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 ٢ متون فقهجزوه 
 مالکریمی امید آوری: دکترجمع

 )علمی هیأت عضو و دانشگاه مدرس دادگستری، یک پایه وکیل(
  یوسفی انور کوشش به

ارشد ارشناسیکی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و این جزوه، شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند. مطالعه
 ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقِی شود. دهقضاوت توصیه می و های کارشناسی ارشدهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونو علی

) بگیرید و www.mollakarimi.ir(دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت دیگر
، مدنی ،سایتم (مثِل جزواِت آیین دادرسی مدنیشده در وبنوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته ینکار من در ا یتمرکز اصل کنید!مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می

 ین،اشم!! در واقع اب یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بیِن بنفش در  یه گاوِ  مثِل که  ینها و حقوق تجارت) فقه، اصول آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا
 بنفش گاوِ  مثِل  هامنوشته خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت یسندگیآموزش و نو ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز  هدِف 

 یه یا زننیزرد م ینکمثًال ع دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگِی و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوّجه  خورِ  که واقعًا درشه با
 خوامیم ینکمتر  ویژگی، به چشم بیام. مِن  فهم متفاوت باشم و با اینهای سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«خوام با ؛ من هم میخاِصّ خودشون رو دارن یمدل مو 
 ینمن ا ».بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل« یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامیتوّجه باشه. نمنو و جالب یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر 

و  MollaKarimi.ir یِت سا در آخر، باید بگم که جزواِت  ذاشتم، نشون دادم.حقوق گ یاِن در دسترس دانشجو یگانرا هکه ب ییهارو در جزوه »بودنمتفاوت«
 باحّتی 

ً
نسخۀ یا  .افپی.دیشه و چنانچه ، به روز میهاسرفصل و قوانین تغییرات و آخرین جدید هایتوّجه به سرفصل این نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید شدۀ جزوهچاپ
ً
هاست! ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .رو در دست دارید بهتره مجددا

) رو دنبال کنید تا omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (ar@vekalatyتونید اینستاگرام (است که می» حقوقی محتوای تولید کارگاه«اسِم کارگاِه ما، 
واتساپ کنید  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ 

 مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میتا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و 
 بردارینسخه و ثیرو تک نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم (امید مالکریمی)آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه

 نظرات، که ودب خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز »منبع ذکر با تنها« و سودجویی قصد دونب آن، از
 .فرمایند بیان »mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها

های حقوقی. کنندۀ جزوات آزمونامید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین! تبلیِغ خودم
های خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایلمی

جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزواتی را  صوتی یا

 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
 !کنیمیم ضعو را سایتوب در موجود نسخۀ ،ي جدیدهاسرفصل تغییرات به توجه با چون بگیرید سایت از را شدهبروزرسانی نسخۀ آخرین
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 ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپگفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالسکه اساتید می
ارم؛ خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میاونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه

م و رفتم اونجا، یه آقای گفت که برو فالن آدرس توی تهران (که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود) برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شد
ستی؟ گفتم خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هُمِسّنی توی قسمِت تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می

ای میده به من که تکثیر صفحه ٢٠٠اد یه جزوۀ ده اینجوری که مثًال استکه نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می
م تونمی«رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم:  های اوون استاد در اوون درِس خاصکالسکنم و ِبَدم به دانشجوهای همین مؤسسه که 

ه جزوۀ اون استاده ک«ادامه داد که » خشید، بفرمایید!بب«؛ گفتم: »وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفت: »ها رو به من بدین؟خواهش کنم که همین جزوه
ادمه » ه!شاِی تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کِلّ کلید یا فرمول یا دستورالعمِل قبولی رو ِبده به دست من که تکثیر صفحه ٢٠٠

همین  تر اینکه درشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس میو جزوۀ دستها سِر کالس جزوه هم میگه که بنویسن همون استاد به بچه«داد که: 
را ؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چ»بعله اینجوریاس!«ادامه داد: » ها میگه که اصالحش کنن!شده هم ایراداتی وجود داره که سرکالس به بچهجزوۀ تایپ

مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان 
ازم نگفت برداری کن، البته بگفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت

ن تو ذاتمه َاَص » پیگیر بودن«و » ُمصر بودن«خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمیمیها رو که بهت کپی
داد که  ارن بهمها دکوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُمّال 

 برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شدهبنشینم و یادداشت
ها رو هم به ان حضور در این کالسکردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکبود (اینقدر که نوشته بودم!) نگاه می

از موندن کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث بشد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میجهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می
های دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمیات میشه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادهای ُمستعد میآدم

ه به اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آیند«هام یادم اومد، گفته بود که: مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عًا خیر کنی جواب  ک به َدِه یگم) قول دادم که اگه قبول بشم رو می» خدا(«بابا ، خالصه به اون بزرگ»گیریخوبی میاونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

رو به تدویِن جزواِت رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم رو  مدهم از زمانیکو همینطور  پوِل حاصله از وکالت یا قضاوت
گذره و من تماِم جزواِت مورِد کنم االن ُنه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای َوعده«یعنی خدا) دادم و گفتم بهش که: بعد از مادرم، به خودش (
البته خدا در  دادم وهای حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصاص نیاز برای قبولی در آزمون

زدیک رحمت خدا به نیکوکاران ن«هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن ها آدمتمام این سال
شود و مرتبه دانلود می هزارانز اینکه جزواتم روزانه خونید ُخرسندم اهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میو من دست» است!

ته در کنار ها (البکنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیخدا را شاکرم که داوطلبان از کامل
شه) و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به بروز می خواندن  قانون) کافی است. این جزوات کامًال رایگان است (و دائماً 

تون معرفی کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمک شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع ها رو به دوستانها ِپی بردین اونمعجزۀ اون
 گرده!ونید این کار خیر شما هم بهتون برمیکنکوری دست پیدا کنند. البته بد

، هر آنچه برای قبولی »vekalatyar@«و صفحۀ اینستاگرام » OmidMollakarimi@«، کانال تلگرام mollakarimi.irما در سایت 
د که گیرنهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میدر آزمون

برای قبولی  و کهدهیم این است که اوون منابعی ر شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
ت. دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میکفایت می

 م شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.تونیدر واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
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 النکاح

 نکاح
 المقدمة

 مقدمه
ٍم َوإالَّ َوَجب.   النکاح ُمْستََحبٌّ مؤکَّد لَِمْن یُْمِکنُھ فِْعلُھ َو َال یََخاُف بترکھ اْلُوقُوَع فِي ُمَحرَّ

هراسد مستحب موکد است در غیر این صورت واجب از واقع شدن در حرام به واسطه ی ترک آن نمی ازدواج برای کسی که امکان آن را دارد و

 است .

َج یُْحِرُز نِْصَف دْینِِھ.  َو فَْضلُِھ َمْشھُوٌر بَْیَن اْلُمْسلِِمیَن ُمَحقٌَّق فِي َشْرِعِھْم حتي إنَّ اْلُمتََزوِّ

 کند.است، تا آنجا که شخص با ازدواج، نیمی از دینش را کامل می فضیلت نکاح میان مسلمانان، مشهور و در اسالم قطعی
 َو ْلیَتََخیَِّر البکَر اْلَعفِیفَةَ اْلَولُوَد الکریمةَ اْألَْصِل بِأَْن یکون أَبََواھَا َصالِِحیِن ُمْؤِمنِینِ 

 درستکار و با ایمان باشد برگزیند ای پارسا، زاینده و دارای اصالت خانوادگی که والدینشالزم است مرد برای ازدواج دوشیزه
 َو الَ یَْقتَِصْر علی اْلَجماِل َو الثَْرَوِة ِمْن ُدوِن ُمَراَعاِة اْألَْصِل َو اْلِعفَِّة. 

 و بدون توجه به اصالت و عفت تنها به زیبایی و ثروت بسنده نکند.

 یَْستَأِْذْنھَا َویَُجوُز النَظَُر إلی َوْجِھ اْمَرأٍَة یُِریُد نکاَحھا َو إِْن لَمْ 
 تواند به چهره زنی که قصد ازدواج با او را دارد حتی بدون اجازه نگاه کند، مرد می

 بَْل یُْستََحبُّ لَھُ النَظَُر ْلیَرتفَع َعْنھُ اْلَغَرُر َو یَْختَصُّ اْلَجَواُز بِاْلَوْجِھ َو الکفّین
 م اختصاص به چهره و  دو کف دست تا مچ داردزیرا چنین نگاهی برای برطرف شدن جهل او مستحب است این حک 

 َو کذا یَُجوُز لِْلَمْرأَِة نَظَِرِه کذالک. 
 تواند به خواستگار خود به همین گونه نگاه کند.هم چنین زن نیز می

ِة َو التَْحِریِم. ھَا ِمْن اْلبَْعِل َو اْلِعدَّ  َویُْشتََرطُ اْلِعْلُم بصالحیِّتھا لِلتَْزِویِج بُِخلُوِّ

 باشد و در عده و احرام نباشد شرط است.گاهی از امکان ازدواج زن به اینکه فاقد شوهر میآ 
 
  :عبارت است از عقدی بین مرد و زن که فایدۀ آن حلّیت استمتاع هر یک از دیگری استنکاح 

 
 صیغةُ العقد

 صیغۀ عقد نکاح
یَجاِب َو اْلقَبُوِل اللَْفِظیَّ   ْیِن کغیره ِمْن اْلُعقُوِد الَالِزَمةِ یُْعتَبَُر اْشتَِمالِِھ علی اْإلِ

 عقد نکاح مانند سایر عقود الزم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد.
یَجاُب:  ْجتُکَ «فَاْإلِ  ال غیرُ » متَّْعتُکَ «َو » أْنَکْحتُکَ «َو » َزوَّ

ْجُتَک: تو را به ازدواج خود درآوردم«الفاظ ایجاب؛ منحصرا عبارتند از:  ْعُتَک: تو را به «، و »ْنَکْحُتَک: تو را به همسری خود درآوردمأ«، و »َزَوّ متَّ
 »زناشویی خود درآوردم

ْجتُ «أْو » قَبِْلُت التَّْزِویَج أو النکاحَ «َو اْلقَبُوُل:   ُمْقتَِصراً َعلَْیھِ » قَبِْلتُ «أْو » تََزوَّ
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ْزِویَج أو النکاَح: «و الفاظ قبول عبارت است از  ِبْلُت التَّ
َ
ْجُت: همسری  را پذیرفتم«یا » ازدواج یا نکاح را پذیرفتمق ِبْلُت: «ید: ، یا فقط بگو»َتَزوَّ

َ
ق

 »قبول کردم
.  ِکالھما بِلَْفِظ اْلُمِضيِّ

 همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.
یَجاِب علی اْلقَبُوِل   َوَال یُْشتََرطُ تَْقِدیُم اْإلِ

 ول شرط نیستمقدم داشتن ایجاب بر قب
 ِألَنَّ التَّْرتِیَب کیف اتَّفََق َغْیُر ُمِخلٍّ بِاْلَمْقُصوِد 

 زندزیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمی
یَجاِب بِأَْن یَقُوُل َو کذا ال یشترط اْلقَبُوِل بلفظھ   ْجتُکَ «اي بِلَْفِظ اْإلِ  »قَبِْلُت التَّْزِویجَ «فَیَقُوَل » َزوَّ

بلُت «بگوید: » زّوجُت «م نیست که قبول از لفظ ایجاب باشد مثال بعد از لفظ همپنین الز 
َ
 » ق

ْجتُکَ «فَلَْو قَاَل   َصحَّ » قَبِْلُت النکاحَ «فَقَاَل » َزوَّ

ْجُتَک «بنابراین اگر موجب،  ِبْلُت النکاَح «و قابل » َزَوّ
َ
 بگوید صحیح است» ق

 َاللَِة.لصراحة اللَّْفِظ َو اشتراِک اْلَجِمیِع فِي الدَ 

 رساند.زیرا این لفظ نیز صراحت الزم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می
 و الیجوز اْلَعْقِد بَِغْیِر اْلَعَربِیَِّة َمَع اْلقُْدَرِة َعلَْیھَا

 توان عقد را به زبان غیرغربی خواندبا وجود قدرت نمی
َشاَرِة اْلُمْفِھَمِة لِْلُمَراِد.َو اْألَْخَرِس یَْعقُِد إیَجابًا َو قَبُوًال بِ   اْإلِ

 ای که مقصود را برساند اشاره کندو همچنین شخص الل هنگام ایجاب و قبول باید به گونه
 َویُْعتَبَُر فِي اْلَعاقِِد الکمال فالسَّکران بَاِطل َعْقُدهُ َو لَْو أََجاَز بَْعَدهُ 

 گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند، باطل است.عاقد باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین شخص مست، 
 َویَُجوُز تََولِّي اْلَمْرأَِة اْلَعْقَد َعْنھَا َو َعْن َغْیِرھَا إِیَجاباً َو قَبُوًال 

 تواند ایجاب و قبول عقد را از طرف خود یا دیگری به عهده بگیردو زن می
ائِِم وَ  ائم حضور دو شاهد در ازدواج دَال اْلَولُِي فِي نکاح الَرِشیَدةِ َو إِْن کان أَْفَضُل علی اْألَْشھُِر  َو الَ یُْشتََرطُ الَشاِھَداِن فِي النکاح الدَّ

 و نیز ولّی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست، گرچه بنا بر قول اشهر بهتر است
َشاَرِة اَْو اِالْسِم اَْو ا  ْلَوْصِف َو یُْشتََرطُ تَْعیِیُن الَزْوَجِة َو الَزْوِج بِاْإلِ

 تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف الزم است
ھَا فَإِْن أَْبھََم َو لَْم یَُعیِّْن َشْیئاً فِي نَْفِسِھ بَطَ  َجھُ َواِحَدةً َو لَِم یَُسمِّ  َل اْلَعْقدُ فَلَْو کان لَھُ بَنَاٌت َو َزوَّ

یکی از آنها را به عقد مردی درآورد چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند بنابراین اگر فردی چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد 
 نکاح باطل است

 ِالْمتِنَاِع اْستِْحقَاِق االْستِْمتَاُع بَِغْیِر ُمَعیٍَّن.
 زیرا کامجویی از غیر معین ناممکن است.

 
 أولیاء العقد

 اولیای عقد
لِین ال ِوَالیَةَ فِي النکاح لَِغْیِر اْألَِب وَ   اْلَجدِّ لَھُ َو الحاکم َو اْلَوِصيِّ ِألََحد اْألَوَّ

 شده از جانب پدرو جدپدری والیت دارند.در ازدواج، تنها پدر و جدپدری و حاکم و وصی معین
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لِین ثَابِتَةٌ علی الَصِغیَرِة َو اْلَمْجنُونَِة َو اْلبَالَِغِة َسفِیھَةً و ک  ذا الذَّکر المتصف بأحد األوصاف الثالثة،فَِوَالیَةُ اْلقََرابَِة لِْألَوَّ

 ت.وارد بلوغ شده ثابت اس کسی که با حالت سفاهتو  دیوانه، پسر صغیرو  دختر(صغیر)والیت ناشی از قرابت برای پدر و جدپدری، بر 
.  ال علی البِِکِر اْلبَالَِغِة الَرِشیَدِة فِي اْألََصحِّ

 یزه بالغ و رشیده وجود ندارد.تر، چنین والیتی بر دوشو بنا بر نظر صحیح
َجھَا بالکفِو َمَع ُوُجوِدِه َو َرْغبَتَھَا فََال بَْحَث فِي ُسقُوِط ِوَال   یَتِِھ َوَجَواِز اْستِْقَاللِھَا بِِھ َو لَْو َعَضلَھَا اْلَولِيُّ َو ھَُو أَْن الَ یَُزوِّ

انع ازدواجش با همتای موجود او شود ـ تردیدی در سقوط والیت و استقالل دختر کند، ـ یعنی با وجود تمایل دوشیزه، م» َعْضل«اگر ولّی، دختر را 
 در امر ازدواجش وجود ندارد.

 ولو منع ِمْن َغْیِر الکفو لَْم یکن َعَضًال.
 شود.اما اگر از غیر همتا منع کند َعضل محسوب نمی

َجاِن َمْن بَلََغ فَاِسَد اْلَعْقلِ  ِه ِمَن اْألَِب َو الجدِّ لھ َو الحاکم َو اْلَوِصيُّ یَُزوِّ  اَْو َسفِیھًا َمَع کون النکاح َصَالحاً لَھُ َو ُخلُوِّ

توانند فردی که بالغ شده اما در حال جنون یا سفه است را در صورتی که نکاح به مصلحت او باشد، و پدر و جدپدری نداشته باشد حاکم و وصی می
 همسر دهند؛

ِغیِر ُمْطلَقاً فِي اْلَمْشھُوِر َو َال علی َمْن بَلََغ َرِشیًداَو َال ِوَالیَةَ لَھَُما علی ا  لصَّ

 اما بنا بر قول مشهور به هیچ وجه بر صغیر و بالِغ رشید والیت ندارند.
َد لَھُ اْلُجنُوُن.  َو یَِزیُد الحاکم اْلِوَالیَة ععلی َمْن بَلََغ َو رْشد ثُمَّ تََجدَّ

 شود والیت دارد.رشیدی که بعدًا دیوانه میالبته حاکم افزون بر آن، بر بالغ 
 
 :شود که تصمیم ازدواج دختر با اوست مانند پدر در مورد باکره.به کسی گفته می ولّی نکاح 
  :شأن و کفو دختر است.عبارت است از منع کردن دختر از ازدواج با مردی که همعضل 

 
 اشتراطُ الخیار في العقد

 شرط خیار در عقد
 اْشتَِراطُ اْلِخیَاِر فِي اْلَعْقدِ الَ یَُجوُز 

 شرط خیار در عقد ازدواج جایز نیست
 ِألَنَّھُ ُمْلَحٌق بُِضُروِب اْلِعبَاَداِت الَ اْلُمَعاَوَضاِت فَیَْبطُُل اْلَعْقُد بِاْشتَِراِط اْلِخیَاِر فِیِھ 

 شودعقد باطل می زیرا نکاح ملحق به عبادات است نه معاوضات بنابراین با شرط خیار فسخ در نکاح
 ِألَنَّ التََّراِضي إِنََّما َوقََع بِالَشْرِط اْلفَاِسِد َو لَْم یَْحُصلْ 

 زیرا عقد مقید به شرط  فاسد رضایت داده شده بود و این حاصل نگردیده است
َداقِ   َو یَِصحُّ اْشتَِراطُ اْلِخیَاِر فِي الصِّ

 شرط خیار نسبت به مهریه صحیح است

تِِھ ِألَنَّ ذکره فِ   ي اْلَعْقِد َغْیُر َشْرٍط فِي ِصحَّ

 زیرا خود مهریه در نکاح شرط صحت عقد نیست

 فَیَُجوُز إْخَالُؤهُ َعْنھُ َو اْشتَِراطُ َعَدُمھُ 

 توان عقد را بدون آن  منعقد  ساخت یا نبودن آن را شرط کرد.و می

 فَاْشتَِراطُ اْلِخیَاُر فِیِھ َغْیُر ُمنَاٍف لمقتضي اْلَعْقدِ 
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 پس شرط خیار، نسبت به مهریه منافاتی با مقتضای عقد ندارد

خُ   وِل.فَیَْنَدِرُج فِي ُعُموِم اْلُمْؤِمنُوَن ِعْنَد ُشُروِطِھْم فَإِْن فََسَخھُ ُذو اْلِخیَاِر ثَبََت َمْھُر اْلِمْثِل َمَع الدُّ

ح بدون تعیین مهر) اگر ذوالخیار مهریه را فسخ کند و  زناشویی شود در این صورت (یعنی عقد نکامی» المومنون عند شروطهم«و داخل در عموم 
 واقع شده باشد؛ مهرالمثل ثابت است.

 
 التوکیل في العقد

 توکیل در عقد
 یَِصحُّ توکیل ُکلُّ ِمَن الَزْوَجْیِن فِي النکاح

 هریک از زوجین می تواند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهد
ا یَْقبَُل   النِیَابَةُ َو الَ یَْختَصُّ َغَرُض الشاِرِع بِإِیقَاِعِھ ِمْن ُمبَاِشٍر ُمَعیَّنٍ ألَنَّھُ ِممَّ

 باشدزیرا نکاح  قابل  نیابت است و اجرای آن توسط شخص خاصی مورد نظر شارع نمی
 : لَک فالنٍ «فَْلیَقُْل اْلَولِيُّ جُت ِمْن موکِّ  »زوَّ

لَک فالٍن زوَّ «بنابراین ولی زن باید به وکیل شوهر بگوید:   یعنی: دخترم را به همسری موکل تو که فالنی است درآوردم.» جُت ِمْن موکِّ
 بِِخالَِف اْلبَْیِع َو نَْحِوِه ِمَن اْلُعقُوِد » منک«َو الیَقُْل: 

 »منک«و نباید برخالف بیع و سایر قراردادها شخص وکیل را طرف ایجاب خود قرار دهد و بگوید: 
 ْوَجْیِن فِي النکاح رکنان بَِمثَابَِة الثََمِن َو اْلُمثَّمِن فِي اْلبَْیعِ َو اْلفَْرُق أَنَّ الزَ 

ثمن  باشند و همان گونه کهو فرق بین عقد ازدواج و عقد بیع آن است که زوج و زوجه در عقد نکاح، دو رکن به منزلۀ ثمن و مثمن در عقد بیع می

 الزم است که زوج و زوجه نام برده شوند.و مثمن در عقد بیع باید کر شوند در عقد نکاح هم 

ْوَجاِن فِي النکاح َوْلیَقُِل الوکیلُ   »قَبِْلُت لِفَُالنٍ ـ: «َو ِألَبَِد ِمْن تمستِھما فِي اْلبَْیعِ فکذا الزَّ

 »قبلت لفالن«و در نکاح؛ نیز باید زن و شوهر معرفی شوند و وکیل باید بگوید: 
ةِ نَا» قَبِْلتُ «و لو اْقتََصَر علی:   ِویًا موکلھ فاألقوي الِصحَّ

 بسنده کند در حالی که موکلش را در نظر دارد اقوی صحت آن است» قبلُت «و اگر به 
ُجھَا الوکیل ِمْن نَْفِسھِ   َو الَ یَُزوِّ

 تواند زنی را که به او وکالت داده است به عقد خود درآوردوکیل نمی
جنی«إالَّ إَِذا أَِذنَْت فِیِھ ُعُموماً؛ ک ن شئتَ  زوِّ  »ولو من نفِسک«أْو » ممِّ

ا به من ر «(یا بگوید: » خواهی درآورمن را به ازدواج هر کسی که می«مگر آنکه زن به او اذن داده باشد چه به طور عمومی، مثل اینکه بگوید: 
 »ازدواج درآور) حتی اگر به ازدواج خودت باشد
 أو ُخُصوًصا فَیَِصحُّ ِحینَئٍِذ علی األقوي

 که در این صورت  اقوی صحت نکاح است») من را به ازدواج خودت درآور(«طور خصوصی اذن دهد و یا به 
 

 لزوم رعایة المصلحة

 لزوم رعایت مصلحت
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ج اْلَولِيُّ َو ال الوکیُل بُِدوِن َمْھِر اْلِمْثِل   الیزوِّ

 مهرالمثل شوهر دهندتوانند آن دختر یا زن را به کمتر از ولی دختر صغیره و وکیل زن بالغ نمی
َزةُ لِْلفَْسِخ.  ْن بِِھ أََحُد اْلُعیُوِب اْلُمَجوِّ  َو َال بِاْلَمْجنُوِن َو َال بغیره ِممَّ

 توانند آن دختر یا زن را به ازدواج مرد دیوانه یا مردی که یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح در او او وجود درآورند.و نمی
ج الولیُّ الطفَل ب  ذاِت الَعْیبِ و کذا ال یزوِّ

 همچنین ولی حق ندار، پسر صغیر را به ازدواج زنی درآورد که یکی از عیوب در او وجود دارد
 

َج بمن ال یقتضیھ اإلذن الشرعی  فَیَتََخیََّر کل ِمْنھَُما بَْعَد الکمال لَْو َزوَّ

ه فسخ کند) در صورتی که ولّی او را به ازدواج کسی درآوردبنابراین هرکدام از دختر صغیره و پسر صغیر پس از بالغ شدن مخیر است (که عقد را 
 باشد که برخالف مقتضای إذن شرعی است.

 یَاِر.َو لَْو کان اْلَعْقُد َعلَْیھَا بُِدوِن َمْھِر اْلِمْثِل علی َوْجھُ اْلَمْصلََحِة قَْوَالِن َواْلُمتََّجھُ ھُنَا َعَدُم اْلخِ 

 تر عدم ثبوت خیار است.ز روی مصلحت باشد دو قول است که قول درستاگر تزویج زن به کمتر از مهرالمثل ا
ا تَْزِویُجھَا بَِغْیِر الکفو اَْو اْلَمِعیُب فَالَ ُشْبھَةَ فِي ثُبُوِت ِخیَاِرھَا فِي أَْصِل اْلَعْقدِ   .َو أَمَّ

ار عیوب مجوز فسخ نکاح را دارد، در این صورت هیچ اما اگر ولّی، دختر را به ازدواج مردی درآورد که کفو و  همتای دختر نیست، و یا یکی 
 تواند (پس از بلوغ)، اصل عقد را فسخ کند.تردیدی نیست که دختر می

 
 نکاح الفضولي

 نکاح فضولی
َجاَزِة ِمَن اْلَمْعقُوِد َعلَ  ْیِھ اَْو َولِیِِّھ و ال یبطل ِمْن أَْصلِِھ علی عقُد النکاح لَْو َوقََع فُُضوًال ِمْن أََحِد اْلَجانِبَْیِن اَْو ِمْنھَُما یَقُِف علی اْإلِ

 اْألَْقَرب
آن است  باگر عقد ازدواج از ناحیۀ یکی از طرفین عقد یا هر دوی آنها به طور فضولی واقع شود، نفوذ عقد متوقف بر اجازۀ اصیل یا ولّی است و اقر 

 شودکه نکاح از اصل باطل نمی
 

 تزویج األبوان

 نکاح پدر و جدپدری
َجھَا اْألَبََوان اْألَُب َو اْلَجدُّ بَِرُجلَْیِن َو اْقتََرنَا فِي اْلَعْقِد بِأَْن اتََّحَد َزَماُن اْلقَبُوِل قُ  َم َعْقُد اْلَجدِّ لَْو َزوَّ  دِّ

 زمان قبول (در هر دو عقد) اگر ابوین یعنی پدر و جدپدری، دختر صغیره را به ازدواج دو مرد درآورند و عقد هر دو همزمان باشد، به این صورت که
 شود.یکی بوده باشد در این حالت عقد جّدپدری (بر عقد پدر) مقّدم می

 فَاِق ِألَنَّھُ علی ِخَالُف اْألَْصلِ َو ِعلَِّل َمَع ذلک بِأَنَّ ِوَالیَةَ اْلَجدِّ أقوی لِثُبُوِت ِوَالیَتِِھ علی اْألَِب َواْألَْجَوُد قَْصِرِه علی َمَحلِّ اْلوِ 

 رزیرا والیت جد برتر از والیت پدر است و این حکم چون بر خالف اصل است محدود به باب نکاح است و محدود به پدر و جد پدری است نه باالت
. 

