدواج با فرقه شیخیه، چ  

کدام را قبول ندارند کوه ازدواج  اى منکر ضروریات اسالمند، نماز و روزه هیچفرقه مذکور دو گروه هستند؛ عده  -
دهند و اگر انکوار ضوروریات   اى به یگانگى خدا و رسالت پیامبر شهادت مىبا آنها مطلقا جایز نیست، ولى عده 

گوییم انکار ضروریات باید به انکار نبوت بازگردد که در این گروه  مى گردد و ماهم کنند به انکار نبوت باز نمى 
واقوع شوود اشوکال     ویتحت تاثیر عقائد  همسرنیست پس ازدواج با گروه دوم در صورتى که بیم آن باشد که 

 )آیه اهلل  مکارم( و اگر بیم این مطلب نباشد حرام نیست ولى بهتر است که با دیگرى ازدواج کند. دارد
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 زدواج با فرقه قادریها
 1فرقه ی قادریه چه حکمی دارد؟ ازدواج با

کودام را قبوول ندارنود کوه     اى منکر ضروریات اسالمند، نماز و روزه هیچفرقه ی مذکور دو گروه هستند؛ عده  -
دهنود و اگور انکوار    اى به یگانگى خدا و رسالت پیامبر شوهادت موى  ازدواج با آنها مطلقا جایز نیست، ولى عده 
گوییم انکار ضروریات باید به انکار نبوت بازگردد کوه   گردد و ما مىضروریات هم کنند به انکار نبوت باز نمى 

واقوع   ویتحت تاثیر عقائود   همسردر این گروه نیست پس ازدواج با گروه دوم در صورتى که بیم آن باشد که 
آیوت اهلل  ) است که با دیگورى ازدواج کنود.   و اگر بیم این مطلب نباشد حرام نیست ولى بهتر شود اشکال دارد

 (مکارم
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 متفرقاتپنجم:  فصل

 حکم اعتماد به قول زن در داشتن یا نداشتن شرایط شرعی ازدواج

 "باکره نیستم"بگوید: 
 0اگر خانمی بگوید باکره نیستم و نیازی به اجازه پدر برای ازدواج ندارم آیا قولش پذیرفته است؟

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

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

 "پدر یا جد پدری ندارم یا ایشان اذن داده اند"بگوید: 
زه ازدواج با تو را داده ویا مطلقا اجازه داده یدا  پرسش:اگر دختر باکره ای بگوید پدرم به من اجا

بگوید پدرم و جد پدریم مرده است پآ نیاز به اجازه ندارم آیا سخن او حجت است و اگر با اعتنا 

 1به حرف دختر عقدی صورت بگیرد آیا این عقد صحیح است؟

 خامنه ای( )امام. دیبه او اعتماد کن دیتوان یم د،یده یاو را م ةاگر احتمال صدق گفت -
بایود مطموئن شووید و بوه گفتوه او      یا اینکه از ایشوان اذن دارد  اگر ادعا کند پدر و یا جد پدری فوت کرده اند  -

 نمیتوان کفایت کرد.)آیه اهلل سیستانی(
و نسوبت  . بگیرید اجازه دختر پدر از خودتان که است 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 به ادعای فوت، 
 کنند.)آیه اهلل مکارم(

 "شوهر ندارم"بگوید: 
کند که شوهر ندارد در صورتی که زن در ادعایش متهم نباشد چه حکمی تزویج زنى که ادعا مى

 3دارد؟

                                                 
 علوى  العقود  فی یجوب  هل: نجف استفتائات سیستانی، اهلل آیت، 101001 شماره سوال  زناشویی و ازدواج  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 0

 ولوی  ال أنوه  أو الزواج فی ولیها قبل من مأذونة أو ثیبة کونها یحرز أن البُدّ منها الزواج یرید من:  الجواب   باکرۀ کونها عن السؤال البنت
 .ذلک دعواها تکفی وال لها
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.  ذلوک  عواهوا د تکفی وال لها ولی ال أنه أو الزواج فی ولیها قبل من مأذونة أو ثیبة کونها یحرز أن البُدّ منها الزواج یرید من:    الجواب باکرۀ کونها عن السؤال البنت
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حتى اگر سوابقا صواحب   با احتمال صدقش، بدون فحص جایز استکند که شوهر ندارد تزویج زنى که ادعا مى -
 سیستانی( ش مرده است.)حضرت امام، آیت اهللشوهر باشد و او ادعا کند که طالق گرفته یا شوهر

 و بووده  تهموت  موورد  مگور . شوود  موی  قبوول  او نیستم،گفته عده در و ندارم شوهر بگوید زن اگر کلی طور به -
 )امام خامنه ای( .اشدب او گفتن دروغ به اطمینان

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

 "عده ام تمام شده"بگوید: 
 0؟حرف او را قبول کردشده آیا می شود  تمام ام عدّه بگوید زن اگر

 قودری  بوه  شووهرش  موردن  یوا  طالق از: دوم د،نباش تهمت مورد که آن: اول: شود می قبول او از شرط دو با -
 )حضرت امام( .باشد ممکن عدّه شدن تمام مدّت، آن در که باشد گذشته

 )امام خامنه ای( .است قبول حرفش نباشد او دروغگویی به اطمینان و نیست عده در بگوید خودش اگر -
 صوورت  ایون  در کوه  باشود  هموت ت موورد  کوه  آن مگور  شوود  می قبول او از شده، تمام ام عدّه بگوید زن  اگر -

