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 ازدواج

 ازدواج دائم  -1: شوند و آن بر دو قسم است هم حالل مى ازن و مرد ب ،عقد ازدواج با ـ 1مسأله 

عقد زناشوئى  معیّن یبراى مدّت تعیین مهر، با با شرایطی خاصازدواج موقّت كه  -2  و همیشگی

 .بندند مى

ست و صیغه عقد را طرفین يا الزم ا عقد  در عقد ازدواج  دائم  يا موقّت، خواندن صیغه ـ 2مسأله 

 .توانند بخوانند وكیل آنها مى

 .عقد ، جایز استوكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صیغه  ـ 3مسأله 

زمانی که تا  ،صیغه عقد آنها را بخواند تا اند هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده ـ 4مسأله 

شوند، ولى اگر وكیل مورد اعتماد  بر يكديگر حالل نمى است، دهيقین نكنند كه وكیل صیغه را خوان

 .به گفته او اعتماد می کنند ، ام خواندهعقد را  باشد و بگويد 

 دستور خواندن صيغه عقد دائم

كافى است  (با رعایت سایر شروط که بیان می گردد) براى خواندن صیغه عقد دائم ـ 5مسأله 

ْجُتَك َنفْ »: كه زن بگويد داِق اْلَمْعلُومِ َزوَّ  اخود را به همسرى تو درآوردم ب :يعنى) «ِسي َعلَى الصَّ

ْزويجَ  تُ َقبِلْ »: و مرد هم بعد از آن بگويد( مهرى كه معیّن شده و ( قبول كردم اين ازدواج را :يعنى) «التَّ

لَ »: اگر ديگرى را براى اين كار وكیل كنند كافى است كه وكیل زن بگويد ْجُت ُمَوكِّ لََك َعلَى َزوَّ تي ُمَوكِّ

داِق اْلَمْعلُومِ  وكیل مرد نیز ( موّكله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم: یعنی ) «الصَّ

لي َهَكذاالتزويج َقبِْلُت »: بگويد گونه از طرف موكّل خودم  همینعقد ازدواج را من نیز : یعنی ) «لُِمَوكِّ

 (.قبول كردم

 د موقتدستور خواندن صيغه عق

بعد از  و یت دیگر شرایط که بیان خواهد شد،با رعا) براى خواندن صیغه عقد موقّت ـ 6مسأله 

ِة اْلَمْعلُوَمِة »: زن بگويدکافی است که كه مدّت و مهر معیّن شد،  آن ْجُتَك َنْفِسي فِى اْلُمدَّ َزوَّ

: مرد نیز بگويد( یّن با مهر معیّن درآوردممن خودم را به همسرى تو در مدّت مع) «َعلَى اْلَمْهِر اْلَمْعلُومِ 
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جْ »: كه وكیل زن بگويد يا اين( قبول كردم) «َقبِْلتُ » ِة اْلَمْعلُوَمِة زوَّ لََك فِى اْلُمدَّ لَتِي ُمَوكِّ ُت ُمَوكِّ

كیل مرد و( موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم) «َعلَى اْلَمْهِر اْلَمْعلُومِ 

لِي َهَكذا»: نیز بگويد  (.ن گونهول كردم براى موّكل خودم همیقب) «َقبِْلُت لُِمَوكِّ

 شرايط عقد ازدواج

 :ذیل باید رعایت شود قد ازدواج شرايطعدر  ـ 7مسأله 

و یا وکیلی را برگزینند  ،بخوانندبه عربى صحیح عقد را   صیغهباید  در صورتی که طرفین بتوانند، ـ1

 نحوی که بیان شد ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صیغه را به  ند به صورت صحیح بخواند،که بتوا

توانند به زبان خود بخوانند،  مىیا وکیلی با شرایط مذکور انتخاب کنند تا از طرف آنها بخواند،  بخوانند

 .دداشته باشبگويند كه معنى همان صیغه عربى را  جمله ای راولى بايد 

اين باشد كه با  يعنى قصدش ،باشد خواند بايدقصد انشاء داشته را مىعقد ه صیغه ك كسى ـ2

 همسرى در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى ،گفتن اين الفاظ

 . داشته باشد  راانشاء  قصد را قبول كند، وكیل نیز بايد 

 .بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكیل باشد  عاقل و خواند بايد یغه عقد را مىكسى كه ص ـ3

 .در اجراى صیغه عقد بايد زن و شوهر را معیّن كند ی که صیغه عقد را می خواند،وكیل ـ4

و کسی آنها را به ازدواج با یکدیگر مجبور  زن و مرد بايد از روى اختیار به ازدواج راضى باشند ـ5

 .نکرده باشد

با دختر باکره ای که از دیدگاه عرف، نمی تواند مصلحت خود را تشخیص  برای ازدواج ـ 8مسأله 

و رشیده است، يعنى  بالغهدخترى كه دهد، موافقت خودش و  پدرش  یا جدّ پدری او  الزم است؛ و 

با اجازه پدر يا جدّ پدرى  ،احتیاط ، بنا بر مصلحت خود را تشخیص دهد چنانچه باكره باشد می تواند 

و  اجازه او شرط نیست ،ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پیدا شود و پدر مخالفت كند ،دازدواج نماي

اگر به پدر يا جدّ پدرى  .پدر یا دیگران نمی توانند او را مجبور کنند با شخص معینی ازدواج نماید

 اگر  اام. اجازه پدر و جد پدری شرط نیستداشته باشد،  ازدواجدسترسى نباشد و دختر هم احتیاج به 

 .الزم نیست پدری اجازه پدر و جد برای ازدواج مجدد، و طالق گرفته باشد، دختر قبالً شوهر كرده 
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 عيوب فسخ نكاح