 و إن سبَق عقُد أحدھما صحَّ عقده

 باشد.صحیح میاگر عقد پدر و یا عقد جدپدری زودتر از دیگری واقع شود در این صورت، عقد کسی که زودتر واقع شده است 
 

 تزویج األَخوان
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 نکاح توسط برادران
َجھَا اْألََخَواِن بَِرُجلَْیِن   لْو َزوَّ

 اگر دو برادر خواهر خود را به ازدواج دو مرد درآورند
 فَاْلَعْقُد لِلَسابِِق إِْن کانا َوکیلین،

 حیح است در صورتی که هر دو از طرف خواهر وکیل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده ص
 و اّال فلتتَخیَّْر ما َشاَءتْ 

 و اگر وکیل نباشند دختر مختار است هرکدام را که مایل است برگزیند
 فَإِْن اْقتََرنَا فِي اْلَعْقِد بَطََال إِْن کان کل ِمْنھَُما وکیال

 است اگر دو برادر خواهر خود را همزمان به عقد درآورند و هر دو نیز وکیل باشند، هر دو عقد باطل
 َو إِّال َصحَّ َعْقُد الوکیل ِمْنھَُما 

 ولی اگر یکی از آن دو وکیل باشد، تنها عقد او صحیح است
 .و لو کانا فضولَّیین و اقترنا تخیَّرت في إجازة ما شاءت منھما و إبطاِل اآلَخر أو ابطالھما

 ر دو را ابطال نماید.و اگر هر دو فضولی و همزمان باشند، دختر مختار است یکی را انتخاب و یا ه
 

 والیةُ االُمِّ 

 والیت مادر
َجْتھَا اْعتُبَِر ِرَضاھَُما بَْعَد الکمال کالفض َجْتھُ أَْو َزوَّ  وليِّ الَ ِوَالیَةَ لِْألُمِّ علی اْلَولَِد ُمْطلَقاً فَلَْو َزوَّ

ذن) ؛ بنابراین اگر مادر، پسر صغیر و یا دختر صغیرۀ خود را (بدون امادر هیچ والیتی ندارد بر فرزند مطلقًا (چه پسر چه دختر؛ خواه بالغ یا غیربالغ)
 باشد، همان گونه که عقد فضولی توسط شخص ثالث همین حکم را دارد.به ازدواج شخصی درآورد رضایت پسر و دختر پس از بالغ شدن شرط می

 فَلَْو ادََّعْت الوکالةَ َعْن اِالْبِن الکامل َو أنکر بَطَلَ 
و ا ادر، (پس از انجام عقد) ادعا کند که از طرف فرزند بالغ و عاقل خود وکالت داشته است ولی پسر او وکالت مادر را انکار کند عقد ازدواجاما اگر م

 باطل بوده است
 َو َغِرَمْت لِلَزْوَجِة نِْصَف اْلَمْھِر لِتَْفِویتِھَا َعلَْیھَا اْلبُْضعِ َو ُغُروَرھَا بدعوی الوکالة

 تباید نصف مهریه را به آن زن خسارت دهد؛ زیرا مادر بهره جنسی بردن آن زن را ضایع کرده است (به تأخیر انداخته است)، و با ادعای وکالو مادر 
 داشتن از طرف پسرش آن زن را فریب داده است.

 

مات  المحرَّ

 محّرمات
 یحُرم علی الذَّکر بالنَّسِب تسعةُ أصناٍف من اإلناث: بِالنََّسِب: .۱

 شوند:دسته از زنان به واسطۀ َنَسب بر مرد حرام می ٩ـ حرمت ناشی از نسب:  ١
ـ بنت األخ و إن  ۷ـ بنتھا فنازالً  ٦ـ االُخُت؛  ٥ـ بنت االبن فنازالً؛  ٤ـ بنتُھا و إن نَزلت؛  ۳ـ البنُت؛  ۲ـ االُمُّ و إن علت؛  ۱

 العمة و الخالة فصاِعداً. ۹و  ۸نزلت؛ 

 ـ دختِر خواهر هر قدر پایین ٦ـ خواهر؛  ٥ـ دختِر پسر هر قدر پایین رود؛  ٤ـ دختِر دختر هر قدر پایین رود؛ ٣ـ دختر؛  ٢اال برود؛ ـ مادر هر قدر ب ١
 ـ عمه و خاله هر قدر باال روند. ٩و  ٨ـ دختِر برادر هر قدر پایین رود؛  ٧رود؛ 

 و عمةُ الجدِّ و الجدَّة و خالتُھما و ھکذا و المراُد بالّصاعد فیھما عمةُ األب و االُمِّ و خالتُھما
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 ، در مورد عمه و خاله؛ عمه و خالۀ پدر و مادر و عمه و خالۀ پدربرزگ و مادربزرگ است به همین ترتیب.»از هر قدر باال رود«مراد از 
 و یحُرم علی المرأِة ما یَْحُرُم علی الرجل بالقیاس

 دواج با آنان حرام است بر به زن نیز ازدواج با آن مردان حرام است.بر همین قیاس، همان زنانی که بر به مرد از 
مات الجامُع لھا أنَّھ یحُرم علی اإلنساِن کلُّ قریٍب عدا أوالِد الُعمومِة و الخُؤلِة.  و ضابطُ المحرَّ

 دایی و خاله، بر انسان حرام است.ای کلی در محارم نسبی این است که ازدواج با هر خویشاوندی به استثنای فرزندان عمو و عمه و قاعده
ضاع: .۲ َضاعِ َما یَْحُرُم بِالنََّسبِ  بالرِّ  َو یَْحُرُم بِالرَّ

 شود.شود، با شیرخوردن (رضاع) نیز حرام میهر چه به سبب نسب بر انسان حرام میـ حرمت ناشی از ِرضاع:  ٢
َضاَعِة ِھَي کل اْمَرأَةً أرضعتک أْو َرَجَع نُِسبَ  ِمْن أرضعتک اَْو َصاِحَب اللَّبَِن إلَْیھَا اَْو أَْرَضَعْت َمْن یَْرِجُع  فامک ِمْن الرَّ

 نسبک إلَْیِھ ِمْن ذکٍر أْو اُنثي َو إِْن َعَال 

رسد دهد یا نسب کسی که به او شیر داده و یا نسب مردی که صاحب شیر است به او میپس مادر رضاعی یک شخص کسی است که به او شیر می
 رسد هر قدر هم که با او فاصله داشته باشد شیر دهد.مردی که نسب انسان به او می و یا به زن و

 
  :وددر آن شبه معنای مکیدن شیر از پستان زنی و رضاع محرم به رضاعی گویند که شرایط حرمت که به واسطۀ آن نکاح حرام میرضاع

 فراهم باشد.
  :شود و چنانچه شرایط الزم در رضاع محقق باشد موجب نشر حرمت او حاصل میشود که شیر زن شیرده از به شوهر (زوج) گفته میفحل

 شود.می
 

 شروط الرضاع

 شرایط ِرضاع:
 کونھ َعْن نکاح َدَواماً َو ُمْتَعةً  .۱

 ـ شیر زن از نکاح دائم یا موقت حاصل شده باشد  ١
 َو ُشْبھَةً علی أََصحِّ اْلقَولِیَن َمَع ثُبُوتِھَا ِمْن الطََرفَْینِ 

 نکاحی که نیز به شبهه از دو طرف باشد؛  بنابر نظر صحیح تر حکم نکاح صحیح را دارد و 
 وإّال ثَبََت الحکم فِي َحقِّ َمْن ثَبََت لَھُ النََسبُ 

 آید.و اگر شبهه تنها از یک طرف باشد حکم رضاع فقط درباره کسی که نسبت به او قرابت نسبی ثابت است به وجود می
 َعْن َذاِت َحْمٍل أْو َولٍَد بالنکاح المذکور  ُصُدوِر اللَّبَنِ  .۲

 ـ شیر توسط زنی حاصل شده باشدکه یا باردار است، و یا از طریق نزدیکی حالل که ذکر شد دارای فرزند باشد ٢
 فَالَ ِعْبَرةَ بِلَبَِن اْلَخالِیَِة ِمْنھَُما

 گرددایجاد حرمت نمیبنابراین، شیر زنی که نه باردار بوده و نه صاحب فرزند باشد موجب 
 أَْن یَْنبَت اللَّْحُم أَْو یَْشتَدَّ اْلَعْظَم  .۳

 ـ از آن شیر گوشت بروید و یا استخوان طفل محکم گردد  ٣
ةً ُمتََوالِیَةً   أَْو یَتِمَّ یَْوماً َو لَْیلَةً اَْو َخْمَس َعْشَرةَ َرْضَعةً تَامَّ

 کامل کند یا این که پانزده مرتبه شیر خوردن را به طور کامل و پی در پی را کامل کند یا این که طفل شیرخوار، یک شبانه روز شیر خوردن را
 َو اْألَْقَرُب النَْشِر بِاْلَعْشِر و علیھ الُمعظَم
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 شود و بیشتر فقها همین نظر را دارند.تر به صواب آن است که به واسطۀ ده مرتبه شیرخوردن، حرمت ایجاد میو قول نزدیک
 تِضع في الَحولَینأن یکون المر .٤

 ـ شیرخوار باید تا دو سالگی شیر بخورد ٤
 َو اْلَحْوَالِن ُمْعتَبََراِن فِي اْلُمْرتَِضِع ُدْوَن َولِد اْلُمْرِضَعةِ 

 خورد شرط است و در مورد فرزند خود زن شیرده شرط نیست.ای که شیر میو دو سالگی فقط در مورد بچه
 األحوال الثالثة بِرضاِع اُخری و إن لم یکن َرضعةً کاملةً أْن ال یُفَصَل بین الرَضعاِت في  .٥

گانه (یعنی روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان، یک شبانه روز و پانزده یا ده مرتبه شیر های سههای بچه در حالتـ بین شیر خوردن ٥
 ردن کامل نباشد.خوردن) شیر دادن زن دیگری فاصله ایجاد نکند، اگر چه شیر خوردن از زن دیگر، شیر خو

 ْم َعلِيُّ بَْعٍض.أَْن یکون اللَّبَُن لِفَْحٍل َواِحٍد فَلَْو أَْرَضَعت اْلَمْرأَةُ َجَماَعةً بِلَبَِن فَْحلَْیِن فصاعداً لَْم یَْحُرْم بَْعُضھُ  .٦

ان با شیر ای که هیچ دو نفری از کودکنهـ شیر از یک مرد باشد؛ بنابراین اگر زن، چند پسر و دختر را با  شیر دو مرد و بیشتر شیر دهد به گو ٦
 وند.)ششوند (زیرا پسر و دختر با یکدیگر برادر  خواهر رضاعی نمیها بر یکدیگر حرام نمییک شوهر شیر ندهد هیچ یک از این بچه

 

 أحکام الرضاع

 احکام ِرضاع
ً َو إَخَواتُھَُما أَْعَماَماً َو أَْخَواًال َو أَْوَالُدھَُما إِْخَوةً إَذا کُملت الَشَرائِطُ اْلُمْعتَبََرة فِي التَْحِریِم َصاَرْت اْلُمْرِضعَ  ا َو اْلفَْحُل أَبَا ةُ أُّمً

 َوآبَاُؤھَُما أَْجَداَداً.
شود؛ و برادران و هرگاه شرایط ایجاد حرمت ازدواج به واسطۀ رضاع کامل شود زن شیرده، مادر طفل شیرخوار، و مرد صاحب شیر، پدر او می

شوند؛ و فرزندان زن شیرده و مرد صاحب شیر، برادران و خواهران های طفل شیرخوار میها و خالهها و داییان این زن و مرد، عموها و عمهخواهر 
 شوند.طفل شیرخوار، و پدران این زن و مرد، اجداد  طفل شیرخوار محسوب می

 ِوَالَدةً َو َرَضاعاً فََال ینکح أبوالمرتضع فِي أَْوَالِد َصاِحِب اللَبَِن 
 تواند با دختران نسبی یا رضاعی مردی که صاحب شیر است ازدواج کندبنابراین پدر طفل شیرخوار نمی

 َو کذا الَ ینکح أَبُو اْلُمْرتَِضعِ فِي أَْوَالِد اْلُمْرِضَعِة ِوَالَدةً 
 تواند با دختران نسبی زن  شیرده ازدواج کند.همچنین پدر طفل شیرخوار نمی

 وینکح إِْخَوةُ اْلُمْرتَِضعِ نََسباً فِي إِْخَوتِِھ َرَضاعاً َو قِیَل بِاْلَمْنِع.
 توانند با خواهران و برادران رضاعی او ازدواج کنند. و قول دیگر این است که این ازدواج ممنوع استاّما خواهران و برادران نسبی شیرخوار می

َم  َضاُع اْلَعْقَد َحرَّ ھُ اَْو َمْن یَْحُرُم النکاح بِإِْرَضاِعِھ کاختھ َو َزْوَجةُ أَبِیِھ َو اْبنِِھ َو أَِخیھِ ولو لَِحَق الرَّ کالسابق فَلَْو أَْرَضَعْت أُمُّ

 بلبنھم َزْوَجتِِھ فََسَد النکاح

د؛ گرداد حرمت میشود همان گونه که شیر خوردن قبل از عقد، موجب ایجاگر شیر خوردن پس از عقد تحقق پیدا کند موجب حرمت عقد می
شود مانند خواهرزن  یا زن پدر زوج، یا زن پسر زوج و یا زن برادر زوج، بنابراین اگر مادرزن و یا هر زنی که ازدواج به واسطۀ شیردادن آن حرام می

 شودشیر بدهند عقد ازدواج زوج باطل می زوجۀ شیرخوارهبا شیر پدر زوج یا شیر پسر زوج یا شیر برادر زوج، به 
 

 تحُرم بالمصاھرة و ھي عالقةٌ تحُدث بین الزوَجین و أقرباِء کلٍّ منھما بسبب النکاح بالُمصاَھرة: .۳

ای که به سبب ازدواج بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری این عده با مصاهره، یعنی رابطهـ حرمت ناشی از سبب (َمصاهره):  ٣
 شوند:آید، حرام میبه وجود می

 من األب فصاعداً و االبِن فنازالً و إن کانت للبنت علی اآلَخر إن لم یدُخل بھا الزوج زوجةُ ُکلٍّ  .۱
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(و  رـ زن پدر و اجداد هر قدر باال رود (مانند جّد) ، بر پسر؛ و زن پسر، هر قدر پایین رود اگر چه پسر دختر (یعنی نوۀ دختری) باشد بر پد ١
 پدر یا پسر،) با زن خود نزدیکی نکرده باشد.شود اگر چه شوهر (یعنی پدربزرگ) حرام می

 اُمُّ الموطَؤِة حالالً أو حراماً و اُمُّ المعقوِد علیھا و إن لم یُدَخل بھا فصاعداً  .۲

ی زدیکـ مادِر زنی که با آن زن از راه حالل و یا از ره حرام نزدیکی شده است، و مادِر زنی که با آن زن عقد شده است اگر چه مرد با آن زن ن ٢
 نکرده باشد؛ و مادر زن نزدیکی شده و عقد شده هر قدر باال رود (یعنی مادربزرگ او به باال)

 اِبنةُ الموطَؤِة مطلقاً فنازالً أي ابنةُ ابنِھا و ابنتِھا .۳

تر پسر آن زن و دختر دخـ دختر زنی که مرد با آن زن نزدیکی کرده است مطلقًا (از راه حرام یا از راه حالل)؛ هر قدر پایین رود، یعنی دختر  ٣
 آن زن

ُخوِل َحلَّ لَھُ تَْزِویُج اْبنَتِھَا  ال ابنتةُ المعقوِد علیھا من غیر دخوٍل فَلَْو فَاَرقَھَا قَْبَل الدُّ

ا آن که ب باشد؛ از این رو اگر آن مرد قبل از آناما ازدواج با دختر زنی که مرد با آن زن ازدواج کرده ولی هنوز نزدیکی نکرده است حرام نمی
 تواند با دختر آن زن ازدواج کند.زن نزدیکی کند از وی جدا شود می

 االُخت للزوجة فتحُرم جمعاً ال َعیناً؛ فمتی فارق األولی بموت أو فسخ أو طالٍق بائٍن أم اْنقضت ِعدتھا َحلَّت اآلَخر .٤

به سبب مرگ یا فسخ یا طالق بائن یا طالق رجعی و سپری شدن  شود؛ نه عینًا؛ از این رو هر وقت همسر خودـ خواهر زن که جمعًا حرام می ٤
 عده جدا شود، نکاح با خواهر او حالل است.

ةُ و الخالةُ و إن علتا یُجمع بینھا و بین ابنِة أخیھا أو اُختِھا و إْن نزلتا برضاِء العّمة الخالة ال بدونھ  و العمَّ

و دختر برادر و دختر خواهر ایشان هر قدر پایین روند، تنها با رضایت عمه و خاله ممکن جمع میان عمه و خاله هر قدر باال روند از یک سو 
 است.

ج االُمَّ و ابنتَھا فی عقٍد واحٍد بَطَال و لو َجَمَع بین االُْختَْیِن فکذلک َو ِمْثلُھُ ما لو َجَمَع بَْیَن َخمْ   ٍس فِي َعْقدٍ و لَْو تََزوَّ

یک عقد به ازدواج درآورد، نکاح هر دو باطل است و اگر بین دو خواهر نیز جمع کند، همین حکم را دارد همچنین اگر مادر و دختری را طی 
 مانند جمع پنج زن که باطل است.

 
 :آید و موجب علقۀ خاص بین زوج با خویشاوندان نسبی زوجه و بین زوجه با خویشاوندان نسبی زوج که به سبب نکاح پدید می مصاهرت

 گردد.ن زن و شوهر با خویشاوندان طرف دیگر میحرمت ازدواج بی
 :شود.به زنی که به واسطۀ عقد نکاح یا ملک یمین با وی نزدیکی صورت گرفته باشد موطوءة گفته می موطوءة 
 

ْبَھةَ و الزنا:  .٤ ْبھَِة َو الِزنَا الَسابِِق علی اْلَعْقِد حکم الَصِحیِح فِي اْلُمَصاھََرِة بالشُّ  حکم َوْطٍء الشُّ

نزدیکی به شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود همان  حکم نزدیکی صحیح (از طریق ازدواج) را  ـ حرمت ناشی از شبهه و زنا: ٤
 شوددارد به لحاظ افرادی که به واسطۀ مصاهرت، ازدواج با آنان حرام می

ھَا وَ   بِْنتُھَا إلی َغْیَر ذلک ِمْن أحکام اْلُمَصاھََرةِ  فَتَْحُرُم بِِھَما علی أَبِیِھ َو اْبنِِھ َو َعلَْیِھ أُمُّ

شود، و نیز مادر و دختر کننده حرام میبنابراین زنی که از طریق زنا یا شبهه با او نزدیکی شده است به واسطۀ وطی به شبهه یا زنا،بر پدر و پسر وطی
 باشد.مصاهرت نیز برقرار می شود و سایر احکامکننده حرام میزنی که با او نزدیکی شده است بر وطی

َر اْلَوْطُء فِیِھَما َعْن اْلَعْقِد لَْم تَْحُرْم اْلَمْعقُوِد َعلَْیھَا  و لو تَأَخَّ

 شود.اگر در وطی به شبهه و زنا، نزدیکی (وطی) پس از عقد واقع شود، زنی که به ازدواج آن مرد درآمده است بر آن مرد حرام نمی

  :ُبل و ُدُبر گفته میبه داخل کردن آلت وطی
ُ
 شود؛ خواه انزال واقع شود یا واقع نشود.تناسلی در ق
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 :با زن را گوشند با ظّن یه این که آن زن بر او حالل است. نزدیکی کردن وطی به شبهه 

 

ج امرأةً في عدَّتھا، بائنةً کانت أو ِرجعیَّةُ أو عدةَ وفاٍة عدةَ شبھٍة عابالعقد علی المُعتدَّدة:  .٥ لماً بالعدَّة و التحریم، من تزوَّ

 بطل العقُد و حُرمت أبداً 

هر کس زنی را که در عده است، اعم از عدۀ رجعی و بائن و عدۀ وفات و ُشبهه، با علم  ـ حرمت ناشی از نکاح با زنی که در عّده است: ٥
 شود.رد حرام میبه عده و حرمت ازدواج با زن در حال عّده عقد کند، عقد باطل و آن زن برای همیشه بر آن م

 و إن َجِھل أحَدھما ـ العدةَ أو التحریَم ـ أو جِھلھما حُرمت إن دَخل و إّال فال 

ه هل داشتو اگر آن مرد فقط به یکی از این دو مورد، یعنی در عّده بودن زن یا حرمت ازدواج در حال عّده، علم داشته باشد، و یا به هر دو مورد ج
 شودشود و در غیر این صورت، زن بر او حرام ابدی نمیزدیکی کرده باشد آن زن حرام ابدی میباشد در صورتی که با آن زن ن

 و لو اْختَصَّ اْلِعْلُم بِأََحِدِھَما ُدْوَن اْآلَخِر اْختَصَّ بِِھ حۡکُمھ

 در این صورت حکم  علم (یعنی حرمتاگر مرد یا زن یا یکی از آن دو (به عده یا حرمت ازدواج) علم داشته باشد و نفر دیگر علم نداشته باشد 
 ابدی) به فردی اختصاص دارد که علم داشته باشد.

 
 :برد.شود که عّده نگه داشته است و در اّیام عّده به سر میبه زنی گفته می معتّده 
ةُ َرْجِعیَّةً بحکمھا ُدْوَن َال تَْحُرُم اْلَمْزنِيُّ بِھَا علی الَزانِي إِالَّ أَْن تکون َذاَت بَْعٍل َدَوابالزنا بذات بْعٍل:  .٦ ًما َو ُمْتَعةً َو اْلُمْعتَدَّ

 اْلبَائنِ 

شود، مگر این که زن به عقد دائم یا موقت دارای شوهر زنی که با او زنا شده است بر زانی حرام نمی ـ حرمت ناشی از زنا با زن شوهردار: ٦
 ارد، اما زنی که در عدۀ طالق بائن است حکم زن شوهردار را ندارد.باشد و نیز زنی که در عّدۀ طالق رجعی استحکم زن شوهردار را د

انِي َو َال علی َغْیِره، َو لکن یُکَره تَْزِویِجھَا ُمْطلَقاً علی اْألََصحِّ   َو الَ تَْحُرُم الَزانِیَةُ علی الزَّ
 تر مطلقًا مکروه است.صحیحشود؛ ولی نکاح با او بنا بر قول زانیه نه بر زانی و نه بر غیرزانی حرام نمی

ْت علی الِزنَا   ولو َزنَْت اْمَرأَتُھ لَْم تَْحُرْم َعلَْیِھ اْألََصحِّ و إْن أََصرَّ
 شود.تر بر شوهرش حرام نمیاگر زن مرتکب زنا شود و حتی بر آن مداوت نماید، بنا بر قول درست

 لی اْلُموقِِب أُمُّ اْلَمْوطُوِء َو إِْن َعلَْت َو أُْختَھُ ُدْوَن بَنَاتِھَاَمْن أَْوقََب ُغَالماً أَْو َرُجًال َحُرَمْت عباللِّواط:  .۷

 لَْم یَْحُرْم. َو بِْنتُھُ َو إِْن نََزلَْت ِمَن ذکر َو اُنثي َمَع َسبَقَھُ علی اْلَعْقِد َعلَْیِھنَّ َو لَْو َسبََق اْلَعْقُد علی اْلفِْعلِ 

ا مردی لواط کند مادر مفعول هرقدر باالرود و خواهر و نه دختران خواهر و دختر مفعول و نوادگان هر کس با پسر یـ حرمت ناشی از لواط:  ٧
 شوندشوند؛ چه نسبی؛ چه رضاعی؛ به شرط تقدم لواط بر نکاح و اگر عقد سابق بر لواط باشد حرام نمیدختری و پسری او بر لواط کننده حرام می

 الِماً بِالتَْحِریِم َحُرَمْت أَبََدا بِاْلَعْقدِ لَْو َعقََد اْلُمْحِرُم عَ باإلحرام:  .۸

 اگر در حال احرام و با علم به حرمت زنی را عقد کند اگر چه آمیزش نکرد آن زن برای همیشه بر او حرام می شود ـ حرمت ناشی از احرام: ٨
ْحَالِل.َو إْن لَْم یَْدُخْل، َو إْن َجھَل التَْحِریَم لَْم تَْحُرْم َو إِْن َدَخَل بِھَ   ا لکن یَقَُع َعْقِدِه فَاِسًدا فَلَھُ اْلَعْوُد إلَْیِھ بَْعَد اْإلِ

تواند پس از خروج از احرام دوباره او را عقد شود و عقد او باطل است و میو اگر جاهل به حرمت باشد ولو با وی آمیزش کرده باشد بر او حرام نمی
 کند.

ا اْلُمْتَعةُ فََال َحْصَر لَھُ علی اْألََصحِّ الیجوز أَْن یَْجَمَع باستیفاِء العَدد:  .۹  ِزیَاَدةٌ علی أَْربَعٍ بِالَدَواِم أَمَّ
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د تر محدودیتی وجوجمع بیش از چهار زن دائمی ممنوع است؛ ولی در ازدواج موقت، بنا بر قول درست: ـ حرمت ناشی از استیفای عدد ٩
 ندارد

ْن مِ ُجوُز تََجاُوُزهُ َواِحَدةً اَْو أکثر طََالقًا َرْجِعیًّا لَْم یَُجْز لَھُ التَّْزِویُج َدائِماً حتي تَْخُرُج اْلُمطَلَّقَةُ َواَذا طَلََّق ُذو النَِّصاِب الَِّذي الَ یَ 

ْوَجِة کذا الَ یَُجوُز تَْزِویُج أُْخِت اْلُمطَلَّقَة َرْجِعیّ  ِة ِألَنَّ اْلُمطَلَّقَةَ َرْجِعیًّا بَِمْنِزلَِة الزَّ َدائماً َوُمْتَعةً َو إْن کانت اْلُمطَلَّقَةُ َواِحَدةً ولو  اً اْلِعدَّ

 کان الطََالُق بَائنًا َجاَز علی کراھیٍة َشِدیَدٍة.