 تصودیق  او ادّعای دیده خون مرتبه سه ماه یک در که کند ادّعا اگر مثالً شود، نمی قبول واجب بنابراحتیاط
)آیوت اهلل   .اسوت  بووده  چنوین  این او زنانه عادت که کنند تصدیق زنان از نزدیکانش که آن مگر شود، نمی

 سیستانی(
 واجوب  احتیاط بلکه نباشد، اتهام مورد که آن شرط به شود می قبول او از شده، تمام من عدّه بگوید زن هرگاه -

 )آیت اهلل مکارم( .باشد وثوق مورد که است آن

 "یائسه ام"بگوید: 
 1اگر خانمی مدعی شود که یائسه ام آیا حرف او مورد قبول است؟

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

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

 "شوهردار است"زن بعد از ازدواج بگوید: 
ازدواج زن ادعا کند که  اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد و مردی با او ازدواج کند ولی بعد از

 3شوهردار بوده است چه حکمی دارد؟
شود و در این کفایت ؛ البته اگر اقامه بیّنه بر ادعایش نماید بین آنها جدایى انداخته مىباشدادعایش پذیرفته نمى -

وقوت  کند به اینکه بیّنه شهادت بدهد که این زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجى که با دومى نموده در مى
 داشتن شوهر بوده است، و الزم نیست زوج مشخصى را تعیین نماید.)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(
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 "شوهرم فوت کرده است"بگوید: شوهر مفقود است و زن 
ها و اگر مردی غایب شود به طورى که موت و حیاتش معلوم نباشد اگر زنش ادعا کند که از نشانه

 1ا کرده که شوهرش مرده است، آیا تزویج این زن جایز است؟قرائن و اخبار مخبرها، علم پید
تزویج این زن جایز است اگر چه علم به قولش پیدا نشود. و براى وکیل جایز است که عقد را بر او جارى نماید  -

در صورتى که دروغ زن در ادعاى علم، برایش معلوم نباشد؛ لیکن احتیاط مستحب ترک است خصوصا اگر زن 
 )حضرت امام(متهم باشد.

ام گوید من با شوهرم در ضمن عقد شرط کردهسوال: زنى شوهر او مفقود االثر شده و این زن مى

که اگر تا فالن مدت غیبت کرد و سر من نیامد من وکیل باشم که خودم را مطلقه کنم و چون 

وهر کند قول ام آیا این زن اگر بخواهد ششوهرم مدتى است مفقود االثر شده خودم را مطلقه کرده

 مانع باشد یا خیر؟او مسموع است که براى شوهر دوم بى
دهد تزویج مانع ندارد.)حضورت  کند و مرد احتمال صدق او را مىبسمه تعالى، اگر ادعاى خلیه بودن خود را مى -

 1امام(

 3تفاوت نظر مرجع تقلید زن و مرد در صحت ازدواج
بق نظر هردو مرجع عمل شود الزم است انجام گیرد وگرنه هر اگر امکان احتیاط وجود دارد به نحوی که بر ط -

 یک باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند.)امام خامنه ای(

 باید نظر مرجعی رعایت شود که مطابق احتیاط است.)آیت اهلل مکارم( -

ازدواجی که به نظر مرجع زن باطل ولی به نظر مرجع مرد صحیح است در صورت امتناع مرد از 

 ق چه حکمی دارد؟ همچنین حکم پرداخت مهریه و گرفتن آن از طرف زن؟طال
در چنین موردی حاکم شرع می تواند حکم طالق را صادر کند و احتیاط آن است که نسبت به مهریه به نوعی  -

  0صلح نمایند.)آیت اهلل مکارم(

 حکم ازدواجی که طبق نظر مرجع فرد صحیح بوده بعد از فوت مرجع

طبق نظر مرجع فرد صحیح بوده و فرد بعد از فوت مرجعش از کسی تقلید کند که اگرازدواجی 

 5ازدواج طبق نظر او صحیح نیست، اکنون حکم ازدواجش چیست؟
 1صحیح است.)حضرت امام،آیت اهلل مکارم،آیت اهلل سیستانی( -
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 حکم ازدواج با بیش از چهار زن

 ازدواج دائم
 1نید.حکم ازدواج بیشتر از چهار زن را بیان ک

کسی که چهار زن دائم دارد ازدواج دائم با زنی دیگر بر او جایز نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیوت   -
 اهلل مکارم(.

 2ازدواج موقت
ازدواج موقت، با وجود داشتن چهار زن دائم جایز است و محدود به تعداد خاصی نیست.)حضرت امام، آیوت اهلل   -

 مکارم، آیت اهلل سیستانی(

دواج موقت، با وجود داشتن چهار زن دائم جایز است ولی مستحب است که مجموع زن های دائوم و موقوت   از -
 بیشتر از چهار زن نشوند.)آیه اهلل  مکارم(

 3ازدواج با زن بعد از سه بار طالق دادنش حکم
و ازدواج او دشوو اگر مرد زنش را سه طالق دهد که بین آنها ازدواج مرد دیگرى واقع نشوود، بور او حورام موى     -

)حضورت   ازدواج نماید. -آیدبا شروطى که در کتاب طالق مى -برایش جایز نیست مگر اینکه با شوهر دیگرى
 امام(

اگر مرد زنش را سه بار طالق دهد و بین این سه طالق دو بار رجوع یا آنچه در حکم رجوع است صورت پذیرد  -
زن بر مرد حرام می شود و تا وقتی که با مورد دیگوری بوا     و در بین آن زن با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد،

