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 ادامه فهرست مطالب



 سمِ اهللاِ الرّحمنِ الرَّحیمبِ

مـلَ   اَلحعج یـان،والب هلَّمع نسانَ ونّان، اَلَّذي خَلَقَ االهللاِ البارء الم د

بعثَ الی  ، والصلوةُ و السالم علی منْ نانْم هادیاً الی طَریقِ الجِالعلْ

،  نَ اَلَّـذینَهم اُمنـاء الـرَّحمنْ   ، و علی آله االَطهریرآنْا القُالخَالئقِ بِ

الَّعوانُ الدالع و منْئعینَ ملی اَعادیهِم اَجماالَلیم،ع اَهلِ النّیران  ذاب  

  اي ذات تو بر کل ممالک مالک

  وي راه روان کوي عشقت سالک

  من وصف تو از کالم تو می گویم

  انت الباقی و کل شییء هالک
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  بحث نکاح

  صف دینهمن تزوج احرز ن

ازدواج که یکی از مستحبات بسیار موکد اسالم است و 

احادیث زیادي در ترغیب و تشویق و انتقـاد از تـرك   

ازدواج باعث آرامـش روح و    .آن صادر گردیده است

در مدت  با تجربه کاري بندهاز بین رفتن فقر  می باشد 

پـدرم در   ازدواج و طـالق سال و اندي که در دفتر 45

تجربیاتی اخذ نمـوده  سندانه مشغول بودم این امر خداپ

 آشنا شـدم  می شد مردم ی که گریبان گیرو با مشکالت

صـیه  وت جهت جلو گیري از عواقب آتـی موارد زیر لذا

  .لطفا توجه شود  ی شودم

تقاضا میشود قبل  زوجین گرامیاز والدین محترم و -1

 اصرار برازدواج از و مشاوره قبل از  از انجام آزمایش

پرهیز نماینـدوجهت   توسط عاقدین شرعی عقد اجراي
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 ازدواج جلوگیري از عواقـب آتـی بـه دفـاتر رسـمی     

تا پس از انجام مراحـل اولیـه ثبـت و صـیغه      مراجعه

  .جاري نمایند

موقت است عقد  که همان  در مورد صیغه محرمیت-2

 ( و مردم اصرار به آن دارنـد این روزها مرسوم شده  و

از اجراي لطفا  )و خریدها جهت مراجعه به آزمایشگاه 

در صـورت بـروز    آن قبل از آزمایش پرهیـز نماینـد  

در ایـن چنـد    ویا مشکل آزمایش تندرسـتی   اختالف

ــت   ــود و الزم اس ــرفین نش ــاراحتی ط روز موجــب ن

تا قبـل از خریـد نسـبت بـه     مزدوجین راهنمائی شوند

مـوده و کارهـاي   ثبت رسمی اقـدام ن  انجام آزمایش و

بنظرم با توجـه بـه حـدیث     و م دهنددیگر را بعدا انجا

ویجوز الْنَظَرِ الی وجه امراَةِ للَّتی تُریـد نکاحهـا   ( نبوي

قبل از ثبت در دفتر ازدواج نیازي به اجـرا ي صـیغه   )
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،زوجینی که بین آنها قبال صیغه محرمیت جـاري  نیست

 در حین ثبت حتما و هنوز از مدت آن باقی باشد شده

چون قبـل از بـذل    ن امر مطلع سازند ایسردفتر را از 

درصـیغه   عقد نکاح دائـم باطـل اسـت،   اجراي  مدت 

  محرمیت دختر باکره اذن ولی الزم است

قبل از انجام  عاقدین شرعیبعضا  که در عقد دائم -3 

ـ  آزمایش جاري میکنند و  وانینبعلت عدم آشنائی به ق

شرائط مندرج در سـند ازدواج را در عقـد یـاد آور     و

-عندالمطالبـه ( وند و یـا نحـوه پرداخـت مهریـه    نمیش

یـا بعلـت    کـه بعضـا   را تعیین نمیکننـد ) عنداالستطاعه

 این مسـائل  تفهیمو یا  جواب منفی آزمایش تندرستی 

باعث جدائی طرفین میشـود در حالیکـه    در دفترخانه

که طالق مـی طلبـدو حتـی    عقد بین آنها جاري شده 

از هـم جـدا    بدون طـالق  و نادانی بعضا از روي جهل
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   .میشوند آیا مسئولیت شرعی آن بعهده چه کسی اسـت 