تواند از آن تجاوز نماید، یک یا چند تن از آنها را طالق رجعی دهد، تا زمانی که مطّلقه از عده خارج اگر کسی که دارای چهار زن عقدی است و نمی
قۀ رجعیه در حکم زوجه است؛ بنابراین ازدواج دائم در زمان عده، در حکم نمی نشده است تواند زن دیگری را به عقد دائم خود درآورد؛ زیرا مطلَّ

 ،جمع بیش از چهار زن است و نیز ازدواج دائم یا موقت با خواهر مطلقه رجعیه، حتی اگر تنها همسر مرد باشد، همین طور است؛ اما اگر طالق
 باشد، نکاح جایز است؛ ولی کراهت شدید دارد.بائن 
 ال تَِحلُّ علی المطلِّق ثَالثاً إال بالُمحلِّلباطالق ثالثاً و تِسعاً:  .۱۰

ل بر او حالل میـ حرمت ناشی از سه طالق و ُنه طالق:  ١٠  شود.کسی که زن خود را سه بار طالق داده است، تنها با ُمَحلِّ
 ینِکحھا َرُجالِن بعد الثالثِة و السادسة فإنَّھا تحُرم أبداً إما المطلَّقةُ تِسعاً للعدَّة 

ل با او نکاح کرده رام اند، بر شوهرش حولی زنی که ُنه بار به طالق ِعّدی طالق داده شده است و بعد از طالق سوم و ششم دو مرد به عنوان محلِّ
 شود.ابدی می

ّماُء و الَخرساُء إذا قذفَھا زوُجھا بما یوِجب اللِّعاَن لو ال اآلفَةُ بأن یَرِمیَھا تحرم الُمالَعنةُ أبداً؛ کذا تحُرم الصَّ باللِّعان:  .۱۱

 بالزنا مع الدعوی المشاھَدِة و عدم البینة.

شود؛ همچنین اگر شوهر، زن کر و الل خود زنی که مورد لعان واقع شده است، برای همیشه بر شوهرش حرام میـ حرمت ناشی از لعان:  ١١
ای که اگر زن سالم باشد موجب لعان شود، یعنی به او نسبت زنا دهد و ادعا کند که خود او دیده است و شاهد نیز نداشته د، به گونهرا قذف کن

 باشد.
 تحُرم الکافرةُ غیُر الکتابِیَِّة و ھی الیھودیَّةُ و النصرانیَّةُ و المجوسیَّةُ علی الُمسلِم إجماعاً  بالکفر و الرتداد: .۱۲

به اجماع فقهازن کافر غیرکتابی بر مرد مسلمان حرام است. اهل کتاب عبارتند از یهودی، و مسیحی و ـ حرمت ناشی از کفر و ارتداد:  ١٢
 زرتشتی

 و تَْحُرُم الکتابیةُ علیھ دواماً، ال ُمتعةً علی األشھر األقوال

 و بنا بر قول أشهر ازدواج دائم، نه موقت با زن کتابی ممنوع است
 لو ارتدَّ احد الزوجیِن قَْبَل الدخوِل بطَل النکاحُ و 

 شودحال اگر یکی از زوجین پیش از زناشویی مرتد شود، نکاح باطل می
 و یجب علی الزوِج نصف المھِر إن کان االرتداُد من الزوج، ألنَّ الفسَخ جاء من جھتِھ فأشبَھ و الطالقَ 

 بدهد؛ زیرا او باعث فسخ شده است و عمل او شبیه طالق است و اگر شوهر مرتد گردد باید نصف مهریه را به زن
 و لو کاَن االرتداُد منھا فال مھُر لھا، ألنَّ الفسَخ جاء من قِبَلھا قبَل الدخول.

 و اگر زن مرتد شود مهری ندارد؛ زیرا خود او پیش از آمیزش سبب فسخ نکاح شده است.
ة إن کان االرتداُد من الزوجة مطلقاً أو من و لو کان االرتداُد بعَده أي بعَد الدخوِل وقَ  ف انفساُخ النکاح علی انقضاِء العدِّ

 الزوِج عن غیِر فِطرةٍ 

ف بر سپری قاما اگر ارتداد بعد از زناشویی باشد و ارتداد از طرف زن باشد، چه فطری و چه مّلی و یا آن که شوهر مرتّد ملی باشد، انفساخ نکاح متو
 شدن عّده است
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 المرتدُّ قبَل انقضائھا ثبَت النکاُح و إّال إْنفَسخ و ال یسقُط شيٌء من الَمِھر، ِالستقراره بالدخول. فإن رجع 

ن فرض، چیزی شود و در ایماند و در غیر این صورت منفسخ میبنابراین اگر شخص مرتد پیش از تمام شدن عّده به اسالم برگردد، نکاح پابرجا می
 با آمیزش تمام مهر بر ذمۀ زوج مستقر شده است. شود؛ زیرااز مهر کاسته نمی

 منھ نُ و لو کان ارتدادهُ عن فِطرٍة بانِت الزوجةُ في الحاِل؛ إذ ال تُقبَل توبتھ بل یُقتل و تخُرج عنھ أموالُھ بنْفِس االرتداِد و تَبیی

 زوجتھ و تعتدُّ عدَّةَ الوفاة.

اموال او به  شود وشود، بلکه کشته میشود؛ زیرا توبۀ مرتد فطری پذیرفته نمیجدال می درنگ از شوهراما اگر ارتداد شوهر فطری باشد، زن بی
 دارد.شود و عدۀ وفات نگه میدلیل ارتداد از مالکیت وی خارج و همسرش از او جدا می

ِة و ُخ علی انقضاِء الو أسلم زوُج الکتابیِة فالنکاُح بحالِھ. و لو أسلمْت دونَھ بعَد الدخول وقَف الفسبإسالم الزوجِة:  .۱۳ لعدِّ

 ھي عدةُ الطالِق من حیِن إسالِمھا.

ویی ماند و اگر پیش از زناشاگر شوهر زِن کتاب مسلمان شود، نکاح ایشان به حال خود باقی میـ حرمت ناشی از مسلمان شدن زوجه:  ١٣
ۀ طالق مساوی است و از زمان اسالم آوردن زن محاسبه باشد که با عدتنها زن مسلمان شود، نه شوهر فسخ نکاح متوقف بر سپری شدن عده می

 شود.می
 فإِن اْنقضت و لم یُسلِم تبیََّن أنَّھا بانت من حیِن إسالمھا

 شود از زمانی که زن اسالم آورده از شوهر خود جدا شده استاگر عده تمام شود و شوهر مسلمان نشود، معلوم می
 النکاح. ھذا ھو المشھوُر بین األصحاب و علیھ الفتوی. و إْن أسلم قبَل انقضائِھا تبیََّن بقاءُ 

شود که نکح باقی بوده است. این حکم نزد فقهای امامیه مشهور و بر طبق آن فتوا داده شده و اگر پیش از انقضای عده اسالم آورد، روشن می
 است.

 ا، ِألنَّ الفُرقةَ جاءت ِمن قِبَلھا.و إن کان اإلسالُم قبُل الدخوِل و أسلمت الزوجةُ بطَل العقُد و ال مھَر لھ

 اما اگر اسالم پیش از آمیزش باشد و زن اسالم آورد، عقد باطل است و زن مهر ندارد؛ زیرا جدایی از ناحیۀ او بوده است.
 و إن أسلم الزوُج بَقِي النکاُح. و لو أسلما معاً ثبَت النکاُح ِالنتفاء المقتضي للفسخِ.

 ماند و اگر هر دو با هم مسلمان شوند نکاح پابرجا است؛ زیرا مقتضی فسخ موجود نیست.شود، نکاح باقی میو اگر شوهر نیز مسلمان 
 

 اْلَکفَاَءةِ 

 همتا بودن (ُکفو بودن)
ةً  یَماِن یُْعتَبَُر َمَع ذلک یََساٍر الَزْوِج بِالنَفَقَِة قُوَّ ْسَالِم َواْإلِ  اَْو فِْعًال.الکفاءة ِھَي تَساِوي الَزْوَجْیِن فِي اْإلِ

 همتایی یعنی  مساوی بودن زن و شوهر در اسالم و ایمان به ائمه و الزم است شوهر قدرت پرداخت نفقه را بالقوه یا بالفعل داشته باشد.
 :برابری زن و مرد در اسالم، حرّیت، نسب، تقوی، مال و حرفه. کفائت 
 

ةِ قاً التزویُج بالکافرِ و ھو موضعُ وفاٍق. و ال یجوز للنَّاِصب التزویُج بالمؤمناْلَکفَاَءةِ معتبَرةٌ في النکاِح؛ فال یجوز للمسلمة مطل

 و کذا العکُس.

تواند با زن تواند به عقد کافر درآید. این حکم مورد اتفاق فقها است و ناصبی نیز نمیهمتایی در نکاح شرط است؛ از این رو زن مسلمان مطلقًا نمی
 شیعه ازدواج کند و بالعکس.

 یجوُز للُمسلم التزویُج متعةً و استدامةً بالکافرة و

 تواند به عقد موقت با زن کافر ازدواج کند یا پس از اسالم آوردن خود، بر نکاح با او باقی بمانداّما مرد مسلمان می
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 و ھل یجوز للُمسلم التزویُج بالُمخالِف من أیِّ فَرِق اإلسالِم کان ولو الشیعِة غیِر اإلمامیة؟ 

 تواند با غیرشیعه از ِفرق اسالمی، حتی با شیعیان غیرامامیه ازدواج کند یا خیر؟آیا زن شیعه می اما
 قوالن، أحُدھما المنُع؛ الثاني الجواُز علی َکراھیةٍ 

 دو نظر وجود دارد: نظریۀ اول عدم جواز است؛ نظریۀ دوم جواز همراه با کراهت است. 
 اخُذ من دیِن بعلِھاأّما العکُس فجائٌز؛ ألنَّ المراةَ ت

 اما عکس این حالت جایز است؛ زیرا زن متأثر از اعتقادات دینی همسر خود است.
 و لیس التمکن من النفقة شرطاً في صحة العقد نعم ھو شرط في وجوب اإلجابة منھا أو من ولیھا

 پیشنهاد ازدواج مرد از سوی زن یا ولّی زن است.تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست؛ البته قدرت بر انفاق، شرط وجوب پذیرش 
 

 الِخطبة

 :خواستگاری کردن مرد از زن است به منظور ازدواج کردن با وی. ِخطبه 
 خواستگاری

 الَ یَُجوُز التَّْعِریُض بِاْلَعْقِد لَِذاِت اْلبَْعِل اتِّفَاقًا َو لَِما فِیِھ ِمَن اْلفََساِد 
 شوهردار به اتفاق فقها جایز نیست چون موجب فساد استبه کنایه خواستگاری کردن از زن 

َم التَّْعِریِض لَھَُما فَالتَّْصِریُح أُولِي. ة َرْجِعیَّةً َو اَذا َحرَّ  َو َال للمعتدِّ
 ام است. ر برد (جایز نیست) و خواستگاری صریح به طریق اولی حهم چنین (به کنایه خواستگاری کردن) از زنی که در عده طالق رجعی به سر می

ِة بَائناً التَّْعِریُض ِمَن الَزْوجِ َو َغْیُرهُ   َو یَُجوُز فِي اْلُمْعتَدَّ
 باشدخواستگاری به کنایه توسط شوهر و غیرشوهر از زنی که در عدۀ طالق بائن است جایز می

 َو التَْصِریُح ِمْنھُ إِْن َحلَّْت لَھُ فِي اْلَحالِ 
 ز چنین زنی به شرط آن که ازدواج با وی در آن لحظه بر شوهر حالل باشد، جایز است.و نیز خواستگاری صریح توسط شوهر ا

 َویَْحُرُم أَْن تََوقََّف ِحلِّھَا لَھُ علی اْلُمَحلِّلِ 
 خواستگاری صریح در صورتی که حالل شدن زن بر شوهر متوقف بر محلل باشد حرام است

ِة مِ   ْن َغْیِرِه ُمْطلَقاً َو َکذا یَْحُرُم التَّْصِریُح فِي اْلِعدَّ
 و خواستگاری صریح از زنی که در عده است مطلقا بر غیر شوهر حرام است

ْوِج علی ُمَحلٍِّل أَْم الَ   َسَواٌء تََوقََّف ِحلِّھَا لِلزَّ
 خواه حلیت زن بر شوهر متوقف به محلل باشد یا نباشد 

ْوِج ِالْمتِنَاِع نِکاِحِھ لَھَاَویَْحُرُم التَّْعِریُض لِْلُمطَلَّقَِة تِْسعاً لِْلِعدَّ   ِة ِمَن الزَّ

 و خواستگاری  به کنایه توسط شوهر از زنی که ُنه بار طالق عدی طالق داده شده حرام است؛ زیرا ازدواج شوهر با چنین زنی حرام است.
َماِت علی التَّأْبِیِد َویَُجوُز   التَّْعِریُض لَھَا ِمْن َغْیِرِه.و َمثَلِِھ اْلُمَالَعنَِة َو نَْحِوھَا ِمْن اْلُمَحرَّ

توسط  هخواستگاری به کنایه از زنی که مورد لعان واقع شده و نیز سایر زنانی که بر شوهر حرام ابدی هستند همین طوراست اما خواستگاری به کنای
 غیر شوهر از چنین زنانی جایز است.

 یل: تُکَره الِخطبةُ و تحرم الِخطبة بعد إجابة الغیر و لو خالَف و عقَد صحَّ و ق

خواستگاری کردن پس از پذیرش پیشنهاد ازدواج دیگری حرام است ولی اگر شخص سرپیچی کرده و زن را به عقد خود درآورد، نکاح صحیح 
 است، و گفته شده است که خواستگاری کردن مکروه است.
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 نکاُح الشِّغار

 نکاح ِشغار
َج  غاِر باطٌل و ھو أَْن یزوِّ  کلٌّ من الولیَّیِن اآلَخَر علی أن یکوَن بُْضُع کلِّ واحدٍة مھراً لالُخری.نکاُح الشِّ

 شان، آن دو را به عقد یکدیگر درآورند.نکاح ِشغار باطل است و آن عبارت است از این که هر یک از دو ولّی، با مهر قراردادن دختران
 :ای که نکاح هر یک از آن دو، مهریۀ دیگری قرار داده شود.د به گونهبه این صورت است که دو زن به ازدواج دو مرد درآین نکاح ِشغار 

 نکاُح الُمتعة

 ازدواج موقت
 مشروعیَّةُ المتعة

 مشروعیت ازدواج موقت
ا إلی اْآلَن اَْو الَ ِخالَف بَْیَن اْلُمْسلِِمیَن قَاِطبَةً فِ  َماِمیَِّة فِي َشْرِعیَّتِِھ ُمْستَِمّرً د ْصِل َشْرِعیَّتِِھ و إن اختَلفوا بعي أَ ال ِخالَف بَْیَن اْإلِ

 ذلک فی نَسِخھ.

سخ ها است، اگر چه بعدًا در ناستمرار مشروعیت متعه تاکنون مورد اتفاق فقهای امامیه است؛ بلکه اصل مشروعیت آن مورد قبول همه مسلمان
 اند.آن  اختالف کرده

ٌح بِِھ فِي قَْولِِھ تََعالَْي:   »فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ «و القرآُن الکریم ُمَصرَّ

 »اید بپردازیدمهریه زنانی را که از آنان کام گرفته«و قرآن کریم به آن تصریح کرده است: 
 تثبُتاِتَّفق جمھوُر المفسِّرین علی أنَّ المراد بھ نکاُح المتعة و أجمَع أھُل البیت (ع) علی ذلک و دعوی نَسِخِھ لم 

 ست.اجمهور  مفسران اتفاق دارند که مراد از آیه، ازدواج موقت است و اهل بیت (ع) نیز بر این مطلب اجماع دارند و ادعای نسخ آن ثابت نشده 
 تحریُم بعِض الصحابِة تشریٌع مردوُد علیھ

 تحریم این ازدواج توسط یکی از صحابه نیز بدعت و مردود است
 :شود.مالی که در مقابل تملک ُبضع و یا استیفای ُبضع زن از راه غیر زنا به او داده می متعه 

 
 شروطُھا و أْحکاُمھا

 شرایط و احکام متعه
 إیجابھ و قبولھ کالدائِم و یزیُد:

 شود:ایجاب و قبول عقد موقت، مانند عقد دائم است و این شروط به آن ضافه می
 ذکُر األجِل المضبوطِ  .۱

 ر مدت معینـ ذک ١ 
 ذکُر الَمھِر المضبوِط. ولو أخلَّ بھ بطل العقُد؛ بخالف الدائمِ  .۲

 شود.ـ ذکر مهر معین، به طوری که اگر به این شرط عمل نشود، برخالف نکاح دائم، عقد باطل می ٢
 ابتداءً  و من أنَّھا تصحُّ بالکتابیَّة و حکُمھ کالدائِم في جمیعِ ما سلَف إّال ما استُثنَی من أنَّ المتعتةَ ال تنحِصر في عدٍد و نِصابٍ 
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عقد منقطع تمام احکام نکاح دائم را که گذشت دارا است. مگر مواردی که استثنا شده است، مثل این که به عدد معینی محدود نیست و اینکه 
 متعه اهل کتاب از ابتدا جایز است

 ذا في األجل قِلةً و َکثرةً و ال تقدیَر في المھر قِلَّةً و َکثرةً بل ما تَراضیا علیھ و ک

 در ازدواج موقت مهریه و نیز مدت از جهت کمی و زیادی، میزان معینی ندارد؛ بلکه به رضایت دو طرف بستگی دارد
ي  ُخوِل فََعلَْیِھ نِْصُف اْلُمَسمِّ ةَ قَْبَل الدُّ  َو لَْو َوھَبَھَا اْلُمدَّ

 اگر شوهر پیش از زناشویی تمام مدت را ببخشد باید نصف مهر تعیین شده یعنی (مهر المسمی) را بپردازد 

ْبَراِء فَالَ یَْفتَقُِر إلی اْلقَبُولِ   َوالظَّاِھُر أَنَّ ھَِذِه اْلِھبَِة إْسقَاطٌ بَِمْنِزلَِة اْإلِ
 قبول نیاز ندارد وظاهر این است که  بخشش مزبور اسقاط و در حکم ابراء است و به

ھا  و لو أخلَّت بشيٍء من المدِة قاصَّ

 تواند به نسبت به آن از مهر بکاهداگر زن مقداری از مدت را هدر دهد، شوهر می
 َو لَْو أََخلَّ بِاْألََجِل فِي َمْتِن اْلَعْقِد اْنقَلََب َدائماً أْو بَطََل علی ِخَالَف 

 ردد ؛ در اینکه عقد به صورت دائم  منعقد می شود یا باطل است اختالف استاگر در عقد منقطع مدت در خود عقد ذکر نگ
 ھََذا ھَُو اۡألۡقوٰي أَنَّ اْلُمْتَعةَ َشْرطُھَا اْألََجُل إْجَماًعا َو اْلَمْشُروطُ َعَدٌم ِعْنَد َعَدِم َشْرِطِھ 

 زمه عدم شرط عدم مشروط استتر این است که شرط نکاح موقت به اجماع علما داشتن مدت است و ال که نظر قوی
َواَم لَْم یُْقَصْد َواْلُعقُوُد تَابَِعةٌ لِْلقُُصوِد   َو أَنَّ الدَّ

 باشندافزون بر آن دوام نکاح قصد نشده است حال آن که قراردادها تابع قصد می
یَجاِب لَھَُما الَ یُوِجُب َحْمَل المشترک علی أََحِد َمْعنَیَْیِھ   َمَع إَراَدِة اْلَمْعنِي اْآلَخِر اْلُمبَایِِن لَھُ َو َصَالِحیَّةُ اْإلِ

شود که آن را شخصا به یکی از آن دو حمل کنیم در حالی که دیگری و اینکه صیغۀ ایجاب برای نکاح موقت و دائم صالحیت دارد موجب نمی
 قصد شده است

 
 حکُم فَساد العقد

 حکم فساد عقد
َمةً َعلَْیِھ َجْمًعا اَْو َعْینًا اَْو َغْیَر ذلک ِمْن اْلُمْفِسَداِت فََمْھُر لَْو تَبَیََّن فََساُد اْلَعْقِد إّما بِ  ٍة اَْو کونھا ُمَحرَّ  اْلِمْثِل َمعَ ظُھُوِر َزْوٍج أْو ِعدَّ

 الُدُخوِل َو َجِھلَھَا َحالَِة اْلَوْطِء 
بودن وی یا حرمت ازدواج با او جمعًا یا عینًا و مانند آن و آمیزش  اگر معلوم شود که نکاح فاسد بوده است چه به خاطر شوهردار بودن زن یا در عده 

 نیز صورت گرفته باشد و زن نیز در آن حالت به فساد عقد جاهل باشد مرد باید مهرالمثل را بپردازد 
 ْثلِھَاِألَنَّھُ َوْطٌء ُمْحتََرٌم فالبدَّ لَھُ ِمْن ِعَوٍض َو قَْد بَطََل اْلُمَسمِّي فَیَْثبُُت َمْھُر مِ 

 شودزیرا این زناشویی محترم است و ناگزیر باید عوضی داشته باشد وچون با بطالن عقد مهر تعیین شده درآن نیز باطل شده مهرالمثل ثابت می
 انقضاء المتعة

 پایان ازدواج موقت
ِة أْو بِِھبَتِِھ إیَّاھَا  ال یَقُِع بِھَا طََالٌق بَْل تَبَیَُّن بِاْنقَِضاِء اْلُمدَّ

 شودر نکاح منقطع طالق وجود ندارد بلکه زن با پایان مدت یا بذل آن از طرف شوهر از  زوجیت خارج مید

 َو لَۡیَس فِي اْلُمْتَعِة طََالقٌ » َوإِْن َعَزُموا الطََّالقَ «و ال إۡیالٌء علی أصحِّ القولین لقولھ تعالی في قصة اإلیالء: 

، »تندو اگر تصمیم به طالق گرف«فرماید: م در جریان مسأله ایالء از طالق سخن به میان آورده، میگیرد؛ زیرا قرآن کریو نیز ایالء صورت نمی
 در حالی که در نکاح موقت طالق راه ندارد.

نَا  َو ال لعاٌن إِالَّ فِي اْلقَْذِف بِالزِّ
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 شود مگر اینکه نسبت زنا داده شده باشدو لعان نیز واقع نمی
 
 

 التوارث في المتعة

 توارث در ازدواج موقت
 ال تَواُرَث بَْینَھَُما إِّال َمَع َشْرِطِھ فِي اْلَعْقِد فَیَْثبُُت علی َحَسِب َما یَْشتَِرطَانِھِ 

 شودشود مگر آنکه این امر در ضمن عقد شرط شود که به شرط عمل میدر عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نمی
ا اْنتِفَاُؤهُ بُِدوِن   الَشْرِط فَلِْألَْصلِ أَمَّ

 اما عدم توارث بدون شرط به خاطر اصل عدم توارث است
ْرَث حکم َشْرِعيٍّ فَیَتََوقَُّف ثُبُوتِِھ علی تَْوِظیِف الشاِرع َو لَْم یَْثبُْت ھُنَا  َو ِألَنَّ اْإلِ

 ر اینجا چنین جعلی وجود نداردو ارث از احکام شرعی است؛ و تحقق آن در هر مورد متوقف بر جعل آن از طرف شارع است و د
 

 الظھاُر في المتعة

 ِظهار در ازدواج موقت
 ، بِِخالَِف َما َسبََق.َو یَقَُع بِھَا الظِّھَاُر علی أََصحِّ اْلقَْولَْیِن لُِعُموِم اْآلیَِة فَإِنَّ اْلُمْستَْمتَِع بِھَا َزْوَجةٌ َو لَْم تَُخصَّ 

شودو شود زوجه محسوب میست زیرا آیه مربوط به آن عمومیت دارد زیرا زنی که با او ازدواج موقت میتر در متعه ممکن اظهار بنابر قول درست
 آیۀ مذکور تخصیص نخورده است برخالف آنچه که قبًال بیان شد

 
 العدَّةُ في المتعة

 عّده در ازدواج موقت
تُھَا اَْو َوھَبَھَا  ُخوِل إَذا اْنقََضْت ُمدَّ تُھَا َمَع الدُّ ْن تَِحیضُ ِعدَّ  َحْیَضتَاِن إِْن کانت ِممَّ

 عّدۀ زن منقطعه در صورت نزدیکی و انقضای مدت یا بذل آن، دو حیض است، به شرط آن که زن یائسه نباشد
 َو ۡلۡو اْستَِرابْت بِأَْن لَْم تَِحْض َو ِھَي فِي ِسنِّ َمْن تَِحیُض فََخْمٌس َو أَْربَُعوَن یَْوماً و ھو موضُع ِوفاقٍ 

 ر مسترابه باشد، یعنی با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، عّدۀ او چهل و پنج روز است و این حکم مورد اتفاق فقها است.و اگ
 َعَشَرٍة َو َمْن َوْضِع اْلَحْملِ أَْشھٍُر َو  َو تَْعتَدُّ ِمَن اْلَوفَاِة بِأَْربََعِة أَْشھٍُر َو َعَشَرٍة َو لَْو کانت َحاِمًال فَأَْبِعِد اْألََجلَْیِن ِمْن أَْربََعةِ 

ترین مدت از میان دو مّدت فوق، یعنی و عّدۀ وفات برای این زن، چهار ماه و ده روز است و اگر باردار باشد، عّدۀ وفات عبارت است از طوالنی
 چهار ماه و ده روز و وضع حمل

 

 الَمْھر

 مهریه
 موضوع المھر و تقدیره

 موضوع مهر و اندازۀ آن
 ا یَْصلُُح أَْن یُۡملََک َعْینًا کاَن اَْو َمْنفََعةً َکتَۡعلیِم َصْنَعٍة أْو ُسوَرٍة یَِصحُّ إِْمھَاُرهُ کل مَ 

 توان مهر قرار داد.ای از قرآن میهر چیز قابل تملکی را چه عین باشد چه منفعت مانند آموزش حرفه یا سوره
 اْلَمْشھُورِ  ال تَْقِدیَر فِي اْلَمْھِر قِلَّةً َو الَ کثرة علی
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 بنابر نظر مشهور فقها مهر از جهت کمی یا زیادی حدی ندارد
 َو ھَُو اْلَماُل اْلَعِظیِم » َو آتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنطَاًرا«لِقَْولِِھ تََعالَْي 

 زیاد است مال» قنطار«و مراد از » ایدو برای یکی از آنان مقدار زیادی مهر قرار داده«»فرماید: چرا که خداوند می
تَِّة َو ھَُو َخْمُسِمائَِة ِدْرھَمٍ   َو یُکَره أَْن یَتََجاَوَز السِّ

 باشد کراهت  داردالبته تجاوز آن از مهرالسنه که پانصد درهم می
 
 :به معنای مهریه است. ِصداق 
 

 تعییُن المھر

 تعیین مهر
 یکفي فِیِھ اْلُمَشاھََدةُ َعِن اْعتِبَاِرِه بالکیِل أْو اْلَوْزِن أْو اْلَعَدِد 

 گیری با پیمانه یا وزن یا عدد آن را مشاهده نمودتوان به جای اندازهدر مهر می
 ِالْرتِفَاِع ُمْعظَم اْلَغَرِر بِاْلُمَشاھََدِة 

 شودزیرا عمده جهالت با مشاهده برطرف می
 ِر اْلبَاقِي فِي النکاح ِألَنَّھُ لَْیَس ُمَعاَوَضةً َمْحَضةً َو اْغتِفَا

 گیرد زیرا نکاح معاوضه صرف نیست و مقدار باقیمانده نیز در نکاح مورد توجه قرار نمی
 بَِحْیُث یُنَافِیِھ مازاد ِمْنھُ 

 تا بیشتر شدن مهر از آنچه که مشاهده شده است با طبیعت آن منافات داشته باشد
 لَْم یَُشاِھْد اُْعتُبَِر التَّْعیِیُن قَْدراً َو َوْصفًا  َو لَوۡ 

 اگر مهر مشاهده نشود باید با اندازه و وصف معلوم گردد
ةً إْن اۡکتُفَِي بِھِ  ا یُْعتَبَُر بِِھَما اَْو َوْصفًا َخاصَّ  إْن کان ِممَّ

 شرط است که فقط با توصیف کردن آن مشخص شود در صورتی که مهریه از چیزهایی باشد که برای تعیین آن وصف کردن کافی است
 

 تفویض البُضع

 تفویض ُبضع
 َو یَِصحُّ اْلَعْقُد الدائُم ِمْن َغْیِر ِذۡکِر اْلَمْھِر َو ھَُو اْلُمَعبَُّر َعْنھُ بِتَْفِویِض اْلبُْضعِ 

 شود صحیح استتعبیر می» تفویض ُبضع«عقد دائم بدون ذکر مهر که از آن به 
ِد اْلَعْقِد فَإِْن َدَخَل بِھَا فََمْھُر اْلِمْثِل  َو ِحینَئِذٍ   فَالَ یَِجُب اْلَمْھُر بُِمَجرَّ

 گیردگردد حال اگر شوهر با زن مباشرت کند مهرالمثل تعلق میدر این صورت به مجرد عقد مهری الزم نمی
 ًال َو یََساراً َو بِکاَرِة َو أَْضَداِدھَا َو َغْیِرھَا.َواْلُمَراُد بِِھ َما یَْرَغُب بِِھ فِي ِمْثلِھَا نََسباً َو ُسنَّا َو َعقْ 

قرار داده  های دیگرای است که برای امثال این زن با توجه به شرافت خانوادگی و سن و خود و توانگری و دوشیزگی و ویژگیکه مراد از آن مهریه
 می شود. 