 شرایط مطره شده در کتاب طالق ازدواج نکند حق ازدواج با این مرد را ندارد.)آیه اهلل  سیستانی(

شود، ولى اگر با شرایطى که در کتاب طالق آموده، بوا   اند بر شوهرش حرام مىزنى را که سه مرتبه طالق داده -
 تواند دوباره با شوهر اوّل ازدواج کند.)آیت اهلل مکارم(کند و سپس طالق بگیرد، مى مرد دیگرى ازدواج

اگر بعد از وقوع سه طالق و محلل گرفتن و ازدواج مجدد شوهر اول دو مرتبه زنش را سه بار طالق دهد بواز   نکته:

ی آمده است.)در هر حال جهوت  طالق واقع شود احکامی دارد که در عنوان بعد 1هم همین حکم جاری است البته اگر 

 تفصیل بحث به کتاب طالق مراجعه شود(.
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 لعانحکم 

 معنای لعان
 1لعان به چه معناست؟

اگر مردی همسر خود را متهم به زنا کند یا کودکی را که از همسرش متولّد شده فرزند خود نداند، در حالی که  -
ای شوهر را تکذیب و انکار نماید، در این حوال بورای   از نظر شرعی توانایی اثبات این دو را ندارد و زن نیز ادع

برطرف شدن مجازاتی که برای تهمت زنا بدون شاهد وضع شده)که هشتاد ضربه تازیانه است( و برای برطرف 
شدن مجازات زنا از زن و برای منتفی شدن نسبت فرزند به مرد، باید زن و مرد در نزد حاکم شرع بوه شوکلی   

 کنند.خاص یکدیگر را نفرین 

 کیفیت لعان
 است: یبترت ینلعان به ا یفیتک
 .ایستندیم یامهر دو در حضور حاکم شرع، به حالت ق -0
خودا را گوواه   » یعنی؛ «قُلتُ یماف ینَلَمِنَ الصَّادِق یاُشْهِدُ بِاللَّهِ اَنّ: »گویدیخود، چهار بار م یمرد پس از تکرار ادعا -1

 «.ولد( صادق و راستگو هستم ینف یازنا خود )نسبت به  یکه در ادعا گیرمیم
خود دروغگو باشم، لعنت خدا  یاگر در ادعا» یعنی ؛«ینَانْ کُنْتُ مِنَ الْکاذِب یَّلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَ: »گویدیبار م یکسپس  -3

 «.بر من باد
خدا » یعنی؛ «مَقالَتِهِ یف ینَهُ لَمِنَ الکاذِباُشْهِدُ بِاللَّهِ انّ: »گویدیمرد را قبول نداشته باشد، چهار بار م یاگر زن ادعا -0

 «.خود دروغگو است یکه او )شوهر( در ادعا گیرمیرا گواه م
خود راستگو باشود، خشوم    یاگر او در ادعا» یعنی ؛«ینَانْ کانَ مِنَ الصَّادِق یَّاِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَ: »گویدیآن گاه م -5

 1«.خدا بر من باشد

 انموارد اجرای لع
 3شود؟لعان در چه مواردی واقع می

لعان فقط در دو جا مشروع است:یکى از آنها در جایى است که: شوهر نسبت زنا به زنش بدهود، دوّم در جوایى    -
است که: فرزندیّت فرزندى را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به زوج، نفى نماید.)حضورت اموام،   

 آیت اهلل سیستانی(.

 انآثار لع
 4لعان چه آثاری به دنبال دارد؟

                                                 
 .110، م103،ص3ن،ج؛ سید علی سیستانی، منهاجالصالحی351،ص1اهلل خمینی، تحریرالوسیلة،جسید روح -0
 .05تا  00م اللعان یرالوسیلة،کتابتحر ینی،اهلل خمروح یدس.  1

 110و بعد از مسئله  110بعد از مسئله  ، کتابُ اللِّعَان100، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0اهلل خمینی، تحریرالوسیلة،کتاب اللعان مسید روح -3

؛  سید محمود کواظم طباطبوایی یوزدی     111، م101، ص3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج، کتاب اللعان01یر الوسیلة، کتاب اللعان ماهلل خمینی، تحرسیدروح -0
 .53عروه الوثقی ، التقلید، م



اگر لعان با تمام شرایطش)که در منابع فقهی در بخش کتاب لعان به تفصیل مطرح شده( به طور صحیح واقوع شوود   

 آثار زیر بر آن مترتب می شود:

 بهم خوردن عقد ازدواج و جدایى بین آنها.)حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(  -اول

شود و لو اینکه به عقود جدیود باشود. و ایون دو حکوم در      ن زن بر این مرد ابدا حالل نمىحرمت ابدى؛ پس ای -دوم

 باشند چه براى قذف به زنا باشد یا براى نفى ولد. )حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(مطلق لعان ثابت مى

گر او را قوذف نمایود   سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس ا -سوم 

کوه  خوورد؛ چوون  کند و زن، حدّ زن زانیه را مىسپس لعان کند و زن از لعان نکول کند مرد از حدّ قذف خالصى پیدا مى

 لعان مرد به منزلة بیّنه است در اثبات زنا. )حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(

م لعان نمایند، به این معنى که اگر شوهر او را نفى کند اگر براى نفى او با ه -نه از زن -انتفاى فرزند از مرد -چهارم

و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم لعان نمایند، بین مرد و این فرزند و همچنین بین این فرزند و هر کسى که 