که به ثبت رسمی نمـی رسـند    غیر رسمی هاي ازدواج

از دادگـاه  ) حکم الزام به ثبت( تشریفاتی همچون بعدا 

می طلبد و خداي نکـرده موقـع جـدائی طـالق الزم     

نبود عقدنامه رسمی باعث سرگردانی شده و که میشود 

ادگاه مجوز گرفته و اقدام به ثبت طالق نمی توانند از د

و یا بعضا اقـدام بـه طـالق غیـر رسـمی      رسمی نمایند

مینمایند که در ازدواج بعدي زوجه مشـکالتی بوجـود   

اجراي عقد دائـم  ، می آیدو مدرك رسمی وجود ندارد

که منـع قـانونی    با وجود همسر اولی براي همسر دوم

ج مجـدد  حکـم ازدوا  اجازه همسر اول و بدون دارد و

رعایـت   توصیه میشودقابل ثبت در دفتر نیست  دادگاه

ال اقل عقد انقطاعی جاري شود کـه در موقـع   شود ویا

حتما قبـل از اجـراي   .طالق الزم نباشد بروز اختالف 
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از چگـونگی ازدواج سـابق    با مشاهده شناسـنامه  عقد

زوجین اطالع حاصل شود که خداي نکرده زوجـه در  

  گري نباشد قید زوجیت و یا عده دی

و یا  90در عقد موقت بعضا مدت عاقدین محترم   -4

میکنند کـه ایـن    یا زیادتر از عمر انسان اجراساله  99

شـده و طـالق مـی    ازنظر فقها تبدیل به عقد دائـم  عقد

توصـیه  طلبد و از نظر آیت اله سیستانی حـرام اسـت   

  .میشود مدت متعارف در نظر گرفته شود

ــامیلی  -5 ــا صــیغه اجــراياز در ازدواج ف ــم و ی  دائ

و حتی نوصـیه میشـود بلـی     خودداري شودمحرمیت 

برون بین دو خانواده انجـام و جریـان را بـه دیگـران     

و جواب قطعی را به بعد از آزمایش محول بازگو نکنند

اول آزمایش بهداشت و بعد ژنتیـک برونـد اگـر     کنند،

اقـوام را مطلـع   جریان را قطعیت داده و  مشکلی نبود 
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و مسئله ژنتیک را سـاده نگیرنـد    و ثبت نمایند ختهسا

چون ممکن است در اوالدشان تـاثیر بسـزائی داشـته    

باشد و باعث یک عمر ناراحتی و پشیمانی شود بنـده  

کسانی را سراغ دارم که قبل از آزمایش صیغه خوانـده  

 ازدواج را مصـلحت ندانسـته انـد    پزشکان  بعدشده و 

ه صیغه خوانده شده به جهت اینک میگویند ولی زوجین

 ساز شده که مشکل و همگان میدانند چطور جدا شویم

هنگام آزمایش فامیل بودنشانرا انکار  بعضی و یا اینکه

نموده و جواب گرفته و ازدواج خودشانرا ثبت نمـوده  

اند االن در اوالدشان مشکل دارند که پشیمانی سـودي  

  ندارد

ح ذات و در اصال شوددر ثبت طالق شتابزده عمل ن-6

،در  ینـد البین که اجر و ثواب بیشـتري دارد سـعی نما  

و حضـور   اجراي صیغه طالق شـرائط شـرعی زوجـه   
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منظور از عادل در این مقام همان عـادل  ( شهود عدلین

 است) قبیل امامت در نماز و غیره از(در سایر مقامات 

  .حتما رعایت شود

زوجه در طهر غیـر مواقعـه   : منظور از شرائط شرعی 

معنی  پس بایستی و در حال حیض و نفاس نباشدبوده 

زوجـه  (و مفهوم طهر غیر مواقعه به زوجه تفهیم شـود  

یعد از آخرین نزدیکی با شوهر یکبار عـادت ماهیانـه   

  )ببیند و پاك شود و دیگر نزدیکی نکرده باشد

 در حـال اجراي صیغه طالق در طهر مواقعـه و : تبصره

 باطل است حیض و نفاس و عدم استماع شهود عدلین

ودر زنانیکه در سنین حائض هستند و به عللی عادت 

ماهیانه نمی بینند در طـالق بایسـتی پـس از آخـرین     

نزدیکی سه ماه تربص نگه دارند سپس طـالق جـاري   

  شود
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عقـد   صور مختلف احادیث مربوط و این مجموعهدر 