ُخوِل فَلَھَا اْلُمْتَعةُ   َو إِْن طَلََّق قَْبَل الدُّ

 تفویض بضع یعنی ذکر نکردن مهر در عقد اگر شوهر قبل از نزدیک زن را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه استدر 
ْقتَاِر َو اْلَمْرِجُع إلی اْلُعْرِف بَِحَسِب َزَمانِھِ   َعِة َو اْإلِ  َو َمکانَھ َو َشأْنِھُ  َو اْلُمْعتَبَُر فِي اْلُمْتَعِة َحاُل الَزْوِج فِي السَّ
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 شودحال مرد از حیث غنا و فقر مالک است که با مالحظه زمان و مکان و موقعیت مرد با مراجعه به عرف تعیین میو در آن 
 َو لَۡو تََراَضیَا بَْعَد اْلَعْقِد بِفَْرِض اْلَمْھِر َجاَز َوَصاَر َالِزماً  

 شودمیو اگر زن و مرد پس از عقد بر مهر معینی توافق کنند صحیح است و پرداخت آن الزم 
 َزاَد َعْن َمْھِر اْلِمْثِل أَْم َساَواهُ أَْم قَُصرَ 

 چه مهر قراردادی بیش از مهرالمثل باشد چه مساوی آن چه کمتر از آن
 فَإِْن اْختَلَفَا قیل: للحاکم فَْرُضھُ بَِمْھِر اْلِمْثِل 

 دهد را به عنوان مهر قرار میحال اگر زن و مرد در تعیین مهر اختالف کنند، گفته شده است که حاکم مهرالمثل 
ْوَجِة علی اْلَغائبِ   کما أَنَّ لَھُ تَْعیِیَن النَّفَقَة لِلزَّ

 باشدچنان که تعیین نفقۀ زنی که شوهر او غایب است با حاکم می
 

 َغْیِر َمْھرٍ َء لِِرَضاھَُما بِ َو لَْو َماَت أََحُد الَزْوَجْیِن َمَع تَْفِویِض اْلبُْضِع قَْبَل الُدُخوِل فَالَ َشيْ 

 انداگر یکی از زوجین در صورت تفویض بضع، پیش از نزدیکی فوت کند مهری وجود ندارد زیرا خود به نکاح بدون مهر رضایت داده
 :هرگاه مهریه اصال در متن عقد ذکر نشود یا شرط شود که در عقد مهرالمسمی تعیین نگردد؛ یعنی به عدم مهریه تصریح  تفویض  البضع

 شود.گردد، تفویض البضع گفته می
 :شود.هایی تعیین میشود که طبق مالکردیف زن گفته میبه مهریۀ مثل مهریۀ زنان هم مهرالمثل 
  :اند که پانصد درهم است.ود که پیامبر (ص) آن را مهریه زنان خود قرار دادهشای گفته میبه مهریهمهرالسنة 
 

 تفویض المھر

 تفویض مهر
َضا تَْقِدیَر اْلَمْھِر إلی أََحُدھَُما َصحَّ َو ھَُو اْلُمَعبَُّر َعْنھُ بِتَْفِویِض اْلَمْھرِ   لَْو فَوَّ

 شود. کنند صحیح است که به آن تفویض مهر گفته میاگر زن و شوهر یک نفر از خودشان را برای تعیین مهر انتخاب 
ُل َو إْن قَلَّ َو َما حکمْت بِِھ الَزْوَجةُ إَذا لَْم یَتََجاَوز َمْھَر السُّ  ا یُتََموَّ  نَّةِ َو لَِزَم َما حکم بِِھ الَزْوُج ِممَّ

آن که از  کند، به شرطنیز آن چه را که نیز زن تعیین می کند، حتی اگر کم باشد ومقداری را که شوهر از چیزهای را که مالیت دارند تعیین می
 مهرالسنة تجاوز نکند الزامی است

 و لو طَلََّق قَْبَل الُدُخوِل فَنِْصُف َما یَحُکم بِِھ اۡلحاِکۡم؛ سواٌء وقع الحکُم قبَل الطالق أم بعده

 کندیا بعد از طالق تعیین میو اگر قبل از نزدیکی طالق دهد، مهریۀ زن نصف مقداری است که داور قبل و 
 ألنَّ ذلک ھو الفرُض الذي ینتِصف بالطالق

 شودشده، همان مهری است با طالق نصف میزیرا مقدار تعیین
 َو لَْو َماَت الحاکُم قَْبَل الُدُخوِل َو اۡلُحۡکِم فَاْلَمْرِويُّ أَنَّ لَھَا اْلُمْتَعةُ َو اْلِمیَراثُ 

 یین مهر فوت کند، روایت شده است که زن مستحق مهرالمتعه و میراث استاگر داور پیش از نزدیکی و تع
 و لو مات المحکوُم علیھ وحَده فلحاکُم الحکُم، إذ التفویُض الیھ قد لِزم بالعقد، فال یبطُل بموت المحکوِم علیھ و ألصالة بقائھ

از آنجا که واگذاری حق تعیین مهریه به داور در ضمن عقد الزم بوده  کند؛ زیراو اگر تنها کسی که داور نیست فوت نماید، داور مهر را تعیین می
 شود و مقتضای استصحاب نیز بقای داوری است.است، قابل تغییر نیست و با مرگ طرفی که داور نیست باطل نمی
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 :گذار دو و یا به شخص ثالث وا عبارت است از ایم که در عقد نکاح تعیین کردن مقدار مهریه به  یکی از زوجین یا به هر  تفویض المهر
 شود.

 
 استقراُر المھر

 استقرار مهر
داُق یُملَک بأجمِعھ بالعقد ِملکاً متزلزالً و یَستقرُّ بأحد اُموٍر أربعة:  الصَّ

 یابد:آید و با یکی از امور چهارگانۀ زیر استقرار میبه مجرد عقد، تمام مهر به طور متزلزل به ملکیت زن درمی
 ـ موتھا في األشھر ٤ـ موتھ؛  ۳ـ ِردَّةُ الزوج عن فِطرٍة؛  ۲اعاً؛ ـ الدخول إجم ۱

 ـ فوت زن. مورد اول اجماعی و موارد بعدی مطابق قول مشهور فقها است ٤ـ فوت شوهر؛  ٣ـ ارتداد فطری شوهر؛  ٢ـ نزدیکی؛  ١
 
 

 الرجوع إلی نصف المھر

 پس گرفتن نصف مهر
داق صمَّ طلِّقھا ق  بل الدخول َرجع علیھا بنصفھلو أبرأْتھ من الصَّ

تواند برای استرداد نصف مهریه به زن اگر زن ذمۀ شوهر را نسبت به مهر بریء کند، سپس شوهر پیش از نزدیکی او را طالق دهد، شوهر می
 مراجعه کند.

ْبَراِء کانت مالکةً لَِجِمیِع اْلَمْھِر ملکاً تَاّماً َو َما یَْرِجُع   إلَْیِھ بِالطََّالِق ملٌک َجِدیٌد َو لِھََذا کان نََماُؤهُ لَھَاِألَنَّھَا ِحیَن اْإلِ

 باشد و به همین دلیل است کهرسد ملکیت جدید میای که بواسطۀ طالق به مرد میزیرا زوجه هنگام ابراء مالک تمام مهر بوده و مقدار مهریه
 نمائات مهر متعلق به زن است
ُخوِل  َو کذا بَِرْجِع َعلَْیھَا بِنِْصفِھِ   لَْو َخلََّعھَا بِِھ أَْجَمَع قَْبَل الدُّ

 تواند نصف مهر را از او بخواهدلع طالق دهد می◌ُ اگر شوهر همسرش را پیش از نزدیکی در مقابل تمام مهر به طریق خ

ُخوِل کان لَھَا نِْصُف أُْجَرِة   التَّْعلِیمِ َو لَْو أَْصَدقَھَا تَْعلِیَم ِصنَاَعٍة ثُمَّ طَلَّقَھَا قَْبَل الدُّ

 باشدو اگر مهر زن را آموزش یک حرفه قرار داد و سپس او را پیش از نزدیکی طالق دهد زن مستحق نصف اجرت چنین آموزشی می
ْنَعةَ َرَجَع بِنِْصِف اْألُْجَرِة   َو لَْو کان قَْد َعلَِمھَا الصَّ

 گیرداز زن میو اگر مرد قبًال  آن حرفه را به او یاد داده باشد نصف اجرت آن را 

 َو قِیَل یَُعلُِّمھَا النِّْصَف ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب کما یَْعلَُمھَا اْلَواِجِب و  ھو قریبٌ 

زش تواند به او آمودهد همان طور که احکام واجب را میو در مورد فرض قبل، گفته شده است که نیمی از آن حرفه را از پس پرده به زن تعلیم می
 تر است.تدهد و همین بیان درس

 
 االشتراط في العقد

 شروط ضمن عقد
 یَُجوُز اْشتَِراطُ َما یُوافُِق بِِھ الشَّْرُع فِي َعْقِد النکاح 

 شرط کردن امور موافق شرع در ضمن نکاح جایز است
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 فَلَْو ُشِرطَ َما یَُخالِفُھُ لَغي الشَّْرطُ َوَصحَّ اْلَعْقُد َو اْلَمْھُر 

 اثر ولی عقد و مهر صحیح استبشود شرط مزبور بیبنابراین اگر شرط خالف شرع 
َج َعلَْیھَا  َکاۡشتراطُ أَْن الَ یَتََزوَّ

 مانند اینکه شرط شود شوهر زن دیگری نگیرد
 و لو ُشرطَ إبقاؤھا في بلدھا لَزم و کذا في منزلھا

 اگر شرط شود که زن را در شهر خود نگه دارد، عمل به آن الزم است و همچنین در منزلش
 

 حقُّ االمتناع للزوجة

 حق امتناع زوجه (حق حبس)
ي تَْقبَِض َمْھَرھَا إِْن کان اْلَمْھُر َحاّالً   لِلَزْوَجِة االْمتِنَاُع قَْبَل الُدُخوِل َحتّٰ

 تواند پیش از نزدیکی تا دریافت مهر از تمکین خودداری کند به شرط آنکه مهر او حال باشدزن می
ِة  مَّ ْوُج أَْم ُمْعِسًرا َعْینًا کان اْلَمْھِر أَْم َمْنفََعةٌ ُمتََعیِّنًا کان أَْم فِي الذِّ  ُموِسًرا کان الزَّ

 و فقیر یا غنی بودن شوهر یا عین و منفعت بودن مهر و نیز معین بودن و یا کلی بودن مهر در این حکم تفاوتی ندارد
ِة َو إِْن لَْم یکن َمْحَضةً َو ِمْن حکمھا أَْن لکل ِمْن اْلُمتََعاِوَضْیِن اِالْمتِنَاُع ِمْن التَّْسلِیِم إلی یَُسلَِّم ِألَنَّ النکاح فِي معني اْلُمَعاَوضَ 

 إلَْیِھ اْآلَخرَ 

عوض  مزیرا نکاح گر چه معاوضه صرف نیست ولی در حکم معاوضه است و یکی از احکام معاوضه این است که هر یک از طرفین حق دارد تا تسلی
 توسط طرف دیگر به او از تسلیم خودداری نماید

ُخوِل اِالْمتِنَاَع فِي أََصحِّ اْلقَْولَْینِ   و لیس لَھَا بَْعَد الدُّ

 تر چنین حقی نداردولی پس از نزدیکی، بنا بر قول صحیح
 ِالْستِْقَراِر اْلَمْھِر بِاْلَوْطِء َو قَْد َحَصَل تَْسلِیِمھَا نَْفَسھَا بِِرَضاھَا

 زیرا با نزدیکی مهر استقرار یافته و زن نیز با رضایت خود را تمکین کرده 
 فَلَْو َدَخَل بِھَا ُکرھاً فََحقُّ اِالْمتِنَاعِ بَِحالِھِ 

 و اگر از روی اکراه تمکین کرده باشد حق حبس به قوت خود باقیست
 

 العیوُب و التدلیس

 عیوب و تدلیس
 :شوند.شود که در زن یا مرد موجب خیار میهایی گفته میبه آن دسته از عیب عیوب مجّوز فسخ نکاح 

ُجلُ   ُعیُوِب الرَّ

 عیوب مرد
 َو ِھَي َخْمَسةٌ:

 عیوب (مجّوز فسخ نکاح در مردان) پنج عیب است:
a.  ُاْلُجنُون 

 ـ جنون  ١
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b.  ُاْلِخَصاُء َو إِْن أمکن اْلَوْطء 

 وجود داشته باشد ـ  اخته بودن؛ حتی اگر امکان نزدیکی کردن ٢
c.   ُّاْلَجب 

 ـ جّب (بریدگی تمام یا مقداری از آلت تناسلی) ٣
d. اْلِعنَن 

 ـ عنن (ناتوانی جنسی) ٤
e.  ٍاْلُجَذام علي قَْول 

 ـ جذام (خوره) طبق قول برخی از فقها. ٥
 ه، َسَواٌء َو طئ أْو الَ.َو ال فَْرَق بَْیَن اْلُجنُوِن اْلُمْطبِق َو َغْیِره َو الَ بَْیَن قَْبَل اْلَعْقِد َو بَْعدَ 

اقع و بین جنون دائمی (اطباقی) و غیردائمی فرقی نیست؛ و نیر فرقی نیست بین این که جنون قبل از عقد ایجاد شود یا پس از عقد، خواه نزدیکی 
 شده باشد یا واقع نشده باشد

 فََال فَْسخَ َو لَْو تََجدََّدْت ھَِذِه اْلُعیُوِب َغْیَر اْلُجنُون بَْعَد اْلَعْقِد 

 اگر عیب مذکور به جز جنون، پس از عقد به وجود آیند زن حق فسخ ندارد
کاً بِاَصالَة لُُزوِم اْلَعْقِد َو اْستِْصَحابًا لحکِمھ َمَع َعَدِم َدلِیٍل َصالِحٍ علی ثُبوِت اْلفَْسخِ    تَمسُّ

کنیم؛ و بین رفتن لزوم عقد)، حکم عقد را (که لزوم است) استصحاب میزیرا (اوًال) به أصالةاللزوم در عقود عمل کرده باشیم و یا (شک در از 
 (ثانیًا) دلیل مناسبی که فسخ را ثابت کند وجود ندارد

 
 ُعیُوُب اْلَمْرأَةِ 

 عیوب زن
 ُعیُوُب اْلَمْرأَِة تِْسَعةٌ 

 عیوب (مجّوز فسخ نکاح) در زن، ُنه عیب است:
 اْلُجنون .۱

 ـ جنون ١
 اْلُجَذام .۲

 (خوره)ـ جذام  ٢
 اْلبََرص .۳

 ـ پپیسی ٣
 اْلَعمي .٤

 ـ کور بودن ٤
ْقَعاد .٥  اْإلِ

 گیر بودنـ زمین ٥
 اْلقََرن َعْظماً  .٦

 ـ قرن استخوانی (در َفْرج زن که مانع نزدیکی شود)٦
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ْفَضاءِ  .۷  اْإلِ

 ـ افضاء (یکی شدن مجرای بول و حیض، یا مجرای حیض و غایط) ٧
 اْلَعفَل .۸

 آید)بیرون میای که از مخرج زن ـ عفل (زایده ٨
ْتقُ  .۹  الرَّ

 شود)آلود بودن فرج که مانع نزدیکی میـ رتق (گوشت ٩
 علی ِخَالٍف فِیِھَما

 شود یا نه؟)نظری که فقها دربارۀ عفل و رتق دارند (که آیا موجب فسخ نکاح میبا توجه به اختالف
 قَْبَل اْلَوْطِء فِي اْلَمْشھُوِر  َو الَ ِخیَاَر لِلزْوِج لَْو تََجدََّدْت بَْعَد اْلَعْقِد َو إِْن کان

 نطبق نظر مشهور فقها، در صورتی که این عیوب پس از عقد نکاح در زن ایجاد شوند شوهر حق فسخ نکاح را ندارد، حتی اگر قبل از نزدیکی کرد
 باشد

کا بِأَصالَة اللُزوِم َو اْستِْصَحابًا لحکم اْلَعْقدِ   تَۡمسُّ

 باشدأصالةاللزوم و استصحاب حکم عقد (که همان لزوم است) می و دلیل این حکم، عمل کردن به
ْتقَاِء أَِو اْلقَْرنَاِء أَْو اْلَعْفَالِء اَْو کان اْلَوْطُء َغْیر ُمۡمِکٍن لَکَن کاَن یُۡمِکُن عِ   َالُجھُ اَْو کان یمکن َوْطُء الرَّ

ان ود داشته باشد، یا اینکه نزدیکی با چنین زنانی ممکن نباشد اما امکهمچنین اگر امکان نزدیکی کردن با زن مبتال به رتق یا قرن یا عفل وج
 درمان او باشد؛ در این دو صورت نیز مرد حق فسخ نکاح را دارد

َرِر وَ  ِل الضَّ َجابَةُ لَِما فِیھَا ِمْن تََحمُّ  َشقَّةِ  اْلمَ إِالَّ أَْن تَْمتَنَِع اْلَمْرأَةُ ِمْن ِعَالِجِھ َو الَ یَِجب َعلَْیھَا اْإلِ

رد، یمگر آن که زن از انجام درمان خودداری کند (که در این صورت مرد حق فسخ نکاح را دارد)؛ البته بر زن واجب نیست که انجام درمان را بپذ
 زیرا این کار تحمل ضرر و مشّق را در پی دارد

 
  :کردن شوهر با او شود. او استخوانی وجود دارد که مانع نزدیکی شود که در َفْرجبه زنی گفته میقرناء 
 :ای که راهی برای داخل شدن آلت تناسلی مرد در آن وجود نداشته باشد.آلود باشد به گونهشود که َفْرج او گوشتبه زنی گفته می رتقاء 

 
 أحکام العیوب

 احکام عیوب
 ِخیَاِر اْلَعْیِب علی اْلفَْوِر ِعْنَدنَا اْقتَِصاراً 

 نکاح، به سبب عیب مذکور فوری استاز نظر فقهای امامیه، خیار فسخ 
 َمْوِضِع الَضُروَرةِ  علیفِیَما َخالََف اْألَْصَل 

 به دلیل آن که در هر چیزی که مخالف اصل است به مورد ضرورت و نیاز (که همان فوری بودن فسخ است) اکتفا شود.
 

 َوَال یُْشتََرطُ فِیِھ الحاکم 

 باشدو حضور یا اذن حاکم شرع شرط نمی
 ْشتََرطُ الحاکم فِي َضْرِب أََجِل اْلعنَِّة الَ فِي فَْسِخھَا َو لَْیَس ھَُو بِطََالقٍ َو یُ 

 البته وجود حاکم برای تعیین مدت در عنن شرط است؛ نه در اصل خیار ناشی از عنن. همچنین فسخ به جهت عیب، طالق نیست.
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 ِألََصالَِة َعَدُمھُ َو یُقَّدُم قَْوُل منکر اْلَعْیِب َمَع َعَدِم اْلبَیِّنَِة 

 قول منکر عیب در صورت نبودن شاهد مقدم است زیرا اصل عدم عیب است 
 فیکون ُمدَِّعیِھ ھَُو اْلُمدَِّعي فََعلَْیِھ اْلبَیِّنَةُ َو علی منکره اْلیَِمینِ 

کسی که منکر عیب است باید قسم  شود و باید شاهد اقامه کند و (در صورت نبودن بّینه)،از این رو مدعی عیب خواهان دعوی محسوب می
 بخورد.

ُخوِل فِي َجِمیِع اْلُعیُوِب   َو َحْیُث یَْثبُُت اْلَعْیُب َو یَْحُصُل اْلفَْسُخ الَ َمْھَر إْن کان اْلفَْسُخ قَْبَل الدُّ

رد؛ این حکم در گیزن تعلقی نمی ای بهدر هر موردی که عیب ثابت شود و فسخ انجام گیرد چنان چه فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی باشد مهریه
 تمامی عیوب مرد و زن برقرار است

 إِالَّ فِي اْلُعنَِّة فَنِْصفُھُ 

 شودبه جز عنن، که در مورد عنن نصف مهریه برای زن ثابت می
ُخوِل فَاۡلُمسَِّمي الستقراره بھ  َو إْن کان بَْعَد الدُّ

 یابد.شود، زیرا مهریه به واسطۀ نزدیکی کردن استقرار میگیرد مهرالمسّمی ثابت میو در صورتی که فسخ نکاح پس از وقوع نزدیکی انجام 
 

 التَّْدلِیسِ 

 تدلیس
 اْلُمراُد بِالتَّْدلِیِس اۡلسُّکوِت َعْن اْلَعْیِب اْلخاِرِج َعْن اْلِخْلقَِة َمَع اْلِعْلِم بِِھ 

گاهی وجود دارد منظور از تدلیس آن است که نسبت به عیبی که از خلقت اصلی انسان  خارج است سکوت شود با این که به آن عیب آ
 اَْو َدۡعَوي ِصفَِة کمال َمَع َعَدِمھَا

 و یا ادعا شود که صفت کمالی در زن یا مرد وجود دارد اما این صفت در او نباشد؛ 
 َو یَْرِجُع الزْوُج بِِھ علي اْلُمَدلِِّس إْن کان َوإّال فَالَ ُرُجوعَ 

 دگیر ای وجود داشته باشد، وگرنه آن را از کسی نمیکنندهکند اگر تدلیسکننده رجوع میفتن مهریه به تدلیسو شوهر برای گر 
 

 خیار تخلُّف شرط الوصف

ف شرط وصف
ُّ
 خیار تخل

 دِ لَْو َشَرطَھَا بکرا فَظَھََرْت ثَیِّباً فَلَھُ اْلفَْسُخ بُِمۡقتَِضَي الشَّْرِط إَِذا ثَبََت َسْبقُھُ علی اْلَعقْ 

ست ااگر شوهر شرط کند که زن باکره باشد ولی بعدًا معلوم شود که ثّیب (غیرباکره) است چنانچه ثابت شود که آن زن قبل از عقد باکره نبوده 
 شوهر به مقتضای شرطی که کرده است خیار فسخ نکاح دارد.
 و قیل ینقُص مھرھا بنسبة ما بیَن مھِر البِکر و الثَّیِّب.

اند: (شوهر حق فسخ ندارد بلکه) به نسبت مهریه زن در حال باکره بودن و مهریۀ زن در حال غیرباکره بودن، از مهریه کم گفتهبرخی از فقها 
 شود.می

 
 القَْسم

 هاتقسیم کردن شب
 القَْسم ھَُو َحقٌّ لکلٍّ ِمْنھَُما ِالشتراک ثمرتِة َو ھَُو اْلِعَشَرةُ بِاْلَمْعُروِف اْلَمأُْمور بِھَا
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ها که همان زندگی کردن نیکو و پسندیده است و در قرآن ها (قسم)، حّق هر یک از زن و شوهر است، زیرا فایده و نتیجۀ تقسیم شبیم شبتقس
 به آن دستور داده شده است

 َو یَِجب لِلزْوَجِة لَْیلٍَة ِمْن أَْربَعٍ 

 اص دهدواجب است بر مرد که برای یک زن دائم خود، یک شب از چهار شب را اختص
 و الفرق بَْیَن اْلَخِصيِّ َو اْلِعنِّیِن َو َغْیِرِھْم 

 و در این حکم بین مرد اخته و عنین (که ناتوانی جنسی دارد) و بین سایر مردان فرقی نیست
 َویَْختَصُّ اْلُوُجوُب بِاللَّْیِل إالَّ فِي نَْحِو اْلَحاِرُس فَتِنَۡعِکۡس 

 یابد)شود (یعنی قسمت به روز اختصاص میدر مورد افرادی از قبیل نگهبان که برعکس میوجوب تقسیم، به شب اختصاص دارد مگر 
 َو اْلَواِجُب اْلُمَضاَجَعةُ َال اْلُمَواقََعةُ 

 باشد خوابیدن مرد در کنار همسر خود است و نزدیکی کردن واجب نیستدر خصوص ماندن شوهر پیش زن خود در شب آنچه که واجب می
 

 النشوزُ 

 نشوز
 ھَُو اْلُخُروُج َعِن الطاَعةِ 

 نشوز عبارت است از خارج شدن زن یا شوهر از اطاعت کردن
ِم بَِحَوائِجِھ أَْو تََغیُِّر َعاَدتِھَا فِي أَ   َدبِھَا َمَعھُ قَْوالً اَْو فِْعًال فَإَِذا ظَھََرْت أَماَرتُِھ لِلزْوِج بِتَْقِطیبِھَا فِي َوْجِھِھ َو التَّبَرُّ

های نشوز زن برای مرد آشکار شود، به این شکل که زن در صورت شوهرش تروشرویی کند یا به نیازهای شوهر رغبت نشان اه نشانهبنابراین هرگ
 ندهد، و یا اینکه در گفتار یا رفتار همیشگی خود با شوهرش تغییر ایجاد کند

َل ظَْھَرهُ إِلَْیھَا فِي اْلَمْضِجِع ثُمَّ اْعتََزلَ   ھَا َو الَ یَُجوُز َضْربُھَاَوعظھا ثُمَّ َحوَّ

تک کند و مرد حق ککند، و در مرحلۀ آخر بسترش را از او جدا میکند و در مرحلۀ بعد پشت خود را به بستر زن میابتدا مرد، زن خود را موعظه می
 زدن زن را ندارد.