باشد، به ارثى نمىها تواز ناحیه پدرى به او انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدرى و همچنین عموها و عمه

باشوند.  خالف مادر. و کسى که به وسیله او انتساب به او دارد حتى برادرهاى پدر و مادرى در حکم برادرهاى مادرى مى

 )حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(

 از ادعا حکم لعان در صورت برگشت

 ند لعان نماید، خود را تکذیب کنداگر مرد بعد از آنکه براى نفى فرزالف( 
بورد  ؛ بنابراین، این فرزند از او ارث موى شودفرزند به او ملحق مى -نه به نفع او -در آنچه که به ضرر او است  -

برد. و این فرزند از نزدیکوان پودرش بوه اقورار او ارث     ولى پدر از او و از کسى که نزدیک به او است، ارث نمى
 0برد.)حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(نمى

 2ش لعان نماید، خود را تکذیب کندعد از آنکه براى نسبت زنا به زناگر مرد ب ب:
اگر بعد از اتمام لعان خودش را تکذیب نماید حد قذف بر او جاری نمی شود و تحریم همسر هم باقی می ماند  -

 انی(ولی اگر قبل از اتمام لعان باشد حد قذف بر مرد جاری می شود و احکام لعان ثابت نمی شود.)آیه اهلل سیست

 3عان چهار مرتبه اقرار به زنا کندج: اگر زن بعد از تحقق ل
 حد بر زن جاری نمی شود.)آیه اهلل سیستانی( -
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 1نسبت زنا به همسر کر یا الل
اگر مرد به زن گنگ خویش نسبت زنا بدهد بر او حرام ابد می شود و اگر مرد به زن ناشنوایش نسبت زنا بدهد  -

 و ازدواج کند.)آیه اهلل  سیستانی(بنابر احتیاط واجب نباید با ا

 حکم ازدواج فرزند نفی شده با لعان با محارم پدری قبل از لعان
با توجّه به این که در مبحث لعان، پآ از انجام تشریفات مالعنه، رابطه نسبى بین پدر و ارحام 

اش با این نسبى شود، آیا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود که با لعان رابطهپدرى با فرزند قطع مى

 2فرزند قطع شده صحیح است؟
   ظاهراً اشکالى ندارد؛ هرچند احتیاط ترک آن است.)آیت اهلل مکارم( -

 ظهارحکم 
 3ظهار را توضیح دهید.

خوالى   ،)از جمله: ظهار در حضور دو عوادل باشود  با وجود شرایطیظهار در اصطالح به این معنی است که مرد  -
این امر در  «انت علىّ کظهر امّى»به زنش بگویدهر غیر مواقعه بودن زن و....( در ط ،بودن زن از حیض و نفاس

با پرداخت زمان جاهلیت یک نوع طالق بود که موجب حرمت ابدی می شد ولی اسالم این حکم را تغییر داد و 
 کفاره حرمت نزدیکی برطرف می شود.

نمی شود و تنها در مواردی موجوب وجووب کفواره     نکته: از آن جهت که این کار موجب حرمت زن و مرد به یکدیگر

 می شود از تفصیل آن در اینجا خودداری می کنیم و تفصیل آن را به کتب فقهی بحث)کتاب ظهار(ارجاع می دهیم.

 ایالء حکم 
 4ایالء را توضیح دهید.

ى که بیشتر از قسم بر ترک وطى زوجه دائمى است که به او دخول شده است، به طور ابدى یا در مدت« ایالء» -
کنود اگور   باشد براى آنکه به زن ضرر وارد کند. پس به غیر قیودى که ذکر شدند، تحقق پیدا نمىچهار ماه مى

.)حضرت شودشود و بر آن آثارش در صورتى که شرایطش جمع باشد، مترتب مىچه قسم با فقد آنها منعقد مى
 سیستانی( آیت اهلل امام، 

ر موجب حرمت زن و مرد به یکدیگر نمی شود و تنها در مواردی موجب وجووب کفواره   از آن جهت که این کا نکته:

قسم می شود از تفصیل آن در اینجا خودداری می کنیم و تفصیل آن را به کتوب فقهوی بحث)کتواب ایالء(ارجواع موی      
 دهیم.
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 ءافضاحکم 
 1افضا به چه معنا است؟

ض یکی شده باشد یا راه بول و حیض و غائط او یکی شده راه بول و حیبر اثر نزدیکی با زن افضا این است که  -
 ؛ برخوی از فقهوا نیوز   1در صدق افضا اختالف است راه حیض و غائطش یکی شده باشد در صورتی کهباشد و 

جنسى نباشد افضا موی   بطور کلّى پارگى طورى باشد که قابل استفاده براى آمیزش عالوه بر اینها جایی را که
 .3دانند

از موجبات حرمت نکاح نیست لذا از بحوث   5و چه همسر و چه غیر همسر0شدن زن چه نابالغ و چه بالغ افضا نکته:

در باره آن در این نوشته خوداری می کنیم؛ البته اگر دختر نابالغی عقد شود و قبل از نُه سال با او نزدیکی شوود و افضوا   
رای همیشه حرام می شود و برخی نیز نزدیکی را جایز می شود، بنابه نظر شماری از فقها نزدیکی با آن زن بر شوهرش ب

دانند ولی در هر حال زوجیت و تمامی آثار آن باقی می ماند و مرد نسبت به نفقه زن تکالیف خاصی دارد حتی در صورت 
 1.طالق دادن زن و ازدواج زن با دیگری