تواند عقد  مى، زير را دارد عیوبكه زن او يكى از  متوجه بشودهرگاه مرد بعد از عقد  ـ 9مسأله 

شل  ـ 5   كور بودن ـ4 (پیسى)رى برص بیما ـ3 (خوره) جذام  بیمارى ـ2ديوانگى  ـ1   :كند را فسخ

گوشت  ـ7(. يكى شده باشد بول و حیض او مجرایيعنى )افضا شدن  ـ6. بودن بطورى كه آشكار باشد

 .اى در او باشد كه مانع نزديكى شود يا استخوان يا غدّه

تن نداشـ 2ديوانه بودن شوهر  ـ1: فسخ کندتواند در چند صورت عقد را  زن نیز مى ـ 11مسأله 

در صورتی که شوهر به  .هاى او را كشیده باشند بیضه ـ4ناتوانى از نزديكى جنسى  ـ3آلت مردى 

مبتال باشد و زن قبال نمی دانسته و بعد از عقد متوجه شده ( پیسی)یا برص ( خوره)بیماری جذام 

ند تا زن را است، زن می تواند از شوهر جدا شود ؛ ولی بنا بر احتیاط واجب، باید شوهر را راضی کن

 .طالق دهد و اگر راضی نشد، حاکم شرع باید حکم طالق را بدهد

، (که در مسائل فوق بیان شد) بنا بر احتیاط واجب، اگر عیوب یاد شده در زن و مرد  - 11مسأله 

قابل معالجه باشد و هزینه ای برای معالجه زن بر شوهر   -از دیدگاه عرف مردم  -در مدتی کوتاه 

و هزینه ای برای معالجه شوهر بر زن تحمیل نشود، باید صبر کنند و در صورت عدم  تحمیل نشود

  . معالجه با شرایط فوق، می توانند عقد را فسخ نمایند

هرگاه زن یا شوهر ، پس از عقد ازدواج بفهمد که طرف مقابل دارای عیوب مذکور  -12مسأله 

 . حق فسخ عقد را از دست می دهد گیرد،  و دخول انجام است و در عین حال با او  همبستر شود

، شوهر بايد نصف دفسخ کنرا ازدواج هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد  ـ 13مسأله 

مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عیبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند اگر 

مرد باید    ،كرده باشندنزدیکی اگر  لیو ،نیست واجب بر مرد مهر پرداخت  ،باهم نزديكى نكرده باشند

 .مهر را بپردازد

 زنانى كه ازدواج با آنان حرام است

ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر،  ـ 14مسأله 

 دختر برادر، دختر خواهر،، خاله مادر، عمه پدر، عمه مادر، خاله پدر عمّه، خاله، مادر پدر، مادر مادر، 

دختر پسر، دختر دختر، دختر پسر برادر، دختر پسر پسر برادر، دختر دختر برادر ، دختر دختر دختر برادر، 

دختر پسر دختر برادر، دختر پسر خواهر، دختر پسر پسر خواهر، دختر دختر خواهر، دختر دختر دختر 

 .دختر زنو ، زن پسر  در، مادر زن زن پ خواهر، دختر پسر دختر خواهر، 
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، هر چند با او نزديكى نكرده باشد، مادر و مادر در آوردخود  به عقدزنى را  مردی  اگر ـ 15مسأله 

آن مرد  شوند، ولى دختر زن در صورتى به آن مرد محرم مى او مادر پدر او هر چه باال روند بمادر آن زن 

 .كرده باشدبا آن زن نزديكى مرد د كه شو حرام مى

 .هستند زن او محرم او پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، ب  شوهر و جدّ درپ ـ 16مسأله 

تواند با خواهر  هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى ـ 17مسأله 

است، در صورتى  آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، حتّى بعد از طالق مادام كه در عدّه

، ازدواج کند خواهر او با تواند  ، نمى(دطالق خواهد آم كه شرح آن در كتاب)كه عدّه رجعى باشد 

، تا در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و يا بخشیدن مدّتبنا بر احتیاط واجب، همچنین 

 .ازدواج نماید  زمانی که بعد از طالق در عدّه است ، نمی تواند با خواهر آن زن

 .خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كند همسرتواند بدون اجازه  مرد نمى ـ 18مسأله 

 مرد مسلمان. نمایدیا موقت دائم  با مرد غیر مسلمان ازدواجتواند  زن مسلمان نمى ـ 19مسأله 

دنیا نیاورند ، و یا اگر فرزندی از که یا فرزندی به  ازدواج كند اهل کتاببا زن  می تواند تنها در صورتی 

مرد  همچنین، .آنها متولد شد ، پدر مطمئن باشد که فرزندش تحت تاثیر  آن زن، غیر مسلمان نشود

 شرط کند که آن زن باید از خوردن گوشت خوک و مسلمان باید هنگام عقد ازدواج با زن اهل کتاب

 .نوشیدن شراب، خودداری نماید

 ؛ در غیر این صورت،و مقدار مهر تعیین شده باشد مدت زمان  در ازدواج موقّت بايد  ـ 21مسأله 

 .باطل استازدواج 

 -بجز صورت و دستها تا مچ  -موی سر نامحرم   مرد باید از نگاه کردن به بدن و ـ 21مسأله 

واجب است  بدن و موى خود را از نامحرم بپوشاند ، ولى پوشانیدن اجتناب کند ، همچنین بر زن  

 .صورت و دستها تا مچ واجب نیست

مرد به زن نامحرم براى معالجه در صورتى كه ضرورت داشته  پزشکنگاه كردن  ـ 22مسأله 

 .جايز است ،باشد

با او ازدواج كند به منظور آگاه شدن از حسن و  قصد دارد نگاه كردن مرد به زنى كه  ـ 23سأله م

 .جايز است، در صورت موافقت زن ، عیب او 