حاً.فَإَِذا اْمتَنََعْت ِمْن طَاَعتِِھ فِیَما یَِجب لَھُ َضَربَھَا ُمْقتَِصراً عل  ي مایُؤمَّل بِِھ ُرُجوَعھَا َما لَْم یَُکۡن ُمْدِمیًا َو ال ُمبَرَّ

تواند زن خود را بزند، در حالی که باید اما اگر زن همچنان از اطاعت کردن شوهر در اموری که انجام آن برای شوهر واجب است سرپیچی کند می
 شود، مشروط به آن که زدن او به خونریزی منجر نشود و شدید هم نباشد.میبه مقداری اکتفا کند که امید بازگشت زن از نشوز داده 
 َو لَْو نََشَز الَزْوُج بَِمْنِع ُحقُوقِھَا فَلَھَا اْلُمطَالَبَةُ بِھَا 

 اگر شوهر به واسطۀ امتناع از حقوق زن، دچار نشوز شود زن حق دارد حقوق خود را از شوهرش مطالبه کند
 إْلَزاُمھُ بِھَا َو لَْو ترکت بَْعَض ُحقُوقِھَا اْستَِمالَةً لَھُ َحلَّ قَبُولُھُ َو لِۡلحاِکِم 

نظر تواند شوهر را به ادا کردن حقوق زن مجبور کند، و چنانچه زن به منظور جلب تمایل شوهر، از برخی حقوق واجب خود صرفو حاکم شرع می
 نماید جایز است که شوهر آن را قبول کند.

 
  :معنای سرپیچی کردن زن یا شوهر نسبت به حقوقی است که برای هر یک از آنان واجب است.  بهنشوز 

 
قاُق و التحکیم  الشِّ

 شقاق و تحکیم
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قَاِق ھَُو أَْن یَُکوِن النُُّشوُز ِمْنھَُما َو تَْخَشْي اْلفُْرقَةُ   الشِّ

 ترس جدا شدن آنها برودِشقاق عبارت است از این که ناسازگاری از طرف زن و شوهر با هم باشد و 
ْوَجْیِن اَْو ِمْن َغْیِر ھَُما تَۡحکیماً   فَیَْبَعُث الحاکم الحکمین ِمْن أَْھِل الزَّ

تواند از خانوادۀ زن و شوهر باشد، و یا از افراد دیگری غیر از فامیل زن و شوهر کند که این دو نفر میبنابراین حاکم شرع دو نفر داور تعیین می
 باشد.
ْصَالِح فََعَالهُ فَإِْن   اتَّفَقَا علی اْإلِ

 کنند (بدون نیاز به إذن زن و شوهر)پس اگر دو داور به آشتی کردن زن و شوهر توافق کنند، این کار را می
 َو إِْن اتَّفَقَا علی التَّْفِریِق لَْم یَِصحَّ إِالَّ بِإِْذِن الزْوِج فِي الطَالِق 

 کنند انجام این کار در مورد طالق دادن صحیح نیست؛ مگر با اذن شوهرو چنانچه به جدایی زن و شوهر توافق 
 ْن کان ُخْلًعاإَو إِذَن الزْوَجِة فِي اْلبَْذِل 

 و چنانچه طالق، طالق ُخلع باشد در مورد بخشیدن مال (به شوهر توسط زن) فقط با اذن زوجه صحیح خواهد بود
 َو کل َما َشَرطَاهُ یَْلزم إَِذا کان َسائًِغا

 شود، البته اگر شرطی باشد که شرعًا جایز استالوفاء میهر چیزی را که دو داور بر زن و شوهر شرط کنند الزم
 
 :رود.ای که ترس جدایی آن دو از یکدیگر میهرگاه نشوز و ناسازگاری از طرف زن و شوهر باشد به گونه ِشقاق 

 

 أحکاُم األوالد

 احکام فرزندان
 قاعدةُ الفراش

 فراشقاعدۀ 
 یُْلَحُق اْلَولَُد بِالزْوِج الدَّائمِ 

 شود به شرط آن کهدربارۀ شوهری که (با زن خود) ازدواج دائمی دارد فرزند به شوهر ملحق می
 بِالُدُخوِل 

 (اوًال) با آن نزدیکی کرده باشد
 َو ُمِضيِّ ِستَِّة أَْشھٍُر ِمْن ِحیِن اْلَوْطءِ 

 تاریخ نزدیکی آنان گذشته باشدو (ثانیًا) شش ماه (یا بیشتر) از 
 َو َعَدُم تََجاُوَز أُْقِصَي اْلَحْملِ 

 و (ثالثًا) توّلد بچه از حداکثر مدت بارداری زن نگذشته باشد
 
 :ماند.شود که جنین از هنگام وارد شدن نطفه تا زایمان نوزاد در شکم مادر میبه بیشترین مدتی گفته می أقصی الحمل 

 
 فِیِھ ِعْنَدنَا َسنَةٌ  َو َغایَةُ َما قِیلَ 
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 اند، یک سال است.و بیشترین مدتی که دربارۀ حداکثر مدت حمل در امامیه بدان قائل شده
 ھذا فِي الَِّذي َولََجْتھُ الُروُح 

 حکمی که بیان شد در مورد فرزندی است که روح در او دمیده شده باشد
 َو فِي َغْیِرِه یَْرِجُع إلی اْلُمْعتَاِد لِِمْثلِِھ ِمَن اْألَیَّاِم َو اْألَْشھُِر 

 هایی است که به طور متعارف در مورد امثال آن فرزند جاری استکند مالک، روزها و ماهاما در مورد غیر این فرزند که زن آن را ساقط می
تَِّة اْألَْشھُِر فَ   إِْن أمکن َعاَدةً کونُھ ِمْنھُ لَِحقَھُ اۡلُحۡکم.َوإن نَقََصْت َعِن السِّ

 شود.شده به شوهر ملحق گردد، به الحاق او حکم میاگر چه مقدار آن کمتر از شش ماه باشد؛ بنابراین اگر عادتًا این امکان باشد که طفل ِسقط
 َعاِھِر اْلَحَجرُ َو لَْو فََجَر بِالزْوَجِة الدَّائَمِة فَاِجٌر فَاْلَولَُد لِلزْوِج َو لِلْ 

 شود و زناکار باید سنگسار شود.اگر کسی با زوجۀ دائمی شخصی زنا کند فرزند متولد شده از این زن، به شوهر زن ملحق می
 َو الیجوز لَھُ نَْفیُھُ 

 تواند آن فرزند را از خودش نفی کندو شوهر نمی
 لزانِي خلقةً للحکِم بِلُُحوقِِھ بِاْلفَِراِش َشْرًعا َو إِْن أَْشبَھَ ا

 شود اگر چه آن فرزند از نظر شکل و قیافه، شبیه مرد زناکار باشد.زیرا شارع حکم کرده است به این که فرزند به صاحب فراش (شوهر) ملحق می
ِھ فَإِْن لَْم یَُالِعْن ُحدَّ بِِھ.  و لو نَفَاهُ لَْم یَْنتَِف َعْنھُ إالَّ بِاللَِّعاِن ِألُمِّ

تواند از فرزندی او خارج شود؛ حال اگر شوهر (با وجود نفی کردن زند را از خودش نفی کند فقط از طریق لعان مادر آن فرزند میو اگر شوهر، آن فر 
 فرزند از خود) حاضر به انجام لعان نشود شوهر به خاطر نفی فرزند، باید حد قذف بخورد.

 زْوُج و لو اْختَلَفَا فِي الدُخوِل أْو فِي ِوَالَدتِِھ َحلََف ال

 وردخنظر پیدا کنند، و یا دربارۀ به دنیا آمدن بچه نزاع کنند (در هر دو مورد) شوهر قسم میهرگاه زن و شوهر دربارۀ وقوع نزدیکی اختالف
ِة َحلَْفت  َو لَۡو اْختَلَفَا فِي اْلُمدَّ

 و هرگاه زن و شوهر دربارۀ مدت بارداری نزاع کنند زن باید قسم بخورد
 ِھ َولَُد اْلُمْتَعِة َویَْلَحُق بِ 

 فرزند ناشی از ازدواج موقت ملحق به شوهر است
 لَکۡن لَْو نَفَاهُ إْنتَفَِي بَِغْیِر لَِعاٍن 

 شودولی اگر او را نفی کند، بدون نیاز به لعان نفی می
 َو إِْن فعل َحَراماً فَلَْو َعاَد َو اْعتََرَف بِِھ َصحَّ َو لَِحَق بِِھ.

 باشد، از او پذیرفته شده، طفل به ویانجام داده است؛ حال اگر حرف خود را پس بگیرد. اقرار کند که فرزند متعلق به او می گرچه کار حرامی را
 گردد.ملحق می

 َو َال یَُجوُز نَْفُي اْلَولَِد لمکان اْلَعْزلِ 

 توان به دلیل جلوگیری کردن هنگام آمیزش نفی ولد کردنمی
 

ْبھَِة  ُروِط َو َعَدِم الزْوِج اْلَحاِضِر.َو َولَُد الشُّ  یُْلَحُق بالواِطي بِالشُّ

 کننده ملحق است.فرزند متولد از شبهه با وجود شرایط و نیز به شرط این که زن، شوهر حاضر نداشت باشد، به وطی
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 :ن که منی در خارج از َرِحم زن ریخته عبارت است از این که شوهر به هنگام جماع، آلت تناسلی خود را از َفْرج زن بیرون آورد تا ای عزل
 شود و مانع باردار شدن او گردد.

 
 الِحضانة

 حضانت
 ِھَي َوَالیَةُ علی الطِّْفِل لِفَائَدٍة تَْربِیَتُھُ َو َما یَتََعلَُّق بِھَا ِمْن َمْصلََحتِِھ.

 .شودکه به تربیت کودک مربوط میحضانت عبارت است از حّق سرپرستی کودک، به منظور تربیت کردن کودک و انجام مصالحی 
َضاِع َو إِْن کان َذکرا إَذا کانَۡت اْألُمُّ ُمْسلَِمةً َعاقِلَةً أْو کاناً أَْي اْألَ   بََواِن َمًعا کافَرینِ فاألُّم أََحقُّ بِاْلَولَِد ُمدَّةَ الرَّ

باشد به شرط آن که مادر، مسلمان و عاقل بوده، یا هر دو  مادر نسبت به حضانت فرزند در طول مدت شیرخوارگی اولویت دارد گرچه آن فرزند پسر
 یعنی پدر و مادر با هم کافر باشند.

ةً ُمْسلَِمةً فَِھَي أََحقُّ بِاْلَولَِد ُمْطلَقاً ِمْن اْألَِب إلی أَْن یَْبلَُغ َو إِْن تََزوَّ   َجتْ َو لَۡو کانَۡت اْألُمُّ َخاصَّ

 لقًا تا زمان بلوغ طفل بر پدر اولویت دارد اگر چه ازدواج کند. بنابراین اگر فقط مادر مسلمان باشد مط
 

 ْعَد الَسْبعِ.فَإِْن فُِصَل َعِن الَرَضاِع فَاْألُمُّ أََحقُّ باالنثي إلی َسْبعٍ َو اْألَُب أََحقُّ بالذکر إلی اْلبُلُوِغ َو بِاۡألۡنثٰي بَ 

؛ مادر برای حضانت دختر تا سن هفت سالگی، و پدر برای حضانت پسر تا سن وقتی که کودک (پس از دو سال شیر خوردن) از شیر گرفته شود
 بلوغ و نیز برای حضانت دختر پس از هفت سالگی (تا سن بلوغ) اولویت دارد.

 َواْألُمُّ أََحقُّ ِمَن اْلَوِصيِّ بِاالْبنِ 

 مادر برای حضانت پسر، نسبت به وصّی پدر اولویت دارد
 فَاْلِحَضانَةُ ِألَِب اْألَبِ  فَإِْن فُقَِد اْألَبََوانِ 

 رسدپس در صورتی که پدر و مادر فوت کنند حق حضانت به جدرپدری می
 فَإِْن فُقَِد فَاْألَقَاِرُب اْألَْقَرُب فَاْألَْقَربُ 

 بود.و چنانچه جدپدری نباشد حق حضانت برای خویشاوندان کودک به ترتیب نزدیکی به او (که در باب ارث آمده است) خواهد 
َجْت اْألُمُّ َسقَطَ َحَضانَتُھَا فَإِْن طلِّقَْت َعاَدِت اْلَحَضانَةُ   َو لَۡو تََزوَّ

شود؛ و در صورتی که مادر(از شوهر هرگاه مادر کودک با شوهر دیگری ازدواج کند (در حالی که پدر کودک زنده است) حق حضانت مادر ساقط می
 دگرددوم) طالق داده شود حضانت به او برمی

 َو اَذا بَلََغ اْلَولَُد َرِشیًدا َسقَطَْت اْلَحَضانَةُ َعْنھُ.

 گردد.و هرگاه فرزند او با وجود رشید بودن به حد بلوغ برسد حضانت کردن از او (از پدر و مادر و خویشاوندان) ساقط می
 ْلَحَضانَِة َحقًّا لَِمْن ُذِکر

 حضانت حق افراد نامبرده است
 ذلک َو نُقَِل َعْن بَْعِض اْألَْصَحاِب ُوُجوبِھَا َو ھَُو َحَسٌن َحْیُث یَْستَْلِزُم تَۡرُکھَا تَْضیِیَع اْلَولَدِ اْألَْصِل یَْقتَِضي 

د؛ زیرا ترک باشکه مقتضای اصل جواز اسقاط آن است؛ ولی از بعضی فقهای امامیه  غیرقابل اسقاط بودن آن نقل شده است که قول خوبی می
 ا در پی دارد. حضانت، تباهی طفل ر 

 :عبارت است از والیت داشتن بر طفل و دیوانه به منظور تربیت او و تأمین مصالحی که مربوط به اوست. حضانت 
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 النَّفقات

 هانفقه
ْوِجیَّة ۱أَْسبَابُھَا ثََالثَةٌ:   الَملِک ـ  ۳ـ  اْلقََرابَة ۲ـ الزَّ

 تـ ملکیّ ٣ـ خویشاوندی ٢ـ زوجّیت ١اسباب نفقه سه چیز است: 
 
 :باشند.النفقه بوده و به شکلی عادتًا به آن نیازمند میبه معنای تأمین هزینه زندگی افرادی است که واجب نفقه 

 
ْوِجیَّة .۱  الزَّ

 ـ زوجّیت١
 االْستِْمتَاعُ تَِجب نَفَقَةُ الزْوَجِة بِاْلَعْقِد الدائِم بَِشْرِط التمکیِن الکامل فِي کلِّ َزَماٍن َو مکاٍن یَُسوُغ فِیِھ 

 نفقۀ زوجۀ دائمی واجب است به شرط آن که زن، در هر زمان و مکانی که بهره بردن جنسی جایز باشد تمکین کامل برای شوهر داشته باشد
 فََال نَفَقَةَ لِلَصِغیَرِة َو َال لِلناِشَزِة َو َال للساکتة بَْعَد اْلَعْقِد َما لَْم تَْعِرِض اۡلتَۡمکیَن َعلَْیِھ.

 گیرد.ای تعّلق نمینابراین به زوجۀ صغیره، و زن ناشزه و زنی که پس از عقد ساکت بوده است و خود را به شوهر عرضه نکرده باشد نفقهب
 َو اْلَواِجُب اْلقِیَاُم بَِما تَْحتَاُج إِلَْیِھ اْلَمْرأَةُ تَبًَعا لَِعاَدِة أَْمثَالِھَا 

 ردیف او به آن نیاز دارندایی است که زنان همآن چه بر شوهر واجب است تأمین کردن چیزه
 َو لَھَا اْلَمْنُع ِمْن مشاَرکة َغْیِر الزْوِج فِي اۡلَمۡسَکن

 زن حق دارد از زندگی کردن شخص دیگر به جز شوهر در محل سکونت خود جلوگیری کند
 

 اْلقََرابَة .۲

 ـ خویشاوندی٢
 ْوَالِد فَنَاِزًال تَِجب النَفَقَةُ علی اْألَبََوْیِن فصاعداً و اْألَ 

 دادن نفقه به پدر و مادر، هر قدر باال روند (اجداد و جّدات) و اوالد، هر قدر پائین روند (فرزندان فرزندان) واجب است
 َو یُْستََحبُّ علی بَاقِي األْرقَابِ 

 باشد.و دادن نفقۀ سایر خویشاوندان مستحب می
ْنفَاُق علی اْلفَقِیرِ   اْلَعاِجِز َعْن التَۡکسُّب َو إِْن کاَن فَاِسقًا اَْو کافراً  َو أَنََّما یَِجُب اْإلِ

 دادن نفقه فقط بر خویشاوندی که فقیر بوده و توانایی کسب و کار نداشته باشد واجب است اگر چه آن خویشاوند، فاسق یا کافر باشد.
 َزْوَجتِھِ َویُْشتََرطُ فِي اْلُمْنفِِق أَْن یَْفُضَل َمالُھُ َعْن قُوتِِھ َو قُوِت 

 دهد شرط است که دارائی او بیشتر از هزینۀ خوراک خود و همسرش باشدکسی که نفقه می
ْطَعاِم  واۡلَکۡسوِة َو اۡلَمۡسَکِن   َو اْلَواِجُب قَْدِر الکفایة ِمْن اْإلِ

 و مقدار واجب نفقه، مقداری از خوراک و پوشاک و مسکن است که نیاز خویشاوند را برطرف کند 
 یَِجُب إِْعفَاُف َواِجِب النَّفَقَةِ  َو َال 

 النفقه را حفظ کند؛ یعنی برای او زن بگیرد تا عفت خود را محفوظ نگه دارددامنی واجبدهنده واجب نیست که پاکو بر شخص نفقه
ْوَجِة   َو تَْقِضي نَفَقَةُ الزَّ
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۳۱ 
 

 هایی که به زن پرداخت نشده بر ذمه شوهر است و باید ادا شودنفقه
 ھَا َحقٌّ َمالِيٌّ َوَجَب فِي ُمقَابَلَِة اِالْستِْمتَاعِ ِألَنَّ 

 زیرا نفقه حق مالی است که در قبال کامجویی از زن قرار دارد
ِزَم فِي اْلُمَعاَوَضِة   فکانت کالعوض الالَّ

 مانند عوضی که وجود آن در معاوضه الزم است
 یُق اْلُمَواَساِة َو َسدَّ اْلَخلَِّة ال التملیکَألَْنفَْقةُ اْألَقَاِرِب ِألَنَّھَا َوَجبَْت علی طَرِ 

 ولی نفقه اقارت چنین نیست زیرا وجوب این نفقه به جهت مواسات و برآوردن نیاز بودن است نه تملیک
ِة َو إِنََّما یَأْثَُم بترکھا  مَّ  فََال تَْستَقِرُّ فِي الذِّ

 شده است بنابراین بر ذمه نیست و در صورت ترک آن تنها مرتکب گناه
 و لو قَْدِرھَا الحاکم ِألَنَّ التَّْقِدیَر الَ یُفِیُد اِالْستِْقَرارِ 

 اگر چه حاکم مقدارش را تعیین کرده باشد زیرا تعیین مقدار به معنای استقرار نیست
ْنفَاقِ  ٌم في اْإلِ  َو اْألَُب ُمقَدَّ

 در نفقه دادن به فرزند، پدر (بر دیگران) مقدم است
 ِھ أْو فَْقِرِه فََعلَی أَِب اْألَِب فََصاِعداً َو َمَع َعَدمِ 

 و در صورتی که پدر زنده نباشد یا فقیر باشد بر عهدۀ جّدپدری به باال خواهد بود
 َو إِْن ُعِدَمْت اْآلبَاُء فََعلَی اْالُمِّ 

 و اگر اجداد زنده نباشند (یا فقیر باشند) نفقۀ فرزند بر عهدۀ مادر است
ِویَِّة   ثُمَّ علی أَبََوْیھَا بِالسَّ

 گیردو در مرحلۀ بعد به عهدۀ والدین مادر به طور مساوی قرار می
ٌم علی اْألَْبَعِد.  َواْألَْقَرُب في کل َمْرتَبٍَة ُمقَدَّ

 باشد.تر به خویشاوند دورتر مقّدم میو در هر طبقه از طبقات خویشاوندی، خویشاوند نزدیک
ا اْلُمْنفَ   ُق َعلَْیِھْم فَاْألَبََواِن َو اْألَْوَالُد َسَواٌء أَمَّ

 اما در میان کسانی که پرداخت نفقۀ آنان الزم است، والدین شخص و فرزندان او در یک مرتبه قرار دارند
 َو ھُْم أُولِي ِمْن آبَائِھْم َو أْوَالِدِھْم َو کل طَبَقٍَة أولی ِمْن الَّتِي بَْعَدھَا َمَع اْلقُُصورِ 

 دهنده، هر طبقه بر طبقۀ بعدی مقدم استبر اجداد و نوادگان مقدمند و به طور کلی، در صورت کافی نبودن دارایی نفقه و
ِویَِّة.  و لوکان لِْلَعاِجِز أٌَب َو اْبٌن قَاِدَراِن فََعلَْیِھَما بِالسَّ

 فقۀ او به طور مساوی بر عهدۀ آن دو خواهد بود.اند، نای پدر و پسری داشته باشد که قادر بر انفاقو اگر شخص از کارافتاده
ْنفَاِق َو إن کان لَھُ ماٌل بَاَعھُ الحاکم َو أَْنفََق ِمْنھُ.  و یُجبِر الحاکُم اْلُمْمتَنَِع َعِن اْإلِ

 کند.ه میرسانده، خرج نفقکند و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش کند به پرداخت آن اجبار میحاکم کسی را که از پرداخت نفقه خودداری می
 

 الَملِک .۳

 ـ ملکّیت٣
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۳۲ 
 

 تَِجب النَّفَقَةُ علی اْلبَِھیَمِة 

 نفقۀ چهارپا بر صاحب آن واجب است
ْنفَاِق علی اْلبَِھیَمِة المملوکة  َو یُْجبَُر علی اْإلِ

 شودو مالک حیوان به دادن نفقه حیوانی که در ملکیت او قرار دارد مجبور می
ْعيِ إالَّ أَْن تجتزِ    يء بِالرَّ

 مگر آن که آن حیوان خودش به چریدن اکتفا کند
ْنفَاِق   فَإِِن اْمتَنََع أُْجبَِر علی اْإلِ

 شود که یا نفقۀ حیوان را بپردازد،اگر مالک حیوان از دادن نفقه خودداری کند مجبور می
ْبِح إِْن کانَۡت َمْقُصوَدةً بِالذَّْبحِ   أْو اْلبَْیِع أِو الذَّ

 یا این که حیوان را بفروشد، و یا اگر حیوان از حیوانی است که هدف از آن ذبح کردن است آن را ذبح کند. 
 َو إِْن کان لَھَا َولٌَد َوفََّر َعلَْیِھ ِمْن لَبَنِھَا َما یَکفِیِھ ُوُجوبًا 

 برای بچه به طور کامل باقی نگه دارداگر آن حیوان بچۀ شیرخوار داشته باشد بر مالک حیوان واجب است که از شیر مادر، 
ةً إالَّ أَْن یَقُوَم بکفایتھ ِمْن َغْیِر اللبَِن.  َو َحلََب َما یَْفُضُل ِمْنھُ َخاصَّ

ماند را بدوشد، مگر آن که مالک حیوان بتواند خوراک بچه حیوان را از غیر شیر مادرش تأمین کند  (که و فقط شیری که از این مقدار اضافه می
 تواند تمام شیر حیوان را بدوشد)ین صورت میدر ا

ا یَْتلَُف بترک اْلَعَمِل   َو بَقَِي ِمْن المملوک َما الروُح فِیِھ َکاۡلِزۡرعِ َو الشََّجِر ِممَّ

 روندماند چیزهایی که روح ندارد مانند زراعت و درخت و سایر چیزهایی که با عدم رسیدگی از بین میآنچه از مملوکات باقی می
َي إلی اْلَخَرابِ  وَ  ا ِعَماَرِة اْلَعقَاِر فَالَ تَِجُب لکن یُکَره تَِرُکھ اذا أدِّ  قَْد اُْختُلَِف فِي ُوُجوِب َعَملِِھ أَمَّ

ها واجب است یا خیر، اختالف شده است. اما آباد کردن زمین به یقین واجب نیست ولی ترک آن در صورتی که موجب در این که آیا رسیدگی  به این
 رابی شود مکروه است.خ
 

 نکات مهم مبحث نکاح:
 .در صورت امکان انجام ازدواج و عدم ترس وقوع در حرام، ازدواج مستحّب مؤکد است 
 .نگاه کردن مرد به صورت و دو کف دست زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز و بلکه مستحب است 
  باشد.ایجاب و قبول صیغۀ عقد نکاح هر دو باید به زمان ماضی 
 باشد.در عقد نکاح، مقّدم کردن ایجاب بر قبول شرط نمی 
 .در عقد نکاح، مطابقت لفظ قبول با لفظ ایجاب رط نیست 
 .کسی که قادر است صیغۀ عقد نکاح را به زبان عربی جاری کند، جایز نیست به غیر زبان عربی جاری کند 
 ازه دهد.عقد شخص مست باطل است، اگر چه پس از مستی عقد نکاح را اج 
 دار انشای ایجاب و قبول عقد نکاح گردد.تواند از طرف خود و از طرف شخص دیگری عهدهزن می 
 .در ازدواج دائم حضور دو شاهد شرط نیست 
 باشد اما مستحب است.در ازدواج دختر رشیده، حضور و اذن ولی شرط نمی 
 باشد.در عقد ازدواج، تعیین کردن زوج و زوجه شرط می 
  عقد ازدواج فقط از آن پدر و جّد پدری، حاکم شرع و وصی پدر و وصی جّد پدری است.والیت در 
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۳۳ 
 