 تغییر جنسیت ازدواج وحکم 
داده و مؤنث گردیده آیا برای ازدواج باید اعالم کند  با سالم شخصی قبل از ازدواج تغییر جنسیت

قبال دو جنسیتی بوده یا نه ؟ و اگر نگوید و بعد شوهر متوجه شود آیا حق طالق دارد یا نه ؟ 

 7درصورتی که در مسئله فوق کامال برعکآ باشد )تبدیل مونث به مذکر( حکم چگونه است؟
شده باشد حکم آن را دارد و چنانچه مورد سوال در عقد واقع نشوود   به هر حال اگر واقعاً تبدیل به مرد و یا زن -

ر یاد شده فی نفسه مجوّز برای فسخ نمی گردد و در هر صورت اختیار طالق بوا مورد   و اگ بیان آن الزم نیست
 ( امام خامنه ایاست.)

 اگر زن و شوهر با هم در یک زمان تغییر جنسیّت دهند، حکم ازدواج قبلى آنها چیست؟
توانند مجودّداً عقود ازدواج در شوکل جدیود     شود و مىواب: اگر تغییر حقیقى باشد زوجیّت بالفاصله فسخ مىج -

 1(آیت اهلل مکارم)بخوانند؛ ولى احتیاط آن است زمان عدّه بگذرد.
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 ازدواج خنثیحکم 
 1آیا ازدواج با خنثى اعم از مشکل یا غیر مشکل جایز است یا نه؟

ز نیست؛ و خنثایى که مرد بودن یا زن بودنش معلووم اسوت، حکوم سوایر موردم را      تزویج با خنثاى مشکل جای -
 مکارم(.آیت اهلل دارد)

 إذا تبین للزوج بعد العقد أن الزوجۀ خنثى فما حکمه ؟ وکیف إذا سکت عن األمر ؟
 1(آیت اهلل سیستانی)ى فالعقد باطل .تبین ان المعقود علیها لیست بأنث إذا -

 ازدواج با جن حکم

 3ازدواج دختر با جن را بیان کنید. حکم
 )آیه اهلل  مکارم(ازدواج با اجنه یک خیال واهی و بی اساس است. -

 طمیاجمع بین دو همسر سید فحکم 
 4آیا ازدواج با دو زن فاطمی)از نسل حضرت فاطمه علیها سالم( و جمع بین آن دو جایز است؟

 مکارم(تانی، آیت اهلل سیس آیت اهلل ز است اما کراهت دارد.)حضرت امام، جای -

 نکته:

اگر کسی بین دو زن فطمی جمع کرد احتیاط مستحب این است که یکی از آن دو را طالق دهود و بعود از پایوان    -0

 )حضرت امام(عده او عقد زنی را که طالق نداده مجددا اجرا کند.

 عمل به این احتیاط شایسته نیست مگر در موارد خاصی.)آیت اهلل مکارم( -
باشد یا غیر فاطمی. .)حضورت اموام،    خودش فاطمیروه بودن جمع بین دو زن فاطمی فرقی نیست که مرد در مک-1

 مکارم( آیت اهلل 

جمع بین دو زن که از طرف پدر و مادر یا تنها از طرف پدر فاطمی باشند مکروه است ولی اگر هردو یا یکی از آنها -3

 مکارم( آیت اهلل اهت ندارد.)حضرت امام، ن آنها کرتنها از طرف مادر فاطمی باشند جمع بی
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 1شودکم عقدى که بین کفار واقع مىح
شود اگر به طور صحیح نزد آنها واقع شود و بر طبق روش خودشان باشود، بور آن   عقدى که بین کفار واقع مى -

گر آنها با هم ، چه زوجین هر دو کتابى باشند یا وثنى باشند یا مختلف. حتى اشودآثار صحیح نزد ما مترتب مى
ماند و احتیاج به عقد جدید نیست. بلکه و همچنین است اگر یکوى  دفعتا اسالم بیاورند ازدواج اولشان برقرار مى

از آنها هم در بعضى از صورتها اسالم بیاورد.البته اگر ازدواج آنها مشتمل باشد بر آنچوه کوه ابتوداء و اسوتدامتا     
در این مورد بعود از اسوالم آوردن    محرمات عینا یا به طور جمع نمودن اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج یکى از

  (سیستانی آیت اهلل )حضرت امام، شود.جارى مىآنها حکم اسالم در مورد آنها 

 2حکم ازدواج موقت با کسانی که ازدواج دائم با آنها جایز نیست
عرضاً؛ ازدواج موقت هم بوا او جوایز نیسوت حتوی     یا جمعاً، ذاتاً  یاعیناً هرکس که ازدواج دائم با او جایز نیست  -

ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر همسر البته ازدواج موقت با زن یهوودی و مسویحی)با شورایطی کوه بیوان      
 (آیت اهلل سیستانیشد(جایز است اگرچه ازدواج دائم با آنها به احتیاط واجب جایز نیست.)

 اج  حکم اطالع دادن حکم یا موضوع حرمت ازدو
اگر کسی علم به حرمت ازدواج زن و مردی داشته باشد مثال زوج با برادر زوجه لواط کرده یا زوجه 

در حال حیض طالق داده شده بوده و بعد با کسی ازدواج کرده، آیا واجب است که این مطلب را 

 اعالم کند؟
داشته باشد، البته بر زوجوین   احتیاط واجب این است که اعالم کند مگر اینکه بیان کردنش مفسده بزرگ تری -

 3(آیت اهلل سیستانیقبول این مطلب الزم نیست]مگر اینکه به طریق معتبر شرعی این مطلب ثابت شود[.)