   آمده است و طالق  نکاح

ـ  ده و در قرآن مجید سه آیه در اهمیت اصل ازدواج آم

ــت   ــرده اس ــوت ک ــویق و دع ــه آن تش ــان را ب  :همگ

مـنْکُم و الصـالحینَ مـنْ عبـادکُم و       و أَنْکحوا الْأَیـامى 

 عواس اللَّه و هنْ فَضْلم اللَّه هِمغْنی کُونُوا فُقَراءإِنْ ی کُمإِمائ

یملمردان و زنان بى همسر خود را همسر دهید )نور( ع

ـ  ین غالمـان و کنیـزان صـالح را، اگـر فقیــر و     و همچن

نیـاز   خداوند از فضل خود آنان را بى. تنگدست باشند

 ســازد؛ خداونــد گشــایش دهنــده و آگــاه اســت مــى

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجـاً لتَسـکُنُوا   

نَّ فی ذلـک لَآیـات   إِلَیها و جعلَ بینَکُم موده و رحمه إِ

هـاى او ایـن اسـت کـه      و از نشانه)روم(لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ 

همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار 
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آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمـت قـرار   

هایى است براى گروهـى کـه تفکـر     در این نشانه. داد

فَـانْکحوا مـا     سطُوا فی الْیتامىکنندو إِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْ مى

و ثُالثَ و رباع فَإِنْ خفْتُم أَالَّ   طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى

أَالَّ   تَعدلُوا فَواحده أَو ما ملَکَـت أَیمـانُکُم ذلـک أَدنـى    

ترسـید کـه عـدالت را رعایـت      و اگر مى )نساء(تَعولُوا

زدواج کنیـد دو یـا سـه یـا چهـار      نکنید با زنان پاك ا

ترسید عدالت را رعایـت نکنیـد، تنهـا     همسر و اگر مى

یک همسر بگیرید و یا از زنـانى کـه مالـک آنهاییـد،     

این کار از ظلم و سـتم بهتـر جلـوگیرى    . استفاده کنید

  کند مى

 فضیلت ازدواج موقت(متعه)

وقتی مرا به معـراج بردنـد،   : فرمودند) ص(پیامبر اکرم

از جانب خداونـد پیغـامی آورد کـه خداونـد     جبرئیل 
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همانا زنان امت تو را کـه  «:تبارك و تعالی می فرمایند

ــم   ــی بخش ــد م ــت درآین ــه ازدواج موق ــائل (» ب وس

 ).14/442الشیعه،

درجـۀ ایمـان هـیچ    : روایت شـده کـه  ) ع(از امام رضا

مؤمنی کامل نمی شود؛ مگر آنکـه متعـه انجـام دهـد     

  ).14/442وسائل الشیعه،(

جمله خواصی که بـر ازدواج موقـت، مترَتــِّب و     و از

محبوب نزد خدا است، اینکه عالوه بر مصـلحت هـاي   

اي که دارد، چون همۀ مردم قادر بـه  )برانگیزنده(داعیه

اداي حقوق ازدواج دائمـی نبودنـد؛ در صـورت عـدم     

  .تشریع این حکم بسیاري مرتکب زنا می شدند

اعث ارتبـاط  و همچنین دوري زنان از ازدواج موقت ب

نامشروع آنها با مردان و به فحشاء کشیده شـدن آنهـا   

  .میشود
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هر کس به این سنت الهـی  :می فرمایند) ع(امام صادق 