 .پدر و جّد پدری بر دختر و پسر صغیر و دیوانه و دختر و پسری که با سفاعت بالغ شوند والیت دارند 
 تر، پدر و جّد پدری بر دختر  باکرۀ بالغۀ رشیده والیت ندارند.طبق قول صحیح 
 شود.تردید والیت ولّی ساقط میاکرۀ بالغۀ رسیده را عضل کندبیاگر ولّی دختر ب 
 .طبق نظر مشهور فقها، حاکم شرع و وصّی بر صغیر و کسی که با رشد بالغ شده است والیت ندارند 
 شود.شرط کردن خیار در عقد صحیح نیست و موجب بطالن عقد می 
 باشد.شرط کرن خیار فسخ در مهریه صحیح می 
 تواند در عقد نکاح به دیگری وکالت دهد.ن میهر یک از زوجی 
 تواند موکّلۀ خود را به ازدواج خودش درآورد که إذن عمومی یا خصوصی داشته باشد.وکیل در صورتی می 
 .ولّی و وکیل حق ندارنددختر را به کمتر از مهرالمثل  و یا به ازدواج مرد دارای عیوب مجّوز فسخ نکاح درآورد 
 یر را به ازدواج زنی درآورد که دارای عیوب مجّوز فسخ نکاح است.تواند صغولّی نمی 
 .عقد نکاح فضولی، طبق قول أقرب مشروط به اجازۀ معقوٌدعلیه یا ولّی او است 
 م می  شود.اگر پدر و جّد پدری دختر صغیره را همزمان به ازدواج دو مرد درآورند عقد جّد پدری مقدَّ
 ان به ازدواج دو مرد درآورند و هر دو وکیل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده است صحیح است.اگر دو برادر، خواهر خود را همزم 
 .مادر هیچ والیتی بر فرزند خود ندارد 
 شود.شود، به واسطۀ ِرضاع میز حرام میهر عنوانی که به واسطۀ خویشاوندی حرام می 
 شود، نه دو سالگی فرزند شیرده.مت میشیرخوردن در طول مدت دو سالگی عمر طفل شیرخوار موجب حر 
 تواند با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب شیر ازدواج کند.پدر طقل شیرخوار نمی 
 تواند با فرزندان نسبی زن شیرده ازدواج کند.پدر طفل شیرخوار نمی 
 دواج کنند.توانند با برادران و خواهران رضاعی طفل شیرخوار از برادران و خواهران نسبی طفل شیرخوار می 
 گردد.اگر رضاع پس از عقد حاصل شود، موجب حرمت ازدواج می 
 شود اگر چه نزدیکی صورت نگرفته باشد.به واسطۀ مصاهرت، زن پدر بر پسر و زن پسر بر پدر حرام می 
  شود.(یعنی ربیبه) بر شوهر مادر (ناپدری) حرام نمی نزدیکی نشده استولی  عقد بسته شدهدختر زنی که با او 
 .جمع بین دو خواهر و همزمان به ازدواج درآوردن آن دو بر مرد حرام است 
 .ازدواج با عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده به طور همزمان حرام است در صورتی که عمه و خاله رضایت ندهند حرام است 
 شود.ازدواج با مادر و دختر او در یک عقد، موجب بطالن هر دو عقد می 
  شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود از نظر مصاهرت، حکم وطی صحیح را دارد.وطی به 
 شود.ازدواج با زن در اّیام عّده در صورت داشتن علم به حرمت و عّده بودن زن، موجب حرمت ابدی می 
 شود.اگر زن شوهر داشته باشد یا در عّده باشد و  زنا کند، بر مرد زناکار حرام می 
 شود.ر شهید اول، اگر زنی زنا کند بر شوهرش حرام نمیطبق نظ 
 شوند.بر اثر انجام لواط، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام می 
 شود، اگر چه نزدیکی نکرده باشد.اگر شخص ُمحِرم با علم به حرمت ازدواج در حال احرام، با زنی عقد کند آن زن بر او حرام ابدی می 
  توان به عقد دائم ازدواج کرد.زن نمیبا بیشتر از چهار 
 ل حالل می  شود.زنی که شوهرش سه مرتبه او را طالق داده است، فقط به وسیلۀ محلِّ
 شود.زنی که مورد لعان واقع شده است، بر شوهر خود حرام ابدی می 
 .به اجماع فقهای امامیه، زن کافر غیرکتابی بر مرد مسلمان حرام بوده و حق ازدواج ندارد 
 ها، زن کافر کتاب حق ازدواج دائم با مرد مسلمان را ندارد.طبق مشهورترین قول 
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 شود.ارتداد یکی از زوجین قبل از نزدیکی، موجب بطالن نکاح می 
 .اگر مرد قبل از نزدیکی کردن با همسر خود مرتّد شود نصف مهریه را باید به زن بدهد 
 شود.سپرس شدن مّدت عّده، نکاح منفسخ می اگر ارتداد یکی از زوجین پس از نزدیکی باشد با 
 .اگر شوهر مرتد فطری شود همسرش باید فورًا از او جدا شود 
 .با ارتداد شوهر، پس از جدا شدن همسر باید عّدۀ وفات نگه دارد 
 .اگر شوهر زنی که کافر کتابی است اسالم بیاورد، ازدواج آنان باقی خواهد ماند 
 ای برای او نخواهد بود.و  اسالم بیاورد عقد باطل شده و مهریهاگر زوجه قبل از نزدیکی با ا 
 .به اجماع فقها، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر صحیح نیست؛ چه دائم چه موقت 
 .ازدواج کردن مرد ناصبی با زن شیعه جایز نیست 
 .ازدواج کردن مرد شیعه با زن ناصبی جایز نیست 
 باشد.صورت ازدواج موقت (متعه) جایز می ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی ه 
 .از نظذ بیشتر فقها، ازدواج زن شیعه  با مرد غیر شیعه جایز نیست 
 باشد.ازدواج مرد شیعه با زن غیر شیعه جایز می 
 .توانایی مرد بر پرداخت نفقۀ زن، شرط صّحت نکاح نیست 
  توسط زن یا ولّی یا وکیل او است.توانایی مرد بر پرداخت نفقه، شرط جواب مثبت دادن به خواستگار 
 .به اجماع فقها، به کنایه خواستگاری کردن از زن شوهردار (ذات البعل) جایز نیست 
 .به کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عّدۀ طالق رجعی است جایز نیست؛ زیرا چنین زنی در حکم زن شوهردار است 
  برد به کنایه و اشاره خوساتگاری کند.عّدۀ طالق بائن به سر میبرای شوهر و غیر شوهر جایز است از زنی که در 
 .ل باشد حرام است که شوهر از او در حال عّده به صراحت خواستگاری کند  اگر حالل بودن زن مشروط به محلِّ
 .حرام است کسی غیر شوهر از زنی که در حال عّده است به صراحت خواستگاری کند 
 مرتبه طالق عّدی داده شده است به کنایه خواستگاری کند. حرام است شوهر از زنی که ُنه 
 .غیر از شوهر بر دیگران جایز است از زنی که ُنه مرتبه طالق داده شده است به کنایه خواستگاری کند 
 باشد؛ ولی موجب بطالن نکاح نیست.خواستگاری کردن از زنی که به خواستگار دیگری پاسخ مثبت داده است، حرام می 
  غار باطل است.نکاح ِش 
 .بین فقهای امامیه هیچ اختالف نظری دربارۀ مشروعیت متعه (عقد نکاح موقت) وجود ندارد 
 .اّدعای نسخ شدن ازدواج موقت ثابت نشده است 
 باشد.در ازدواج موقت، ذکر کردن مدت و مهریه آن هم به صورت مشخص و مضبوط شرط می 
  معّینی نیست.تعداد زوجات در ازدواج موقت منحصر ب تعداد 
 .ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی صحیح است 
 .در ازدواج موقت، مهرهی از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ مشخصی ندارد 
 .در ازدواج موقت، مدت اندازۀ مشخصی ندارد 
 .اگر شوهر مدت را به زوجۀ متعۀ خود ببخشد نصف مهرالمسمی را باید به زن بپردازد 
  تواند به نسبت آن از مهریه تقاص کند.ازدواج موقت، زوجه مقداری از مدت را در اختیار شوهر قرار نگیرد، شوهر میاگر در 
 گیرد.اگر بطالن ازدواج موقت کشف شود، در صورت نزدیکی و جهل زن، مهرالمثل به زن تعّلق می 
 شود.در متعه، لعان واقع نمی 
 شود.نفی ولد واقع نمی به اجماع فقها در متعه، لعان به واسطۀ 
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 .در ازدواج موقت توارث وجود ندارد، مگر آن که در ضمن عقد شرط شود 
 شود.ترین دو قول، در متعه ِظهار واقع میطبق صحیح 
 باشد.عدۀ متعه در صورت نزدیکی کردن و حیض شدن زن، دو حیض می 
 و پنج روز است. به اجماع فقها، اگر زن در ازدواج موقت مسترابه باشد، عّدۀ او چهل 
 باشد.اگر زن باردار نباشد در ازدواج موقت، عدۀ فوت شوهر چهار ماه و ده روز می 
 .طبق نظر مشهور فقها، مهریه از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ خاصی ندارد 
 .مکروه است که مهریه از مقدار مهرالسّنة بیشتر باشد 
  کند.یا وزن یا شمارش کفایت میمشاهده کردن مهر به جای سنجش آن از طریق پیمانه 
 .در صورتی که در عقد دائم مهریه ذکر نشده باشد، در صورت نزدیکی با مهرالمثل داده شود 
 شود.در صورت عدم تعیین مهریه و طالق قبل از نردیکی، زن مستحق مهرالمتعه می 
 گیرد.زن تعلق نمی ای بهدر صورتی که مهریه تعیین نشده باشد، اگر یکی از زوجین فوت کند مهریه 
 .اگر تعیین مقدار مهریه به یکی از زوجین واگذار شود صحیح است 
 .هرگاه تعیین مهریه به زوجه واگذار شود حق ندارد بیش از مهرالسّنه تعیین کند 
 تواند از زن بگیرداگر زن، شوهر را از مهریه ابراء کند و شوهر قبل از نزدیکی او را طالق دهد نصف مهریه را می. 
 .اگر در عقد نکاح شرط خالف شرع شود، شرط باطل بوده ولی عقد و مهریه صحیح است 
 .زوجه حق دارد قبل از نزدیکی تا زمانی که مهریه خود را قبض نکرده است از تمکین امتناع ورزد 
 .اگر عیوب مرد به جز جنون، پس از عقد ایجاد شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد 
 ایجاد شود، شوهر حق فسخ نکاح را ندارد حتی اگر قبل از نزدیکی باشد. اگر عیوب زن پس از عقد 
 .خیار  فسخ نکاح به واسطۀ عیوب مجّوز فسخ نکاح فوری است 
 .در إعمال خیار فسخ نکاح به واسطۀ عیوب زن و مرد، حضور و إذن حاکم شرع شرط نیست 
 شود.فسخ نکاح به واسطۀ عیوب زن و مرد، طالق محسوب نمی 
 ه گیرد، به جز عنن که زن مسحق نصف مهریای تعلق نمید نکاح به واسطۀ یکی از عیوب قبل از نزدیکی فسخ شود به زن مهریهاگر عق

 است.
 .ْسم، وجوب ماندن شوهر نزد زن به شب اختصاص دارد

َ
 در ق
 تواند از خانوادۀ زوجین و یا شخص دیگری باشد.در ِشقاق، تعیین دو داور می 
 یی توافق کنند در مورد طالق به إذن شوهر نیاز است.اگر داوران به جدا 
 .در داوران اجتهاد شرط نیست 
 .بیشترین مدت حمل، از نظر فقهای امامیه یک سال است 
 شود.اگر مردی با همسر دائمی شخصی زنا کند فرزند به شوهر آن زن ملحق می 
  شود.توسط شوهرش از شوهر نفی میفرزندی که از راه زنا متولد شده است، فقط از طریق لعان مادر طفل 
 تواند از او نفی شود.شود و بدون لعان میفرزند زوجۀ موقت که با او وطی به شبهه شده است به شوهر ملحق می 
 تواند فرزند را از خود نفی کند.اگر شوهر زن خود را عزل کند نمی 
  شود.کننده به شبهه ملحق میخودش، به وطیولد شبهه با شرایط الزم در الحاق فرزند به شوهر و عدم حضور شوهر 
  در صورتی که بچه از شیر گرفته شود حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر است و حضانت پسر تا بلوغ و دختر پس از هفت سالگی تا بلوغ با

 پدر است.
 ردد.گشود و اگر طالق داده شود برمیدر صورت ازدواج مادر با شوهر دیگر، حق حضانت او ساقط می 
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 گردد.هرگاه فرزند با حالت رشد به بلوغ برسد حضانت کردن او (از پدر و مادر) ساقط می 
 .نفقۀ زوجۀ دائمی به شرط تمکین کامل واجب است 
 .زوجۀ صغیره و زن ناشزه نفقه ندارند 
 تواند از سکونت شخص دیگری غیر از شوهرش در مسکن او ممانعت کند.زن می 
  فرزندان واجب بوده و نفقۀ سایر خویشاوندان مستحب است.نفقۀ پدر و مادر و 
 شود.شود، اما نفقۀ خویشاوندان قضا نمینفقۀ زوجه در صورت عدم پرداخت قضا می 
 شود.در صورت نبودن اجداد، دادن نفقۀ فرزند بر مادر واجب می 
 .در دادن نفقه به پدر و مادر و فرزندان آنان در یک ردیف قرار دارند 
  تواند مال او را فروخته و نفقه را ادا کند.کند و میاز دادن نفقۀ واجب خودداری کند، حاکم شرع او را به دادن نفقه مجبور میکسی که 
 .رسیدگی کردن به ِعقار (زمین غیرمنقول) واجب نیست، مگر آن که به خرابی منجر گردد 

 

 الطالق

 طالق
 های مشابهو صیغه» طالق«نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ  عبارت است از زایل کردن و از بین بردن قید :طالق. 
 :ق یا وکیل ایشان و دو شاهد عادل حضور دارند گفته میبه مکانی که طالق واقع می مجلس طالق  شود.شود و مطلِّ

 أرکاُن الطالق أربعة:

 ارکان طالق چهار رکن است:
 ـ و اإلشھاد٤ـ المطلَّقةُ، ۳ـ المطلُِّق، ۲ـ الصیغة،  ۱

 ـ و شاهد گرفتن٤ـ زن طالق داده شده ٣دهنده، ـ مرد طالق٢صیغۀ طالق، ـ ١
 الصیغة و شراطھا:

 صیغه و شرایط آن:
 اللَّْفظُ الَصِریُح: أَْنِت اَْو ھَِذِه أَْو فَُالنَةُ أَْو َزْوَجتِي طَالٌِق. َویَْنَحِصُر ِعْنَدنَا فِي ھَِذِه اللَّْفظَةِ 

؛ از نظر فقهای امامیه لفظ منحصر برای طالق، همین لفظ »زوجتی طالٌق «یا » هذه طالٌق «یا » ت طالٌق أن«لفظ صریح طالق این صیغه است: 
 است.» طالق«

َّْقَت فَُالنَةَ َعلَيَّ قَْوُل اْلَمْشھُورِ   فَالَ یکفي أَْنَت طََالٌق َو َال ُمْطلَقَةً َو َال طَل

 کند.کفایت نمی» طّلقت فالنة«و » مطّلقة أنِت «و » أنِت طالق«بنابراین طبق قول مشهو فقها، عبارت 
ْنَشاِء علی ِخَالُف اْألَْصِل فَیُْقتََصُر فِیھِ    اْلُعقُودِ َعلِيٌّ َمْوِضعٍ اْلِوفَاقِ َو ھَُو ِصیَغِ ِألَنَّھُ لَْیَس بَِصِریحٍ فِیھِ َو ِألَنَّھُ إْخبَاٌر َو نَقَلَھُ الی اْإلِ

ت نه انشاء و نقل معنای آن  از اخبار به انشاء و برخالف اصل عدم نقل است و در مخالفت با اصل تنها زیرا صریح در طالق نیست و نیز اخبار اس
 کند.شود و به ایقاعات سرایت نمیبه مورد اتفاق میان فقها که خصوص الفاظ عقود است بسنده می

 
َشاَرِة اْلُمْفِھَمِة لَھُ َو إِْلقَاِء الْ   قِنَاعِ علی َرْأُسھَا لیکون قَِرینَةً علی ُوُجوب َسْتِرھَا ِمْنھُ َو طََالُق اْألَْخَرِس بِاْإلِ

 ودشای باشد بر لزوم حجاب او از مرد واقع میای که مفهوم طالق را برساند همراه با انداختن پوشش بر سر زن، تا قرینهطالق الل با اشاره
ةً  َشاَرةُ َخاصَّ َوایَِة إِْلقَاِء اْلقِنَاِع فََجَمَع اْلُمَصنُِّف بَْینَھَُما َو ھَُو أقوی دَاللَةً  َو اْلَمْوُجوُد فِي َکالِم اْألَْصَحاِب اْإلِ  َو فِي الرِّ
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ای است که معنای طالق را بفهماند و در روایت نیز فقط انداختن پوشش آمده است از اینرو البته آنچه در عبارت  فقهای ما وجود دارد تنها اشاره
 تر استاست که داللت آن بر طالق قوی مصنف میان این دو جمع کرده

 و الظاھُر أنَّ القِناع من جملة اإلشارات و یکفي منھا ما دلَّ علی قصِده الطالق

 ای که داللت بر قصد طالق از سوی شوهر کند، کافی است های است و هر اشارهظاهرًا انداختن پوشش خصوصیت ندارد و تنها یکی از اشاره
 لَکْتِب ِمْن ُدْوَن تَلَفٍّظ َحاِضًرا کاَن اۡلکاتُِب اَْو َغائبًا علی أَْشھُر اْلقَْولَْینِ ال یقع الطََّالُق با

یب باشد؛ کند نویسندۀ طالق نزد همسر خود حاضر بوده یا غاشود، بنابر قول مشهورتر فرقی نمیطالق بوسیله نوشته تنها و بدون تلفظ واقع نمی
 حاضر باشد.

 قُوِعِھ بِِھ لِْلَغائِب ُدْوَن اْلَحاِضرِ َو لِلَشْیِخ قَْوِل بِوُ 

 تواندتواند طالق را با نوشتن واقع سازد اما شخص حاضر نمیشیخ طوسی در قولی گفته است که شخص غایب می
 

 اْلَحاِل علی أََصحِّ اْلقَْولَْینِ َو َال بِالتَْخیِیِر لِلَزْوَجِة بَْیَن الطََالِق َو اْلبَقَاِء بِقَْصِد الطََالِق َو إْن اْختَاَرْت نَْفَسھَا فِي 

د طالق شود، اگر چه این تخییر، به قصترین دو قول، طالق به واسطۀ مخّیر کردن زوجه بین طالق یا باقی بودن بر نکاح واقع نمیطبق صحیح
 بوده و زن هم بالفاصله در حال تخییر، طالق را انتخاب کند.

 َما أۡمَکن وقوُعھ َو عدُمھ اَْو ِصفٍَة َو ھَُو قَْطُع بُِحُصولِھِ  و ال یقُع ُمَعلَّقًا علی َشْرٍط َو ھُوَ 

تواند معلق بر شرط یا صفت باشد و مراد از شرط امری است که وقوع و عدم آن ممکن باشد و منظور از صفت چیزی است که معموال طالق نمی
 وقوع آن حتمی است

 لَھُ َحاَل الصیَغِة ِألَنَّھُ ِحینَئٍِذ َغْیُر ُمَعلَّقٍ إالَّ أَْن یکون الشَّْرطُ َمْعلُوَم اْلُوقُوِع 

 البته اگر برای شوهر تحقق شرط در وقت اجرای صیغه طالق روشن باشد طالق صحیح است زیرا در این حالت طالق معلق نیست.
 لََغا التَْفِسیُر َو َوقََع َواِحَدةٌ  »أَْنِت طَالٌِق ثََالثًاـ: «َو لَْو فَسََّر الطَّْلقَةَ بِأَْزیََد ِمَن اْلَواِحَدِة کقولھ

در این صورت  » ه بارای سأنت طالق ثالثًا، تو مطلقه«رساند تفسیر کند مانند اینکه بگوید: اگر یک طالق را با لفظی که بیش از یک طالق را می
 شود تفسیر باطل است و یک طالق واقع می

 َو اْنتِفَاُء اْلَمانِعِ » أَْنِت طَالِقٌ «لُِوُجوِد اْلُمْقتَِضي َو ھَُو 

 موجود است و مانع مفقود است» أنِت طالق«زیرا مقتضی یعنی 
ده َو ال تُنافِیِھ.  إْذ لَْیَس إالَّ الَضِمیَمِة َو ِھَي تؤکِّ

 کند و با آن منافات ندارد.چراکه عبارت اضافه شده به صیغه، تنها ضمیمه است و فقط طالق را تاکید می
 

 شروطُ المطلِّق

 دهندهشرایط طالق
 اۡلبُلُوغ؛ فَالَ یَِصحُّ طََالُق الَصبِيِّ َوإِن أَِذَن لَھُ اْلَولِيُّ اَْو بَلََغ َعْشًرا علی أََصحِّ اْلقَْولَْینِ  .۱

 تراگر چه ده ساله باشد صحیح نیستـ بلوغ؛ بنابراین طالق کودک حتی با اجازه ولی  و بنابر  قول درست ١
 طََالُق اْلَمْجنُوِن اْلُمْطبَِق ُمْطلَقاً َو الَغۡیِرهُ َحاِل ُجنُونِھِ  اۡلَعۡقُل؛ فَالَ یَِصحُّ  .۲

 باشد.ـ عقل؛ بنابراین  طالق مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون  صحییح نمی ٢
لھ َمَع اتَِّصاِل ُجنُونِِھ بِِصَغِرِه   َو یُْطلَُق اْلَولِيُّ َو ھَُو اْألَُب َو الجدُّ
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 سازدشوهر متصل به زمان کودکی باشد، ولی یعنی پدر و جد پدری طالق را واقع می اگر جنون
 َو الحاکم ِعْنَد َعَدِمِھَما اَْو َمَع َعَدِمِھ َعْن اْلَمْجنُوِن اْلُمْطبَِق َمَع اْلَمْصلََحِة َال َعِن الَصبِيِّ 

می طالق تواند به جای مجنون دائصل به زمان کودکی نباشد حاکم میو در صورتی که پدر و جدپدری در قید حیات نباشند و یا این که جنون مت
 دهد به شرط آنکه طالق به مصلحت باشد اما در مورد کودک چنین اختیاری وجود ندارد

 َکَذا ال یُطَلُِّق اْلَولِيُّ َعِن السکران َو کذا اْلُمْغِمي َعلَْیِھ ِألَنَّ ُعْذَرھُْم ُمتََوقَُّع الَزَوالِ 

 رود.تواند از جانب شخص مست یا بیهوش طالق دهد زیرا از بین رفتن این افراد انتظار میلی نمیهمچنین و 
فَاتِِھ َعَدا َما اُْستُْثنِيَ اۡالختیاُر؛ فَالَ یَقَُع طََالق الُمکَره کما الَ یَقَْع َشيْ  .۳  ٌء ِمْن تََصرُّ

 تصرفاتش مگر در موارد استثناءشود و مثل سایر ـ اختیار؛بنابراین طالق مکره واقع نمی ٣
 القَۡصُد؛ فََال ِعْبَرةَ بِِعبَاَرِة الَساِھي َو النائِِم اْلَغالِط .٤

 ـ قصد انشاء؛ بنابراین طالق شخص غافل، خواب و کسی که اشتباه کرده است اعتباری ندارد ٤
َل ال ْقَصَد  ِل َواْألَِخیَر أَنَّ اْألَوَّ  ُمْطلَقاً َو الثانِي لَھُ قَْصٌد الی َغْیَر َمْن طَلَّقَھَا و تلفَّظ بھاَواْلفَْرُق بَْیَن اْألَوَّ

کننده) این است که در مورد اول، شخص اصًال قصدی ندارد؛ ولی در فرض دوم، قصد تفاوت میان شخص غافل و نفر اخیر (یعنی شخص اشتباه
 طالق زنی را دارد و از روی اشتباه زن دیگری را نام برده است.

 
 توکیُل في الطالِق  ال

 وکالت در طالق
ْوَجِة فِي طََالِق نَْفِسھَا َو َغْیِرھَا  یَُجوُز تَوکیِل اۡلزَّ

 باشدوکیل کردن زن به منظور طالق دادن خودش و یا کس دیگری جایز می
 کما یَُجوُز تَُولِّیھَا َغْیِرِه ِمْن اْلُعقُودِ 

 یر از طالق بشوددار عقود دیگر غتواند عهدهگونه که زن میهمان
ا یَْقبَُل النِّیَابَةَ فَالَ ُخُصوِصیَّةَ لِلنائِب ِألَنَّ یََدھَا ُمْستَفَاَدةٌ ِمْن یَِدهِ   َو ھَُو ِممَّ

باشد پس برای نایب خصوصیتی (از نظر مرد یا زن بودن) نیست؛ زیرا تسّلط زن در امر طالق، از تسّلط و طالق از اموری است که قابل نیابت می
 شودبر این امر ناشی میمرد 

 
 شروط المطلَّقةُ 

قه
َّ
 شرایط مطل

َِّة َو إِْن َعلَّقَھُ علی النکاح؛  .۱  الَزوِجیَةُ: فال یقع بِاْألَْجنَبِی

ق، طالق را به ازدواج کردن با او درآینده، معـ زوجیت: بنابراین زنی را که همسر انسان نیست، نمی ١ ق لّ توان مورد طالق قرار داد، اگر چه مطلِّ
 سازد.

 الَدواُم؛ فَالَ یَقَُع بِاْلُمتََمتِِّع بِھَا .۲

 توان زنی را که زوجۀ مووقت انسان است طالق داد.ـ دائمی بودن ازدواج: بنابراین نمی ٢
 الطُّھُر ِمۡن الَحیِض َو النِّفاِس إَذا کانت اْلُمطَلَّقَِة َمْدُخوًال بِھَا َحائًال َحاِضراً َزْوُجھَا َمَعھَا .۳

قه نزدیکی کرده و باردار نباشد و شوهر نزد او حاضر باشد باید از حیض (عادت زنانگی) و ِنفاس پاک باشد.ـ  ٣  اگر شوهر با مطلَّ
 تَعییُن الُمطلَّقَة لَْفظًا اَْو نِیَّةً علی اۡالۡقوٰي  .٤
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 ترـ تعیین مطلقه، چه با لفظ و چه در قصد بنابر قول قوی ٤
 الَ یَُزوُل إالَّ بَِسبٍَب ُمَحقٍَّق الَسبَبِیَّةِ ِألََصالَِة بَقَاِء النکاح فَ 

 پذیرددار پایان نمیزیرا اصل باقی ماندن نکاح است از این رو جز با سبب صالحیت
 

 اقسام الطالق

 اقسام طالق
م (البدعی)  الطالُق المحرَّ

 طالق حرام (بدعی)
 و ھو:

 طالق حرام عبارت است از:
ِح لَھُ ـ طالُق الحائِض َو النُّفَ  ۲و  ۱  ساَء َال مٌع اْلُمَصحِّ

 ـ  طالق زن حائض و زن ُنفساء، در صورتی که مجّوزی برای زن حائض نباشد ٢و ١
 َو ھَُو أََحُد اْألُُموِر الثََالثَِة أَْعنِي َعَدَم الُدُخوِل أْو اْلَحْمَل أْو اْلِغیبَةَ 

 نزدیکی نکردن با زن، باردار بودن زن و غایب بودن شوهرای است که قبًال ذکر شد، یعنی گانهو مجّوز همان امور سه
 الطالُق فِي طُْھٍر جاَمَعھا فِیِھ َو ِھَي َغْیُر َصِغیَرٍة َو ال یَائَسٍة َو ال حاِملٍ  .۳

 ـ طالق در طهری که با آن نزدیکی کرده است در حالی که زن بالغ؛ غیریائسه و بدون حمل است ٣
 َرَجَعةالطالُق الثَالِث ِمۡن َغۡیِر  .٤

 ـ سه طالقه کردن زن، بدون آنکه در میان آن رجوع واقع شود ٤
 َو التَّْحِریُم ھنا یَْرِجْع الی اْلَمْجُموِع ِمْن َحْیُث ھَُو َمْجُموٌع َو ذلک الینافي تَْحلِیِل بَْعِض أَْفَراِدهِ 

ود و این حرمت با صّحت برخی از افراد سه طالق (که شها با وصف مجموع بودن مربوط میالبته حرمت طالق در این مورد، به مجموع طالق
 طالق اول باشد)منافات ندارد.