که در رساله آن حضرت ذکر شده که اگر کسى با زنى غیر خاله و عمه نزدیکى کند با توجه به این

تکلیف کسى که از چنین جریانى اطالع دارد  باشد(،باشد )عقد باطل مىدختر آن زن بر او حرام مى

که که فردى ضمن انجام آن عمل با زنى با دخترش ازدواج کرده است، چیست؟ با توجه به این

 ممکن است در صورت گفتن به نزاع بکشد.
 0امام(حضرت )بسمه تعالى، تکلیفى ندارد. -
در  یقوین، اطالع بدهد اما در فرض  یستنشده، الزم  یجادندارد اسباب حرمت آن ازدواج ا یقینکه  یدر صورت -

 5اهلل مکارم( یه.)آیستدر صورت جهل به موضوع الزم ن یآنها را خبر کند ول یدصورت جهل به حکم با
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 و اهل سنتدر نکاح اهل کتاب  جریان قاعده الزام

 : نسبت به اهل سنتالف
مرد سنّى طبق اى در عقد مردى سنّى بوده است، پآ از چند سال زندگى مشترک زن شیعه

معتقدات خود، که طالق در حضور عدلین و سایر شرایطى که در طالق شیعه است را معتبر 

 داند، زن خود را طالق گفته است؛نمى

 دارد؟الف( آیا زن وظیفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه
و مجدّداً طالق را با شورایط آن جوارى   شود و باید از شوهر وکالت بگیرد قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى -

 0)آیت اهلل مکارم( تواند اجازه طالق او را صادر کند.کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى

ب( در صورتى که طالق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده 

 باشد یا نه؟وى مى
 1)آیت اهلل مکارم( ، خواه به عنوان عدّه طالق باشد یا بقاى زوجیّت.زن حقّ نفقه دارد -

 ج( چون طالق از ناحیه مرد است، آیا الزم است تمام مهریّه را پرداخت نماید؟
 3)آیت اهلل مکارم( باشد، خواه طالق بدهد یا ندهد.مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى -

 یا بدون محلّل بنا بر عقیده خودش حقّ رجوع دارد؟د( چون به عقیده خودش سه طالقه نموده، آ
 0جواب: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.)آیت اهلل مکارم( -

 5الزام(-مقاصه نوعی-نظرات آیه اهلل سیستانی)اقرار
این  در مسائلی که آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسالمی متفاوت است فقیهان متأخر و رضوان اهلل علیهم و حکم

مسائل را بر اساس قاعده الزام، پاسخ میدهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر 

 طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی  و یا قاعده اقرار تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.

کس حقّ ازدواج با ایون  شاهد گرفتن، مالکیان، و بیشتر حنبلیان و معتقدند که هیچ  و در عقد نکاح بدون  1101مسأله 

زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طالق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر 

 او را طالق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکهشوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی

توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز بوه طوالق یوا فسوخ     گونه نکاحها معتقدند که میشافعیان، و حنفیان در مورد این

نکاح نیست بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام موذهبش، در صوورتی   

ز نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.همچنین اگر زن که زن ا
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شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پوس از تموام   

وج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتنواع  شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خر

 ر چه از طریق حاکم شرع و بگیرند.شوهر از طالق زن، طالق او را و گ

اش جایز نیست، بنابراین اگر پیرو اش یا خاله و خواهرزادهو از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده  1103مسأله 

اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقوارن باشود   اش و یا میان خاله و خواهرزادهو برادرزادهاهل سنّت، در نکاح میان عمه 

چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صوورت رضوایت   

م در فرض مذکور به موذهب آنهوا باطول    عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّ

تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صوورتی کوه اموامی باشوند، نیوز      است و مرد شیعی می

 جاری است.

 اش را و با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره و طالق  سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهو اگر شوهر از اهل  1100مسأله 

دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنهوا بوا زن در دوران عودّه    

تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سونی بوا او عقود بسوته     شود، بنابراین مرد شیعی میحرام است، می

اش ازدواج نکنود، و آن  است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن باشد. 

زن نیز اگر شیعه باشد و و یا شیعه بشود و تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عودّه از شووهر     

مقاصّه نوعی در صورت بودن  النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعدهنفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجب

 شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.

یک یا برخوی از  و صحت طالق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسالمی، هیچ  1105مسأله 

ای طوالق دهود کوه از نظور موذهبش      آنها در صحت طالق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه

و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه و بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش و جایز است کوه  صحیح 

پس از انقضای عدّه آن زن و در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد و با او ازدواج کند. همچنین در   

 ، ازدواج نماید.تواند با دیگریصورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می

 : نسبت به اهل کتابب
 ازدواج با زنان اهل کتاب که در عدّه می باشند و اعتقاد به )عدّه( ندارند،چه حکمی دارد؟

 0(آیت اهلل مکارمجایز نیست.)« عدّه»عقد در حال و رعایت عدّه برای همه زنان الزم است  -

تابی فی مسألتی الطالق و االرث ؟ فمثال لو هل تتعدى قاعدۀ االلزام او االقرار الى غیر المخالف کالک

طلق الکتابی زوجته الکتابیۀ و بحسب شرعهم العدۀ لها فیجوز للمسلم تزویجها فورا ؟ ولو کان 
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الزوج مسلما و طلق زوجته الکتابیۀ بعد الدخول فهل یجوز لمسلم أخر ان یتزوجها فورا النه بحسب 