 کلھ الَ یَقَُع لکن یَقَُع فِي الطَّلَقَاِت الثَالِث ِمْن َغْیِر َرْجَعٍة َواِحَدةٌ.

ها صحیح نشده است، تنها یکی از آن شوند (بلکه باطل هستند)، ولی در سه طالقی که بین آنها رجوع واقعهای حرام واقع نمیتمامی اقسام طالق
 خواهد بود.

 :طالق بدعی یا طالق حرام، عبارت است از طالقی که فاقد شرایط صّحت طالق باشد. طالق بدعی 
 :شود.بیند ُنفساء گفته میبه زنی که خون نفاس (زایمان) می ُنفساء 

 
(  الطالُق الُسنِّّی (بالمعنی األعمِّ

 طالق ُسّنی (به معنای اعم)
 ھَُو َما قَابََل اْلَحَراَم َو ثََالثَةٌ  وَ 

 طالق سّنی به معنای اعّم، هر طالقی است که در مقابل طالق حرام قرار دارد (یعنی حرام نباشد)؛ و آن بر سه ِقسم است:
ْجِعيِّ  -( الطالِق اْلبائِن   طالق اۡلِعّده) -الطالق الرَّ

 ( طالق بائن ـ طالق رجعی ـ  طالق عدی ). 
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ُجوُع فِیِھ اْبتَِداءً  .۱  الطالق البائن؛ َو ھَُو ِستَّةٌ ال یمکن لِْلُمْطلِِّق الرُّ

 تواند بدون عقد در طالق بائن به همسرش رجوع کندِقسم است، و مطّلق نمی ٦ـ طالق بائن: طالق بائن  ١
 ـ طَالُق َغْیِر اْلَمْدُخوِل بِھَا۱

 ـ طالق زنی که شوهر با آن نزدیکی نکرده است ١
 ـ طَالُق اْلیَائَسةِ ۲

 ـ طالق زنی که یائسه باشد ٢
 ـ طَالُق الَصِغیَرةِ ۳

 ـ طالق صغیره ٣
 ـ طَالُق اْلُمْختَلَِعِة ما لم تَْرِجَعا فِي اْلبَْذلِ  ٤

 ـ طالق ُخلع، تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده است ٤
 ـ طَالُق اْلُمبَاَراِة ما لم تَْرِجَعا فِي اْلبَْذلِ ٥

 ـ طالق ُمبارات، تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده است ٥
 ـ طَالُق اْلُمطَلَّقَِة ثَالِثَةً بَْعَد َرْجَعتَْینِ  ٦

 ـ سومین طالق که بعد از دو بار رجوع واقع شده است ٦
ًال  .۲ ْجَعةُ َسَواٌء َرَجَع أَوَّ جعیُّ ؛ َوھَُو َما لِْلُمطَلِِّق فِیِھ الرَّ  الطالق الرَّ

 طالق رجعی؛ طالقی است که درآن مرد حق رجوع دارد خواه رجوع کند؛ خواه نکندـ  ٢
ِة َویَطَأَ ثُمَّ یُطَلَِّق فِي طُْھٍر آَخرَ  .۳  طالق الِعدَّة؛ ھَُو أَْن یُطَلَِّق علی الشََّرائِط ثُمَّ یَْرِجُع فِي اْلِعدَّ

دهد و سپس در زمان عّده رجوع کرده و با همسر خود ت، طالق میـ طالق عّدی طالقی است که شوهر، همسر خود را با وجود شرایط صّح  ٣
 دهدکند؛ و پس از آن در ُطهر (پاک) دیگری (که ُطهر غیرمواقعه است) زن را طالق مینزدیکی می

ةِ   و إْطَالُق اْلَعِديِّ َعلَْیِھ ِمْن َحْیُث الُرُجوِع فِیِھ فِي اْلِعدَّ

 ر عده است.  (عدی) نامیدن این طالق به جهت رجوع د 
ِة تَْحُرُم فِي التَّاِسَعِة أَبََداً َو َما َعَداهُ تَْحُرُم اْلُمطَلَّقَةُ فِي کل   ثَالِثَةً َو ھَِذِه أَْعنِي اْلُمْطلَقَةَ لِْلِعدَّ

 شود.حرام میشود و قبل از طالق نهم و در هر سه طالق نیز زنی که طالق عدی داده شده است پس از طالق نهم بر مرد حرام ابدی می
تِِھ ثُمَّ یتُرَکھا حتي تَْخُرُج ِمْن اْلعِ  ُجھَا إِْن َشاءَ اْألَْفَضُل فِي الطََّالِق أَْن یُطَلَِّق علی الَشَرائطَ اْلُمْعتَبََرِة فِي ِصحَّ ِة ثُمَّ یَتََزوَّ  دَّ

خود واگذارد تا از عده خارج شود سپس اگر مایل بود  در طالق بهتر است ابتدا مرد با رعایت شرایط صحت طالق زن را طالق دهد و او را به حال
 به عقد جدید با وی ازدواج نماید.

 :گردد، یعنی هر طالقی که حرام نباشد و در اصطالح به آن طالق ُسّنی به به هر طالقی که شرعًا جایز باشد اطالق می طالق ُسّنی
 شود که در مقابل طالق بدعی قرار دارد.معنای اعم گفته می

 قۀ خود را نداشته باشد.به طالقی گفته میق بائن: طال ق در آن حق رجوع به همسر مطلَّ  شود که مطلِّ

 :ق تا زمانی که زن در عّده به سر میبه طالقی گفته می طالق رجعی قۀ خود را داشته باشدشود که مطلِّ  .برد حق رجوع به همسر مطلَّ

 :با زن نزدیکی صورت گرفته باشد. معنای پاکی است که در آن پاکی، ُطهر به مواقعه 

 
 طالُق الحاِمل

 طالق زن باردار
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ٍة   َویَُجوُز طََالُق اْلَحاِمِل أَْزیََد ِمْن َمرَّ

 توان بیش از یکبار طالق دادزن باردار را می
ْجَعِة ثُمَّ طَلَّقَ  ٍة إِْن َوطأَ بَْعَد الرَّ  ویکون طََالُق ِعدَّ

 زن نزدیکی کرده باشد و آنگاه او را طالق دهد طالق اول، طالق عّدی است و در صورتی که (شوهر) پس از رجوع با
 َو إالَّ یَطَأَ بَْعَدھَا فَُسنَّةٌ بَِمْعنَاهُ اْألََعمُّ 

 شوددر غیر این صورت یعنی اگر پس از رجوع  نزدیکی نکرده باشد طالق ُسّنی به معنای عام می
نَِّة بالمعني اْألَخَ  ا طََالِق السُّ  صِّ فال یقُع بِھَاَو أمَّ

 شوددر مورد زن باردار طالق سنی به معنای خاص محقق نمی
ِة ثُمَّ تَْزِویِجھَا ثانیاً کما َسبَقَ    ِألَنَّھُ َمْشُروطٌ بِاْنقَِضاِء اْلِعدَّ

 زیرا این طالق مشروط به سپری شدن عده و ازدواج مجدد با زن است، همان گونه که قبًال بیان کردیم
ةُ   اْلَحاِمِل الَ تَْنقَِضي إالَّ بِاْلَوْضِع َو بِِھ تَْخُرَج َعْن کونھا َحاِمًال َو ِعدَّ

 شود و پس از آن نیز زن باردار نیست.و عده حامل با وضع حمل تمام می
 

 طالُق المریضِ 

 طالق مریض
 یُکَرهُ لِْلَمِریِض الطَالقُ 

 مکروه است که شخص مریض، همسر خود را طالق دهد
 ْنھُ فِي بَْعِض اْألَْخبَاِر اْلَمْحُمولَةَ علی الکراھِة َجْمًعا بَْینَھَا َو بَْیَن َما َدلَّ علی ُوقُوِعِھ َصِریًحالِلنَّْھِي عَ 

هت ازیرا در برخی روایات از آن نهی شده است که به سبب جمع این اخبار با روایاتی که صریحا بر وقوع چنین طالقی داللت دارد این نهی بر کر 
 ستحمل شده ا

ْجِعیَِّة ِمْن اْلَجانِبَْیِن کغیره ِة الرَّ  فَإِْن فََعَل تََواَرثَا فِي اْلِعدَّ

 برنداگر مرد مریض زن خود را طالق دهد زن و شوهر در عده طالق رجعی مانند موردی که مرد مریض نیست از یکدیگر ارث می
ْجِعيِّ الی َسنٍَة ِمنْ  ْجَماعِ  َو تَِرثُھُ ِھَي فِي اْلبَائِن َو الرَّ  ِحیِن الطََّالِق لِلنَّصِّ َو اْإلِ

اما (اگر شوهر فوت کند) زن در طالق بائن یا طالق رجعی تا مّدت یک سال که از طالق بگذرد (و  شوهر در طول یک سال فوت کند) از شوهرش 
 برد؛ و دلیل این حکم، (اوًال) اجماع و (ثانیًا) روایت است.ارث می

ْج  نَةِ َما لَْم تَتََزوَّ ْجِعیَِّة َو إِْن َماَت فِي أَْثنَاِء السَّ ِة الرَّ  بَِغْیِرِه اَْو یبرء ِمْن َمَرِضِھ فَیَْنتَفِي إْرثُھَا بَْعَد اْلِعدَّ

ت ساین حکم تا زمانی است که زن مطّلقه با مرد دیگری غیر شوهرش ازدواج نکرده باشد، و یا شوهر از آن بیماری که زن را در آن طالق داده ا
د) بهبودی پیدا نکند؛ بنابراین ار زن پس از تمام شدن عدۀ رجعی (یا بائن) با شخص دیگری ازدواج کند (و یا شوهرش از بیماری خود بهبودی یاب

 زن از شوهرش ارث نخواهد برد اگر چه شوهر مریض در اثنای یک سال فوت کند
 

 الّرجَعةُ 

 رجوع
ْجَعةُ تکوُن بِاْلقَْوِل ِمْثلَ   »ُ اِْرتََجْعت«َو » ْعتُ َرجَ « :الرَّ

 »برگشتم«و » رجوع کردم«رجوع مرد به زن یا به صورت لفظی است، مانند این که مرد بگویید: 
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 َو بِاْلفِْعِل کالوطء َو التَّْقبِیِل َواللَّْمِس بَِشْھَوةٍ 

 و از روی شهوتو یا به صورت عملی است از قبیل نزدیکی کردن (در زمان عّده)، و بوسیدن زن و لمس کردن بدن ا
 َو یَْنبَِغي تَْقیِیُدهُ بِقَْصِد الُرُجوِع بِھِ 

 و مناسب است که رجوع، مقید به قصِد رجوع گردد
  :عبارت است از بازگرداندن زن به نکاح از طالق رجعی و عدی که داده شده است در زمان عّده.رجوع 

 

 الِعَدد

 هاعّده
ةُ تَتََربَُّص فِیھَا  اْلَمْرأَةُ لِتُْعِرَف بََراَءةُ َرِحِمھَا ِمْن اْلَحْمِل أَْو تََعبًُّدا اْلِعدَّةُ ِھَي ُمدَّ

کندتا که از باردار نبودن خود اطالع پیدا کند؛ و یا این که (با وجود یقین به باردار نبودن) عده عبارت است از مدتی که زن در آن مدت صبر می
 صبر کردن او در این مدت، تعّبد شرعی است.

ْوُج ِمْن الطََّالِق َو اْلفَْسخُ َو َال ع  ْدةَ علی َمْن لَْم یَْدُخْل بِھَا الزَّ

 زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده عده طالق و فسخ نکاح ندارد
 إالَّ فِي اْلَوفَاِة فَیَِجُب أَْربََعةَ أَْشھٍُر َو َعَشَرةَ أَیَّامٍ 

 عّده نگه داردمگر در مورد عدۀ وفات شوهر که باید چهار ماه و ده روز 
ُخوِل   بِثََالثَِة أَْطھَارٍ َو فِي بَاقِي اْألَْسبَاِب اْلُموِجبَِة لِْلفُْرقَِة تَْعتَدُّ َذاُت اْألَْقَراِء اْلُمْستَقِیَمِة اْلَحْیِض َمَع الدُّ

عان و ظهار)، زنی که خون حیض از شود (از قبیل طالق و فسخ و لدر مورد سایر اسباب عّده (غیر از وفات) که سبب جدایی بین زن و شوهر می
 شود و دارای خون مستقیم (یعنی عادت منظم از حیث زمان) باشد و شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، سه ُطهر باید عده نگه دارد.او خارج می

ھُوِر َو ِھَي الَّتِي الَ یَُحُصُل لَھَا اْلَحْیُض بِاْلُمْعتَاِد َو ِھَي فِي ِسنِّ   َمن بِثََالثَِة أَْشھُرٍ َو َذاُت الشُّ

 شونده است؛ ولی به طور متعارف عادت زنانگی نبیند باید سه ماه (قمری) عّده نگه دارد.الشهور، یعنی زنی که در سن زنان حیضو ذات
ةُ اْلَحاِمِل َوْضُع اْلَحْمِل َو إِْن کان َعلَقَةً فِي َغْیِر اْلَوفَاِة َو فِیھَا بِأَْبَعِد اْألَجَ  لَْیِن ِمْن َوْضِعِھ َو ِمن اْألَْشھُِر اْألَْربََعِة َواْلَعَشَرةِ َو ِعدَّ

 اْألَیَّامِ 

 عدۀ زن باردار در مورد غیر فوت شوهر (یعنی عدۀ طالق)، به وضع حمل (زایمان) اوست اگر چه جنین به صورت علقه باشد؛ و در مورد عدۀ فوت
 م که بیضشر باشد همان عدۀ او خواهد بود.شوهر، بین وضع حمل و بین چهار ماه و ده روز، هر کدا

ینَِة  ِة َوھَُو ترُک الزِّ ِة اْلِعدَّ ْوَجِة اْلُمتََوفِّي َعْنھَا َزْوُجھَا فِي َجِمیِع ُمدَّ  َو یَِجُب اْلَحِداُد علی الزَّ

 بر زنی که شوهرش فوت کرده است ِحداد واجب است؛ یعنی در تمام مدت عدۀ وفات نباید زینت کند  
 ْختَلُِف ذلک بِاْختَِالِف اْلبَِالِد َو اْألَْزَماِن َو اْلَعاَداِت َو َال یَْحُرُم َعلَْیھَا التَّْنِظیفِ و َتَ 

 ها وآداب و رسوم مردم، متفاوت است ولی بر چنین زنی رعایت نظافت حرام نیست.و چگونگی آن با توجه به اختالف شهرها و زمان
 :عبارت است از زمان خاصی که شرع مقدس برای زن تعین کرده و او را ازدواج کردن با غیر کسی که برای او عّده نگه داشته  است و  عّده

همچنین از زینت کردن زن در آن زمان و نزدیکی کردن شوهر با او اجماًال منع کرده است و با سپری شدن این مدت، ازدواج برای او حالل 
 شود.می
 قه به مدت سه قرء یا سه ماه قمری گفته میق: عّدۀ طال  شود.انتظار کشیدن زن مطلَّ
  :انتظار کشیدن زنی که شوهر او فوت کرده است به مدت چهار ماه و ده روز.عدۀ وفات 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان  )هاي قضاوت، ارشد و دکتريویژة آزمون( متون فقه دکتر مالکریمی جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

٤۳ 
 

  :مردان به شود و به معنای آن است که زن در طول عّدۀ وفات شوهر خود، هر چیزی را که از نظر عرف زینت و آرایش محسوب میِحداد
 آن تمایل دارند ترک کند. نظیر آن که لباس فاخر نپوشد و از بوی خوش استفاده نکند و سرمه نکشد و امثال اینها.

 شود.شونده است ولی به طور متعارف برای او حیض حاصل نمیشود که در سّن زنان حیضبه زنی گفته میالشهور: ذات 
  

 
 طالق المفقود

 طالق  غایب مفقوداألثر
 اَْو تَْثبُُت َوفَاتِِھ اَْو َما یَقُوُم َمقَاَمھَااْلَمْفقُوُد إَِذا ُجِھَل َخبَُرهُ وکان لَِزْوَجتِِھ َمْن یُْنفُِق َعلَْیھَا َوَجَب َعلَْیھَا التََّربُُّص الی أَْن یَْحُضَر 

را داشته باشد که نفقۀ او را بدهد؛ در این صورت  اگر مردی که مفقوداألثر است از او خبری در دست نباشد و همسر آن شخص مفقوداألثر کسی
 .بر زن الزم است که صبر کند تا این که شوهر او حاضر شود و یا فوت او ثابت گردد و یا این که چیزی که به منزلۀ فوت شوهر است ثابت شود

ٌع فَإِْن َصبَْرتُ   فال کالمَ  َو إْن لَْم یکن لَھُ َولِيٌّ یُْنفُِق َعلَْیھَا َو َال ُمتَبَرِّ

 ای که نفقۀ زن را بپردازد نداشته باشد و کس دیگری نیز تبّرعًا به این کار اقدام نکند، چنانچه زن صبر کند بحثی نیست.اگر شوهر، ولّی 
 ِھ ثُمَّ یُطَلِّقُھَا الحاکُم بِنَْفِسھِ َو إْن َرفََعْت أَْمَرھَا الی الحاکم بَْحٍث َعْن أَْمِرِه َو طُلِب أَْربَِع ِسنِیَن ِمْن ِحیِن ُرفَِع أَْمَرھَا إلَیْ  

ولی در صورتی که به حاکم شرع مراجعه کند، حاکم شرع وظیفه دارد از آن مرد جستجو کند و از زمانی که زن به حاکم شرع مراجعه کرده است 
 دهدرع (با مطالبۀ زن) آن زن را طالق میکند و سپس (اگر شوهر را پیدا نکرد) یا خود حاکم شتا چهار سال برای پیدا کردن شوهر زن تالش می

ةَ اْلَوفَاةِ   أْو یَأُْمُر اْلَولِيَّ بِِھ َو تَْعتَدُّ بَْعَده َواْلَمْشھُوُر أَنَّھَا تَْعتَدُّ ِعدَّ

های امامیه آن دهد که زن را طالق دهد و بر زن واجب است که پس از طالق، عّده نگه دارد و نظر مشهور فقو یا به ولِی شوهر غایب دستور می
 است که باید عدۀ وفات نگه دارد

ِة فَھَُو أملک بِھَا َوأَنَّ حکم بکونھا ِعدَّ  ِة لِْألَْزَواِج فَإِْن َجاَء اْلَمْفقُوُد فِي اْلِعدَّ  ةَ َوفَاٍة بَائِنَةً َو تُبَاُح بَْعَد اْلِعدَّ

اگر شخص مفقوداألثر در زمان عّدۀ زن برگردد نسبت به سایر مردان به  توانند با آن زن ازدواج نمایند؛ حالپس از تمام شدن عّده دیگران می
 همسرش اولویت دارد، اگر چه حکم شود به این که عدۀ مذکور، عدۀ وفات و و زن بائنه است.

ا َمَع تَْزِویِجھَا فَ  َجْت اَْو الَ أَمَّ ا بُِدونِِھ فَھَُو أََصحُّ اْلقَْولَْیِن.َوأَالَّ فَالَ َسبِیَل لَھُ َعلَْیھَا َسَواٌء َوَجَدھَا قَْد تََزوَّ  َمْوِضُع ِوفَاٍق َوإِمَّ

کند که (پس از حضور) ببیند همسرش با مرد دیگری ازدواج و در صورتی که شوهر در زمان عّده بازنگرددهیچ اختیاری بر آن زن ندارد؛ فرقی نمی
 کرده است یا این که بدون شوهر است

َماِم أَْن یُْنفِ  ِة اْلبَْحِث إْن لَْم تَْصبِْر ھََذا إَذا لَمْ َو علی اْإلِ ِة اْلِغیبَِة إِْن َصبَْرت َو ُمدَّ   یکن لَھُ َمالٌ َق َعلَْیھَا ِمْن بَْیِت اْلَماِل طُوَل ُمدَّ

کند آن زن صبر ن المال بپردازد و اگربر امام مسلمین الزم است که نفقۀ چنین زنی را در طول مدت صبر کردن زن (و ازدواج نکردن او) از بیت
کشد) نفقۀ زن را تأمین کند؛ حکم مذکودر در صورتی است که شوهر زن مالی الزم است که در مدت تفحص از شوهر (که چهار سال طول می

 نداشته باشد
 َو إالَّ أَْنفََق الحاکم ِمْنھُ ُمقَدًَّما علی بَْیِت اْلَمالِ 

 المال برود.ردازد قبل از آن که به سراغ بیتو گرنه حاکم شرع باید از مال شوهر نفقۀ زن را بپ
 
 

 أحکام الطالق

 احکام طالق
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ِة کما کان فِ  ْجِعیَِّة َمَع َعَدِم نُُشوِزھَا قَْبَل الطََّالِق َو فِي َزَمِن اْلِعدَّ ِة الرَّ ْنفَاُق فِي اْلِعدَّ ي ُصْلِب النکاح ُشُروطًا َو َکمیَة َو یَِجُب اْإلِ

 ِکیفیَة.

سر خود را طالق رجعی دهد بر او واجب است که نفقۀ زن در مدت عده طالق رجعی را بپردازدبه شرط آن که زن پیش از طالق هرگاه شوهر، هم
 ارد.دو در زمان عدۀ رجعی ناشزه نباشد؛ و نفقه دادن به زن در عّده، از نظر شرایط و کمّیت و کیفیت، همان احکام نفقه دادن در اصل نکاح را 

 یَْحُرُم َعلَْیھَا اْلُخُروُج ِمْن َمْنِزِل الطََّالِق 

 بر زن حرام است که از منزل طالق (که به هنگام طالق در آن منزل سکونت داشته است) خارج شود
 َوإْن کان ُدْوَن َحقِّھَا فَلَھَا طَلَُب اْلُمنَاِسبِ 

 ای را که مناسب شأن او است مطالبه نماید.خود خانه و اگر آن منزل در خور شأن زن مطّلقه نباشد، زن حق دارد از شوهر
.ِ  َو الَ فَْرَق فِي تَْحِریِم اْلُخُروجِ بَْیَن اتِّفَاقُھَُما َعلَْیِھ َو َعَدِمِھ ِألَنَّ ذلک ِمْن َحقِّ هللاَّ

هر دو بر خروج زن توافق داشته تر، در حکم خارج شدن زن از منزل طالق که حرام است فرقی نیست بین این که زن و شوهر، طبق قول قوی
 باشند، یا این که توافق نداشته باشند، به دلیل آن که عدم جواز خارج شدن زن، حق خداوند است.

ْخَراُج   َکما یَْحُرُم َعلَْیھَا اْلُخُروُج یَْحُرُم َعلَْیِھ اْإلِ

 نیز حرام است که زن را از منزل اخراج کندهمان گونه که خارج شدن از منزل (در ایام عدۀ رجعی) بر زن حرام است بر شوهر 
 إِالَّ أَْن تَأْتَِي بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة یَِجُب بِھَا اْلَحدُّ 

 شودمگر آن که زن مرتکب فحشاء آشکاری شود که به واسطۀ حد واجب می
 أَْو تُْؤِذَي أَْھلَھُ بِاْلقَْوِل اَْو اْلفِْعلِ 

 ا رفتار اذیت کندیا این که خانوادۀ شوهر را با گفتار ی
قَاَمِة اْلَحدِّ ثُمَّ تَِرُد إلَْیِھ َعاِجًال َوفِيٌّ الثَّانِي تَْخُرُج  ِل ِإلِ  اۡلَمسَکن آَخَر یُنَاِسُب َحالَھَا الیفَتَْخُرُج فِي اْألَوَّ

 گردانند؛ و در صورتًا به منزلش برمیبرند و پس از اجرای حّد، فور بنابراین در صورت اول،، زن را به منظور جاری کردن حّد از منزل بیرون می
 برد.دوم (که باعث اذیت خانواده شوهر شده باشد) مرد، زن مطلقۀ خود را به منزلی که مناسب حال او باشد می
 لِ النَّفَقَةَ بَِسبَِب اْلَحمْ  َال نَفَقَةَ لِْلبَائِن إِالَّ أَْن تکون َحاِمًال فَتَِجُب لَھَا النَّفَقَةُ و السکني حتي تََضَع َو َال ُشْبھَةً فِي کون

 در طالق بائن زن حق نفقه ندارد مگر آنکه باردار باشد که در این صورت حق نفقه و مسکن را تا زمان وضع حمل خواهد داشت و نفقه تعلق به
 حمل دارد.

ِة ِمْن طََالٍق اَ  بَِب اْلُموِجِب لِْلِعدَّ  ْو فَْسٌخ َو إْن لَْم تَْعلَْم بِِھ تَْعتَدُّ َزْوَجةُ اْلَحاِضِر ِمْن ِحیِن السَّ

شتن شود شروع به عّده نگه دازنی که شوهرش حاضر باشد الزم است از همان زمانی که سبب عده نگه داشتن از قبیل طالق یا فسخ محقق می
گاه نباشد  کند، اگر چه آن زن به سبب تحقق عّده آ

 لُوِغ اْلَخبَِر بَِمْوتِِھ َو إْن لَْم یَْثبُْت َشْرًعا َو َزْوَجةُ اْلَغائِب فِي اْلَوفَاِة ِمْن ِحیِن بُ 

 و زنی که شوهرش غایب باشد از زمان رسیدن خبر فوت شوهرش الزم است عّدۀ وفات نگه دارد، اگر چه فوت شوهر شرعًا ثابت نشده باشد
 یِن الطالقِ لکن الَ یَُجوُز لَھَا التَّْزِویُج إالَّ بَْعَد ثُبُوتِِھ َو فِي الطالِق ِمْن حِ 

 شود.اما آن زن فقط زمانی حق ازدواج دارد که فوت شوهر او شرعًا ثابت شود و در مورد طالق، عّدۀ او از زمان وقوع طالق آغاز می
 

 نکات مهم مبحث طالق:
  باشد.می» أنِت طالٌق «از نظر فقهای امامیه لفظ طالق منحصر در صیغۀ 
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  شود.روسری بر سر زن واقع میطالق شخص الل به وسیلۀ اشاره و انداختن 
 شود.طالق به وسیلۀ نوشتن بدون تلفظ کردن واقع نمی 
 شود.طالق به وسیلۀ معّلق کردن به شرط یا صفت واقع نمی 
 شود.اگر شوهر طالق را به بیشتر از یک طالق تفسیر کند، تفسیر او باطل بوده و یک طالق واقع می 
 دائمی طالق را واقع سازد، نه  از طرف مجنون ادواری و صغیر. تواند از طرف مجنونپدر یا جد پدری می 
 تواند از طرف شخص مست و بیهوش طالق را واقع سازد.ولی (پدر و جد پدری) می 
 .وکالت دادن به زوجه به منظور طالق دادن خودش و یا زن دیگری صحیح است 
 قه نزدیکی ش  ده و باردار نباشدو شوهرش حاضر باشد.طالق زن حائض و ُنفساء مشروط به آن است که با مطلَّ
 باشد.طالق در ُطهر مواقع و طالق سوم بدون رجوع، طالق بدعی و حرام می 
 های حرام باطل است، اما در سه طالقی که بین آنها رجوع فاصله نشده باشد طالق اولی یا دومی صحیح خواهد بود.تمام اقسام طالق 
  شود.بدون رجوع در بذل، از اقسام طالق بائن محسوب میطالق صغیره، یائسه، مختلعه و مبارات 
 قۀ رجعیه در مرتبۀ نهم حرام ابدی می  شود.مطلَّ
 باشد و در صورت رجوع پس از نزدیکی و طالق دادن، طالق عّدی خواهد بود.طالق زن باردار زیادتر از یک مرتبه صحیح می 
 .در صوتی که زوج مریض باشد وقوع طالق کراهت دارد 
  باشد.مرد بیمار زن خود را طالق دهد در مدت عّدۀ رجعی، توارث از هر دو طرف برقرار میاگر 
 .زنی که با او نزدیکی نشده است عّدۀ طالق و فسخ نکاح ندارد ولی عّدۀ فوت شوهر بر او واجب است 
 األقراء در صورتی که با او نزدیکی شده باشد، سه ُطهر باید عّده نگه دارد.ذات 
 الشهور سه ماه قمری باید عّده نگه دارد.ذات 
 .عدۀ زن باردار در غیر فوت شوهر، وضع حمل او است 
 ای که شوهرش فوت کرده است در تمام مدت عّدۀ وفات ِحداد واجب است.بر زوجه 
  باید عّدۀ وفات نگه دارد.طبق نظر مشهور فقها، زنی که حاکم شرع یا ولّی، او را به خاطر مفقوداألثر بودن شوهرش طالق داده است 
 .نفقه دادن به زن در صورت ناشزه نبودن در زمان عّدۀ طالق رجعی واجب است 
 .خارج شدن زن از منزل طالق حرام است 
 .خارج کردن زن از منزل طالق توسط شوهر حرام است، مگر برای اجرای حد یا این که خانوادۀ شوهر را اذیت کند 
 قۀ بائنه نفقه ندارد، م  گر اینکه باردار بوده باشد.مطلَّ

 

 الخلع و المباراة

 خلع و مبارات
 الُخْلعُ 

 خلع
  :دهد.نوعی طالق بائن است که زن به واسطۀ نفرتی که از شوهرش دارد در مقابل دادن عوض، به شوهر، شوهرش او  را طالق میُخلع 

 ھَُو طَالق بِِعَوٍض َمْقُصود َالِزٌم لِِجھٍَة الزْوجِ 

 از طالق در برابر عوض که آن عوض، مورد توجه عقال بوده و این طالق از طرف شوهر الزم است (و حق رجوع ندارد) ُخلع عبارت است
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ْوجُ  ِھَي ُمْختَلَِعةٌ علی «أْو » َخلَْعُت فَُالنَةَ «، أْو »أَْنِت ُمْختَلَِعةٌ علی کذا«أْو » خلعتُِک علی کذا« :َو ِصیَغةُ اْلُخْلِع أَْن یَقُوَل الزَّ

 في القوِل األقوی» فَأَْنِت طَالِقٌ « :ثُمَّ یَْتبَُعھُ بِالْطَالِق علی اْلفَْوِر فَیَقُوُل بَْعَد ذلک» کذا

، »ایشدهتو در برابر فالن مال طالق ُخلع داده«، یا »تو را در برابر فالن مال طالق دادم«صیغۀ طالق ُخلع به این صورت است که شوهر بگوید: 
ه دنبال تر شوهر ب؛ و طبق قول قوی»فالنی در برابر فالن مال طالق ُخلع داده شده است«یا » بر فالن مال طالق ُخلع دادمفالن کس را در برا«یا 

 »أنِت طالٌق «صیغۀ ُخلع، فورًا باید زن را طالق دهد به این صورت که شوهر بگوید: 
ِه طََالقًاثُمَّ إنَّ اْعتَبَْرنَا اتبَاُعھُ بِالطََّالِق فَالَ ُشْبھَةَ فِي عَ   دِّ

 .ممطلب بعدی این که اگر شرط بدانیم که به دنبال آوردن طالق پس از ُخلع الزم است، شکی نیست در این که ُخلع را باید طالق به حساب آوری
ھَُما الثَانِي َویَْفتَقُِر إلی اْلُمَحلَِّل بَْعَد الثََالِث   ھَْل یکون فَْسًخا اَْو طََالقًا؟ قَْوَالِن أََصحُّ

تر، قول دوم (طالق بودن) است، و در نتیجه پس از سه مرتبه طالق، ُخلع، فسخ خواهد بود یا طالق؟ در این باره، دو قول است، که قول صحیح
ل نیاز می  شودبه محلِّ

َم ُسَؤا  لِھَا لَھُ قَْبلَھُ کذلکَو علی القولین ِألَبَِد ِمْن قَبُوِل اْلَمْرأَِة َعقِیبَھُ بِال فَۡصٍل ُمْعتَدٍّ بِِھ اَْو تَقَدُّ

بگوید، » قبلُت «طبق هر دو قول (که ُخلع را فسخ حساب کنیم یا طالق)، باید بدون این که فاصلۀ قابل توجهی ایجاد شود زن به دنبال صیغۀ ُخلع، 
 و یا قبل از انشای صیغۀ ُخلع توسط شوهر، زن او درخواست ُخلع کند و شوهر نیز فورًا صیغۀ ُخلع را بخواند.

 َمَع َسبَِق ُسَؤالِھَا لَھُ اَْو َمَع قَبُولِھَا بَْعَدهُ کذلک أُْغنِي َعْن لَْفِظ اْلُخْلعِ » أَْنِت طَالٌِق علی کذا« :َو لَْو أتَِي بِالطََالِق َمَع اْلِعَوِض فَقَالَ 

قه«اگر شوهر در صیغۀ طالق ، عوض را نیز ذکر کند و چنین بگوید:  از صیغه،  کند که قبل؛ فرقی نمی»ایال که دادهای در برابر فالن متو مطلَّ
 ضزن از شوهر درخواست کند که او را در برابر عوض طالق دهد، یا این که زن پس از انشای صیغۀ طالق قبول کند که شوهرش او را در برابر عو

 طالق  دهد در هر دو صورت نیازی به لفظ ُخلع نیست
ةً ِألَنَّھُ طََالٌق بِِعَوٍض الَ ُخْلعٌ َو أَفَاَد فَائَِدتَھ َو لْم یَْفتَقِ   ْر إلی َما یَْفتَقِر إلَْیِھ اْلُخْلُع ِمْن کراھتھا لَھُ َخاصَّ

جار داشته نزو این طالق که با عوض واقع شده است همان فایدۀ ُخلع را دارد، و به آن چه که ُخلع به آن نیاز دارد مبنی بر این که فقط زن از شوهر ا
 شود.زیرا چنین طالقی، طالق در مقابل عوض است و از مصادیق ُخلع محسوب نمی باشد نیاز نیست؛

 
 الفدیةُ و احکامھا

 عوض و احکام آن
 :دهد تا شوهر او را طالق دهد.شود که در طالق ُخلع یا مبارات، زن به شوهرش میبه عوض مالی گفته می فدیه 

 فِْدیَةً فِي اْلُخْلِع َو َال تَْقِدیَر فِیھِ کلُّ َما َصحَّ یکون َمْھًرا َصحَّ أَْن یکون 

 دهد)، و عوض اندازۀ معینی نداردتواند در ُخلع، عوض قرار گیرد (که زن به مرد میهر چیزی را که بتواند (در نکاح) مهریه قرار گیرد می
ا َوَصَل إِلَْیھَا ِمْنھُ ِمْن َمْھٍر َو َغْیِره  فَیَُجوُز علِی أَْزیََد ِممَّ

 رسدتواند بیشتر از مهریه و یا چیز دیگری غیر از مهریه باشد که از طرف شوهر به زن میاین عوض ُخلع میبنابر 
تِِھ بِإِْذنِ  ْن یَْضَمنُھُ فِي ِذمَّ  ھَاَو یَِصحُّ بَْذُل اْلفِْدیَِة ِمْنھَا َوَمنَّ وکیلھا اْلبَاِذِل لَھُ ِمْن َمالِھَا َوِممَّ

 پردازد یا کسی که با اذن زن ضامن آن می شود صحیح استکه از مال زن به شوهر میدادن عوض توسط زن یا وکیل او 
عِ بِاْلبَْذِل ِمْن َمالِِھ قَْوَالِن أَْقَربُھَُما اْلَمْنُع ِألَنَّ اْلُخْلَع ِمْن ُعقُودِ  تِِھ ِمْن اْلُمتَبَرِّ  اْلُمَعاَوَضاِت فَالَ یَُجوُز لُُزوِم اْلِعَوِض َو فِي ِصحَّ

 ِر َصاِحِب اْلُمَعوَّضِ لَِغیْ 
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 تر به صواباگر کسی بدون اذن زن و از مال خودش، عوض ُخلع را بپردازد دربارۀ صحت (و عدم صحت) بذل، دو قول وجود دارد که قول نزدیک
از صاحب  ی غیراز این دو قول آن است که چنین بذلی صحیح نیست؛ زیرا ُخلع از جملۀ معاوضات است، از این رو جایز نیست که عوض را کس

 معّوض (که زن است) بپردازد همان گونه که در بیع جایز نیست
لَِف بِآفٍَة ِمَن اٌء أَْتلَفَْتھُ بِاْختِیَاِرھَا أَْم تَ و لو تَلَِف اْلِعَوُض اْلُمَعیَِّن اْلَمْبُذوُل قَْبَل اْلقَْبِض فََعلَْیھَا َضَمانُھُ ِمْثًال أَْو قِیَمةً إن کان قیمیاً َسوَ 

 ِ   تََعالَْي أَْم أَْتلَفَھُ أَْجنَبِيٌّ هللاَّ

شود قبل از آن که شوهر آن را قبض کند تلف شود؛ زن ضامن آن است و  (اگر آن عوض مثلی اگر عوض معینی که برای بذل کردن پرداخت می
 ن آن عوض را به اختیار خود تلفباشد) مثل آن، و در صورت قیمی بودن، ضامن قیمت آن است؛ و در حکم مذکور فرقی نیست بین این که ز

 کند، یا این که به واسطۀ بالیای آسمانی تلف شود، و یا شخص ثالث آن را تلف کرده باشد.
ُجوِع َعلَْیھَا َوَعلِيٍّ اْألَْجنَبِيِّ َوتَْرِجُع ِھَي َعلَيَّ اْألَجْ  ْوُج بَْیَن الرُّ غیر إذنھا َعلَْیھَا إن أْتلفھ ب نَبِيِّ لَْو َرَجعَ لکن فِي الثَّالِِث یَتََخیَُّر الزَّ

 و لو َعاَب فَلَھُ أَْرُشھُ 

اما در مورد سوم (که شخص ثالث عوض را تلف کند) شوهر مخّیر است بین این که آن عوض را از زن بگیرد و یا از شخص ثالث بگیرد؛ و در 
آن که شخص ثالث، عوض را بدون إذن زن تلف کرده گیرد، به شرط صورتی که شوهر، عوض را از زن بگیرد زن نیز آن را از شخص ثالث می

 باشد؛ و چنانچۀ عوض ُخلع معیوب باشد  أرش عوض مال شوهر است
ِة َو اْلُمَعاَوَضةُ ھُنَا لَ  حَّ ْیِع فَالَ یَُؤثُِّر بَ ْیَس َحقِیقِیَّةً کما فِي الْ َو َکذا تَْضَمُن لَْو ظَھََر اْستِْحقَاقُھُ لَِغْیِرھَا و ال یبطُل اْلُخْلُع ِألََصالَِة الصِّ

 بُْطَالُن اْلِعَوِض اْلُمَعیَِّن فِي بُْطَالنِِھ بَْل یَْنَجبُِر بضامنھا اْلِمْثِل أْو اْلقِیَمةِ 

یرا باشد؛ ز اگر پس از ُخلع معلوم شود که عوض ُخلع، مال کس دیگری غیر از زوجه است در این صورت نیز زن ضامن (مثل یا قیمت آن) می
است، و معاوضه در ُخلع، حقیقی نیست آن گونه که در بیع، معاوضه حقیقی است؛ از این رو باطل بدن عوض معّین، تأثیری در اصل، بر صّحت 

 گردد.بطالن ُخلع ندارد بلکه باطل بودن عوض ُخلع به واسطۀ ضامن بودن زن نسبت به مثل یا قیمت عوض جبران می
 

 شرائط الخلع و أحکاُمھ

 شرایط خلع واحکام آن
 الَ یَِصحُّ اْلُخْلُع إِالَّ َمَع کراھتھا لَھُ 

 ُخلع فقط در صورتی صحییح است که زن از مرد اتزجار داشته باشد
 فَلَْو طَلَّقَھَا َو لَم تََکره بَطََل اْلبَْذُل َو َوقََع الطَالُق َرْجِعیًّا ِمْن َحْیُث اْلبَْذِل 

 ودشاز مرد تنّفر ندارد بذل عوض باطل بوده  و طالق از جهت بذل، طالق رجعی محسوب میبنابراین اگر مرد زن را طالق دهد در حالی که زن 
 َو قَْد یکون بَائنًا ِمْن ِجھٍَة َغْیِر َمْدُخوٍل بِھَا أو کون الطَّْلقَةُ ثَالِثَةٌ 

 کور طالق سّوم باشد.اگر چه از جهت دیگری طالق بائن باشد، نظیر این که با زن نزدیکی نشده باشد، و یا این که طالق مذ
ف الُمکِره إال َالقُھَا  ما استُثني و طَ َو لَْو أکرِھھَا علی اْلفِْدیَِة فََعَل َحَراماً لإلکراه بَِغْیِر َحقٍّ َو لَِم یملکھا بِاْلبَْذِل، لبطالن تصرُّ

 َرْجِعيٌّ 

است، کار حرام انجام داده است و شوهر به واسطۀ بذل کردن  اگر شوهر، زن را به دادن ِعوض اکراه کند به خاطر این که اکراه او به ناحق بوده
کننده باطل است مگر مواردی که استثنا شده است؛  و طالق زنی گردد، زیرا تصّرف شخص اکراهعوض توسط زوجه، مالک عوض (فدیه)  نمی

 که به بذل عوض اکراه شده است، طالق رجعی است.
نَا َو قِیَل َما یُوِجُب اْلَحدَّ ُمْطلَقاً َجاَز َعْضلُھَا َو ھَُو َمْنُعھَا بَْعَض ُحقُوقِھَا اَْو َجِمیعُ نََعْم لَْو أَتَْت بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّ  ِر ھَا ِمْن َغیْ نٍَة َو ِھَي الزِّ

 أَْن یُفَاِرقَھَا لِتَْفتَِدَي نَْفِسھَا
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د او را عضل توانری است که موجب یکی از انواع حد است شوهر میالبته اگراز زن خالف آشکار سر بزند که عبارت است از زنا و بنا به قولی هرکا
 کند یعنی وی را از تمام یا قسمتی از حقوقش محروم کند بدون آنکه از او جدا شود تا خود اقدام به پرداخت فدیه کند.

ْوِج قَْبَل ُرُجوُعھَا فِي اْلبَْذِل   َو إَذا تَمَّ اْلُخْلُع فال رجعة لِلزَّ

قه گردد) قبل از آن که زن در بذلی که کرده رجوع کند؛ مرد (در طالقی که داده) حق رجوع کردن دارد.هرگاه ُخلع و   اقع شود (و زن مطلَّ
تُھَا اَْو لَمْ  ِة إْن کانت َذاَت عّدٍة فَلَْو َخَرَجْت ِعدَّ ُجوُع فِي اْلبَْذِل َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ ْوَجِة الرُّ ةٌ  َو لِلزَّ کغیر المدخوِل بھا و یکن لَھَا ِعدَّ

 الصغیرِة و الیائسِة فال رجوع لَھَا ُمْطلَقاً.

توا ند رجوع به عوض کند به شرط آنکه عده بر او الزم باشد؛ در غیر این صورت اگر عده او تمام شود یا اصال و زن تا وقتی که در عده است می
 غ و یا یائسه باشد به هیچ وجه حق رجوع به عوض را ندارد. عده؛ نداشته باشد، مثل آن که با او نزدیکی نشده باشد یا غیربال

ُجوُع َصاَر الطََّالُق َرْجِعیًّا  فَإَِذا َرَجَعْت َحْیُث یَُجوُز لھا الرُّ

 شوداگر زن در جایی که حق رجوع دارد به عوض مراجعه نماید؛ طالق خلع به طالق رجعی تبدیل می

ابَِعِة َو َرَجَع یَتََرتَُّب َعلَْیِھ أحکامھ ِمْن النَّفَ   قَِة َو تَْحِریِم اْألُْخِت َو الرَّ

 و احکام طالق رجعی مانند وجوب نفقه و حرمت ازدواج با خواهر زن و حرمت ازدواج با زن چهارم برآن مترتب می شود 
ةُ بَاقِیَةً َو لم یَْمنَُع ِمْن ُرُجوِعِھ َمانِعٌ   ھَُو إْن َشاَء َما َداَمْت اْلِعدَّ

 تواند به زن رجوع کند به شرط آنکه عده باقی باشد و مانعی  در برابر رجوع او وجود نداشته نباشدز اگر بخواهد میو شوهر نی
زناه  کما لو تزوج بِاُختھا، أو رابعٍة قبَل رجوِعھا إن جوَّ

این شرط که این امور را قبل از تمام شدن مثل آن که قبل از رجوع زن به عوض، شوهر با خواهرزن خود یا زن چهارم ازدواج کرده باشد البته به 
 عّده تجویز نماییم.

 

 المباراة

 مبارات
 :باشددهد و کراهت و انزجار از سوی زن و شوهر میای به شوهر، شوهرش او را طالق مینوعی طالق است که زوجه با دادن فدیه مبارات 

 في اُمور: ِھَي کالخلع فِي الشََّرائط و األحکام إالَّ أَنَّھَا تُفاریقھ

 مبارات در شرایط و احکام مانند خلع است ودر موارد ذیل با هم متفاوتند: 
a.  ْةً اَْو َخالِیَةً َعن ْوَجْیِن لَِصاِحبِِھ فَلَْو کانت الکراھةُ ِمْن أََحِدِھَما َخاصَّ  ھَُما لَْم تَِصحَّ بِلَْفظِ تَتََرتَُّب علی کراھیة کلٍّ ِمْن الزَّ

 اْلُمبَاَراِة.

شود که زن و شوهر از یکدیگر تنفر داشته باشند؛ بنابراین اگر تنها یک طرف از طرف دیگر انزجار و تنفر داشته مبارات در موردی واقع می ـ طالق ١
 باشد، یا این که هیچ یک از دیگری تنفری نداشته باشد، طالق با لفظ مبارات (بارأتک) صحیح نیست.

b.  ِیَاَدةُ فِي اْلفِْدیَة  علی َما أَْعطَاھَا ِمْن اْلَمْھرِ  الَ تَُجوُز الزِّ

 ای باشد که شوهر به زن خود داده استتواند بیشتر از مقدار مهریهـ عوض مبارات نمی ٢
 بخالف الُخلع حیُث کانت الَکرھةُ منھا، فجازت، الزیادةُ 

 ای باشد که شوهر به زن خود داده است.هبر خالف ُخلع که چون زن از شوهرش انزجار و تنفر دارد جایز است که عوض ُخلع بیشتر از مهری
c.  ِْتبَاِع بِالطَالِق علی الشمھور َو لَْو قُْلنَا فِي اْلُخْلِع الیَِجُب اتِّبَاُعھُ بِالطََّالق  الَ بُدَّ ھُنَا ِمْن اْإلِ
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لع الزم شویم به این که در طالق ُخ ـ طبق نظر مشهور فقها، در مبارات باید به دنبال صیغۀ مبارات صیغۀ طالق نیز جاری شود؛ حتی اگر قائل  ٣
 نیست به دنبال صیغۀ ُخلع، صیغۀ طالق را جاری کنیم

 »بارأتُِک علی کذا فَأَْنِت طَالِقٌ «و صیَغتُھَا: 

 »ایبارأتِک علی کذا، فأنِت طالٌق: از تو زن در برابر فالن مال جدا شدم، پس تو مطلقه«صیغۀ مبارات چنین است: 
الَِّة َعلَْیھَاِصیَغتُھَا الَ تَْنحَ   ِصُر فِي لَْفِظھَا بَْل تَقَُع بالکنایات الدَّ

 شودنیست بلکه با الفاظ کتابی که بر مبارات داللت کند نیز واقع می...» بارأتِک «صیغۀ طالق مبارات منحصر در لفظ 
 ھَُو َصِریٌح بخالِف الُخلِع علی القوِل المختار فیھِألَنَّ اْلبَْینُونَةَ تَْحُصُل بِالطََّالِق َو » أبنتکِ «أْو » فاسختُِک علی کذا«ک 

قه« مانند  قه«یا » ایفاسخُتِک علی کذا و أنِت طالق: نکاح تو را فسخ کردم پس تو مطلَّ زیرا » ایأبنتِک فأنِت طالق: از تو جدا شدم پس تو مطلَّ
 دارد، برخالف قولی که ما دربارۀ طالق ُخلع اختیار کردیم.گردد و صیغۀ طالق تصریح در جدایی جدایی زن و شوهر با صیغۀ طالق محقق می

ْوِج َو قَْصُدهُ َو اْختِیَاِرِه وکون اْلَمْرأَ  ِة طَاِھًرا طُْھًرا لَْم یُقَاِربُھَا فِیھِ َو یُْشتََرطُ فِي اْلُخْلِع َواْلُمبَاَرأَِة ُشُروِط الطََّالِق ِمْن کمال الزَّ

ُروِط.بِِجَماٍع أَْن کانت َمْدُخوًال  ْوُج َحاِضًرا اَْو فِي حکمھ َو َغْیِرھَا ِمْن الشُّ  بِھَا َحائًال َغْیَر یَائَسٍة َو الزَّ

ه کدر ُخلع و مبارات، شرایط طالق شرط است، از قبیل بالغ و عاقل بودن زوج و قصد داشتن و اختیار داشتن زوج، و این که زن در ُطهری باشد 
نکرده باشد البته به شرط آن که با زن نزدیکی نشده و باردار نبوده و یائسه نباشد و شوهر او حاضر بوده و یا  شوهر در آن ُطهر با زن خود نزدیکی

 در حکم حاضر باشد و سایر شرایطی که (برای ُطهر غیرمواقعه) الزم است.
 

 نکات مهم مبحث خلع و مبارات:
 ق جاری شود.تر، در خلع الزم است، پس از صیغۀ ُخلع، صیغۀ طالطبق قول قوی 
 باشد.اگر به دنبال صیغۀ طالق، عوض ذکر شود نیازی به لفظ ُخلع نمی 
 تواند فدیه (عوض) واقع شود.تواند مهریه واقع شود در ُخلع میهر چیزی که در نکاح می 
 تواند بیشتر از مقدار مهریه باشد.عوض طالق ُخلع می 
 وکیل زوجه و یا شخص ثالث واقع شود.تواند از طرف خود زوجه یا بذل عوض در طالق ُخلع می 
 باشد.در صورت تلف شدن عوض طالق ُخلع، زوجه ضامن مثل یا قیمت آن می 
 .أرش عوض ُخلع در صورت معیوب بودن به شوهر تعلق دارد 
 شود.در صورتی که زن از شوهر کراهت نداشته باشد، بذل عوض در طالق ُخلع باطل بوده و طالق رجعی محسوب می 
  شود.شود و کار او حرام است و طالق زن رجعی  محسوب میشوهر، زن خود را به بذل فدیه اکراه کند شوهر الک فدیه نمیاگر 
 .اگر زن مرتکب زنا شود و شوهر او را از حقوق خود منع کند، فدیه دادن زن به شوهر و رها شدن از او جایز است 
 ع کند.تواند به بذل رجوتا زمانی که زن در عّده است می 
 شود.در صورت رجوع زن به بذل، طالق رجعی می 
 .در طالق مبارات جایز نیست که فدیه بیشتر از مهریۀ زن باشد 
 .طبق نظر مشهور فقها در طالق مبارات شرط است که پس از صیغۀ مبارات، صیغۀ طالق جاری شود 
 .در ُخلع و مبارات همان شرایط شرط است که در طالق شرط است 
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ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهو
mollakarimi.omid@gmail.com  های این جزوه از قسمتاز با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا شماره

 omid_mollakarimi شخصی:  اینستاگرام ١٣٩٩ هرم روزرسانی جزوه:به ایم.کمک گرفته»آقای حمید مسجدسرایی  ـ متون فقه« کتاب
    

 
 یهبگم که  یده باشدم؛ البت ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

دسِت آخر بعد از  دمادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهکاِر ثابت هم داشتم که ماهانه 
 یافتوق خوب در حق یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمنِد سطِح باال توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 

مطلوب  حقوِق ثابِت خوب رو یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی حقوِق کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا
 یتو کماِل رضا غرور یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدینم

 »جا نشستن یه«از  بجنگه و یدکه با ینها یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودِن خودم  یداز مف
ت را به حقوِق ثاب یگرفتم عطا یمباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو « یا همون

 یانوستان و اطرافاگه د یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشلقا
سه هزار تا  یتاً هاو ن کننیهزار تا شرکت م صد و ده «بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب

بگم » اللهمهبس« ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمرًا شانسعُ  یهسهم و تو بدوِن  دارنیَور م
از من کم کنن.  کم توقع و انتظارشون رو یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو اِبرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀو با هم

». بودم! یراض امیمتصمکه از شکست داشتم، از  یبا وجوِد تماِم ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه یریِن ش یسِک من ر 
کن  ّیهته اتهیکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل

کانون  هایلیداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معّطلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینو 
 کتابخونه هی. مثًال با مسؤول ُاومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاُکت  یرو  یشههم

شب هم از  ۱۱و تا  یهنگ کنبا نگهباِن مجموعه هما تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکهبا وجود ا صحبت کردم و
به فرموده  شم؛یمند مشیریِن اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکه! خالصه ایکتابخونه استفاده کن

وکالت، ( یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا». سرافان َمع الُعسر، یُ «قرآن: 
ن و اجازه سکوت تالش ک یتوو «ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  ) قبول شدمیقضاوت، ارشد، دکتر 

 !»یچههمه جا بپ یتتموفق یبده صدا
 .)است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی (پایان امیدیِت تو؛ موفق امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی در جزواِت تضمینبدین تا لینِک  واتساپ 09352213175به شماره 
 بفرستم! به رایگانرا برایتان  وکالت و قضاوتهای آزمون

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  ! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ مالکریمی هستم؛ یه حواس امید
هایی تا روش کنمی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و  اشتراک

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. مک میرا که به افزایِش کیفیِت یادگیری ک
جمله  متفاوتم! من به این» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند. خواهی باید به دیگران کمکاگر موفقیِت بیشتری می«ایمان دارم: 
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