 دینها الذی التزال علیه العدۀ علیها ؟
 0)آیت اهلل سیستانی(واب  : الظاهر جواز الزواج فی العدۀ فی الموردین .الج -

إذا طلقت المسیحیۀ فی الکنیسۀ فهل یتوقف العقد المنقطع علیها على خروجها من العدۀ أو ال یعتبر 

 ذلک لعدم اعتبار العدۀ عندهم ؟
 1)آیت اهلل سیستانی(مع انقضاء العدۀ . الجواب : إذا کانت مدخوالً بها غیر یائسة والصغیرۀ فال یعقد علیها إالّ -

 حکم ازدواج با فرد متولد شده از زنا
 3چه حکمی دارد؟ ازدواج با زنى که از زنا تولد یافته

 مکروه است.)حضرت امام( -

 اهلل مکارم( یه)آیستکه از زنا متولد شده، حرام ن یازدواج با زن -

 دخترش قابله یا خود حکم ازدواج با قابله
 4حکمی دارد؟ ص با قابله خود یا دختر او چهازدواج شخ

 مکروه است.)حضرت امام( -

اهلل  یهمکروه اسوت.)آ  یزآورده، کراهت دارد. ازدواج با دختر او ن یارا بدن یکه و یازدواج با قابله همسر و قابله ا -
 مکارم(

 الخمر و بداخالقازدواج با فاسق و شارب
 5ق چیست؟الخمر و بداخالحکم ازدواج با فاسق و شارب

 امام(حضرت ازدواج با فاسق و مخصوصاً شراب خوار و زنا کار مکروه است.) -
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 لغات و اصطالحات
 قاعده الزام

 ترتیب آثار وضعى بر افعال هر صاحب دینى، بر اساس موازین همان دین و ملزم کردن آنها بر طبق احکام مذهبشان.

 مقاصه نوعی
 از شما میگیرند، از آنان بگیرید. گونه که طبق سنّتها و احکامشان، همان

 قاعده اقرار
 رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها.

 خوارج
دارای کسانی که بر امام معصوم علیه السالم خروج کنند و علیه او قیام نمایند مانند خووارج نهوروان، خووارج کنوونی     

 . را دارند عقاید مختلفی هستند که هر یک حکم خودش

 حکم تکلیفی
کنود  گیرد و وظیفه مکلّف را در انجام دادن یا ندادن آن مشخّص میحکمی که بدون واسطه به فعل مکلّف تعلّق می

 مانند وجوب و حرمت

 حکم وضعی
گیرد و شارع مقدّس آن را سبب یا مانع یا شرط عملوی قورار داده اسوت    حکمی که با واسطه به فعل مکلّف تعلّق می

 .و ازدواج ند طهارت و نجاست اشیاء، شرطیت وضو برای نماز، صحّت و بطالن در معامالتمان

 محرم نسبی
 دایی محرمیتش به واسطه نسبت خویشاوندی و تولّد است مانند عمه، خاله، عمو و آنکه

 محرم سببی
 اددام به واسطه ازدواج حاصل شده باشد مانند پدر شوهر، مادر زن، عروس و آنکه محرمیت او

 یمحرم رضاع
 رضاعی به واسطه شیر خوردن )با شرائط خاص( حاصل شده باشد مانند برادر و خواهر آنکه محرمیت او

 تلقیح مصنوعی
عمل تلقیح یا با ترکیوب اسوپرم بوا     ،کاشت نطفه در رحم  یا غیر رحم از غیر طریق آمیزش را تلقیح مصنوعی گویند

گیرد و یا با گرفتن اسپرم مرد و تزریوق آن بوه رحوم زن و    م صورت میتخمک زن در بیرون رحم و سپس انتقال به رح
ترکیب آن دو در رحم زن.در هر دو صورت، صاحب اسپرم و تخمک یا زن و شوهر هستند و یا اجنبی از یکدیگر. تخمک 

تلقیح ی.یابد یا در رحم زنی دیگر و یوا در رحوم مصونوع   نیز در هر دو صورت یا در رحم خودِ صاحب تخمک پرورش می
لقواح در خوارج از بودن یوا     -1(آی یوو آی   IUIعمل) لقاح در داخول بودن:  -0مصنوعی معموال به دو روش انجام گیرد.

 IVFاف )به انگلیسی: ویآی

 نکاح فضولی
یا به طور وکالتی ماذون در امور نکواح باشود( دو نفور را بوه       -مثل ولی بچه صغیر-هرگاه کسی )بدون این که اصالتاً



 را عقد فضولی، و اجرا کننده عقد را فضول، و زن و مرد را اصیل گویند.عقد  ،درآوردازدواج هم 

 اجازه
ای یوا  در لغت به معنای رخصت دادن و امضاء و تنفیذ کاری است و در اصطالح فقه به معنای امضاء کوردن معاملوه  

شود بودون اجوازۀ صواحب موال      عملی است که شخص فضولی آن را انجام داده است.اگر کسی در مالی که موالکش نبا 

باشد. پس اگور مالوک معاملوه را قبوول     ای با آن بکند صحّت معامله منوط به امضاء کردن آن از طرف مالک میمعامله

 نکند باطل خواهد بود. نداشته و امضاء

 معنای اجازه کاشفه
 زمان عقد اثر گذار شده است.اجازه کاشف از این است که معامله از همان زمان عقد واقع شده و معامله از همان 

 معنای اجازه ناقله
 شود.از همان زمان که مالک معامله را امضاء کرد اثر بر معامله بار می شود گویا که با اجازه معامله انجام می 

 کشف حقیقی و حکمی
 نظریه کاشف از عقد بر دو نوع است:

 .منتقل می شودکشف حقیقی یعنی منافع و عین از زمان وقوع بیع به خریدار -0

 کشف حکمی یعنی اینکه منافع از زمان انعقاد عقد و عین از زمان اجازه منتقل می شود -1 

عقد بیع را اجوازه   0/1/11به صورت فضولی بفروشد و مالک در تاریخ  0/3/11اگر کسی باغ دیگری را در تاریخمثالً 

به خریدار منتقل می شود و عین باغ یعنی مالکیت  0/3/11مطابق نظریه کشف حکمی منافع باغ یعنی میوه ها از  ،دهد

منتقل خواهد شد بنابراین اگر خریدار نسبت به عوین بواغ تصورفی انجوام دهود عمول او فضوولی         0/1/0311زمین از   

 محسوب می شود.

 اِحرام
ی حوالل و  به معنای حرمت و منع گرفته شده است و در اصطالح فقه، حرام کردن بعضوی از کارهوا   "حرم"از واژه  

کسی کهدر احورام نیسوت یوااز    -مُحِلمباح، پس از پوشیدن لباس احرام می باشد و کسی را که چنین کند، مُحرِم گویند

 احرام خارج شده است.

 دراویش-علی اللهی-اهل حق
ای، صوارلی،  اهل حق، کاکوه  -یاری -شوند از جمله: یارسان های مختلفی شناخته میپیروان مسلک اهل حق با نام

الهوی،  وند، غوالت، علوی  خواجه سان، گوران، قلخانی، قزلباش، نیازی، اهل نیاز، اهل سر، سرطالبی، شاملو،طایفه، طایفه

ابدال بنی ، کاکاوند، آیین حوق، آیوین حقیقوت و دیون      ،قویونلو، گورنلرقره ،کشان ، چراغ سیندرنپرست، خروسشیطان

 حقیقت.

م و فرقه های اسالمی دو گرایش عمده در پیروان این فرقه وجود دارد: دسته در نسبت و پیوند آیین اهل حق با اسال

ای با اصرار، خود را مسلمان و شیعه دوازده امامی می دانند و دسته دیگر، اهل حق را آیینی مستقل می دانند و خوود را  



 ...را دارند.ملزم به اجرای فرایض شرعی نمی دانند و برخی آداب مثل داشتن شارب و سه روز روزه و

 ناصبی
 ورزد.کسی که نسبت به اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و پیروان آنها عداوت و دشمنی می

 اسماعیلیه
اش محمد بن اسماعیل اعتقاد پیدا کورده و در  هایی که بعد از امام صادق)ع( به امامت فرزندش اسماعیل یا نوادهفرقه

، مبارکیوه، و شوش   قرامطه ،های گوناگون مانند باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، مالحده مناطق و منابع مختلف به نام

 -امامی نامیده می شوند؛ تعالیم ظاهری اسماعیلیه چندان تفاوتی با تعالیم امامیه ندارد. آنان احکام عملی و شرعی اسالم

 ت های بسیاری با شیعه دارند.را باور دارند ولی در اصول اعتقادی تفاو -مانند نماز و روزه و خمس

 غُالت )غالۀ(
 غلوّ کنندگان، معتقدین به ربوبیّت ائمه هدی علیهم السالم یا حلول خداوند متعال در آنها

 بهایی

 است. بهاءاللّه معروف به میرزا حسینعلی نوری انگذار آیین بهائی،، بنیآیین بابی ای منشعب ازفرقهبهائیت، 

 مُحَلِّل
کنود توا پوس از    طالقه شدن زن، بوا او ازدواج موی   3شود که پس از کننده، در بحث طالق به مردی گفته میحالل 

 طالق آن، شوهر قبلی او بتواند با او ازدواج کند.

 مُرتدّ
کند، یا به طوری منکور یکوی از ضوروریات     مسلمانی است که خدا یا رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را انکار

 .برگردد د که انکار او به انکار رسالتدین شو

 مرتد فطری
و خودش نیز بعد از رسیدن به سنّ تمییز، مسولمان   استکسی که هنگام انعقاد نطفه او، پدر یا مادرش مسلمان بوده 

 .بوده، سپس مرتد شده است

 مرتد ملّی

 .ان شده و سپس مرتدّ گشته استمسلم است ولی بعداًاو، پدر و مادرش کافر بوده  نطفه کسی که هنگام انعقاد

 مشهور به زنا
 در رساله های علمیه، جمله ))زن مشهور به زنا(( آمده است معنای آن جمله چیست؟

معنای آن جمله این است که آن زن در میان مردم به عمول زنوا شوناخته شوده و بودان صوفت مشهورگشوته         -
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 0(آیت اهلل سیستانی)است.

 از زنارحم استبرای 
 1ز رابطه نا مشروع صبر کند تا یکبار حیض شده و پاک شود و بعد از آن ازدواج نماید.یعنی بعد ا

 رَبیبه
 دختر همسر از شوهر دیگر

 وطی به شبهه
پنداشوته  مجامعت با کسی که در واقع، آمیزش با او بر مکلّف حرام بوده است ولی مکلّف، او را همسر شرعی خود می

 وع است.است و فرزند متولد شده از آن، مشر

 و من اهلل التوفیق
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