عمل کند و آنگاه غسل نماید، خداوند از هر قطره آب 

غسلش هفتاد مالئکه می آفریند تا بـراي وي اسـتغفار   

ر نمایند تا روز رستاخیز و لعنت کنند بر کسانیکه منکـ 

سـفینۀ البحـار، محـدث    (»متعه هستند تـا روز قیامـت  

 521/ 2قمی،

: فرمودنـد ) ع(امـام صـادق  : عبداهللا بن سنان میگویـد 

خداوند شراب و مسکرات را بـر شـیعیان مـا حـرام     «

» کرده، در عوض، متعه را براي آنهـا قـرار داده اسـت   

ــاملی،ج  ( ــرّ ع ــیخ ح ــیعه، ش ــائل الشّ  )7ص/ 21وس

) ع(در فرهنگ شیعه و اهل بیت  ترویج ازدواج موقت

آنقدر اهمیت دارد که هر کس از ترویج ایـن فرهنـگ   

ممانعت نماید، مالئک تا روز قیامت بـر او لعنـت مـی    
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کسانی : آمده) ع(فرستنددر مضمون روایتی از امام رضا

که تصمیم می گیرند یا عهد مـی کننـد ازدواج موقـت    

بـه جـاي    نکنند با خدا عهد کرده اند که اطاعـت او را 

نیاورند که این افراد معصیت کار هستند؛ زیرا عمل بـه  

مورد نذر باید از ترك آن ترجیح داشته باشد و تـرك  

 متعـــه شـــاید انســـان را بـــه گنـــاه انـــدازد      

  موســـی همـــدانی از فـــردي نقـــل میکنـــد کـــه 

هیچ متعه کننـده اي نیسـت   «: فرمودند) ع(امام صادق

اي هر قطره آبـی  مگر اینکه وقتی غسل می کند خدا بر

که از او می ریزد، هفتاد فرشته مـی آینـد کـه تـا روز     

قیامت براي او استغفار کنند و بـر هـر کـس کـه مـانع      

ازدواج موقت شد لعنـت بفرسـتند؛تازه ایـن قـدري از     

رسالۀ متعه یا (» ثواب متعه و گناه منع کنندة آن میباشد

  ازدواج موقت، شیخ مفید، 
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:پدري در ازدواج پدر و یا جد و اجازه اذن  

اذن یا رضایت یک امر درونی است و در اجـازه بجـز   

اذن که یک امـر درونـی   (رضا باید قصد انشا هم باشد 

اذن و اجـازه پـدر و یـا    )است داخل در اجـازه اسـت  

چه دائم و یا موقت (جدپدري در ازدواج دختران باکره 

الزم و شرط است و اکثر فقها آن را الزم دانسـته انـد   )

 واج دختر باکره شرعا اذن ولی الزم است کـه در ازددر

بـدانجهت  بـا    اسـت  شـده  اجـازه متصور  قانون مدنی

 امضاي اسنادانشا نموده و اجازه خود را تثبیت مینماید 

باشد و نیـاز بـه    و عاقله در مواردي که دختر رشیده .

 بدون علت موجه  ازدواج داشته باشد وپدر یا جدپدري

و  نمایند  با شرائط خـود اذن  اجازه خودداريدادن از 

انجـام  دادگاه ثبـت   اجازهساقط و طبق قانون با اجازه

  )قانون مدنی 1043ماده (.میگیرد
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منظور از رشیده به دختري اطالق میشود که مصـلحت  

ــات و   ــار هیجان ــه دور از فش ــخیص و ب خــود را تش

تحریکهاي شهوانی تصمیم میگیرد و به آینـده خـود و   

  .ا توجه داردخانواده و حیثیت آنه

اگر پدر و یا جد پدري فـوت کـرده باشـد دیگـر اذن     

ساقط شـده و اختیـار بـا خـود زوجـه میباشـد و در       

  عقددائم نیازي به اجازه مادر و یا برادر نیست 

در متعه دختـران بـاکره بنـابر     :عقد موقت دختر باکره 

احتیاط تکلیفا باید از پدر و یا جد پدري خود اجـازه  

  )آیت اله بهجت(نا مفسده داردبگیرد چون تکوی

با اینکه ازدواج موقت یکی از قوانین کلی و عمـومی   

الهی است بـا آسـیب هـاي بسـیاري همـراه اسـت و       

شایسته نیست که دختر مجرد باکره در شرائط معمولی 

و پیش از ازدواج دائم به این کار مبادرت نمایـد و بـا   



 بحث نکاح و طالق 21

ـ   اکره توجه به فتواي اکثر مراجع ازدواج موقت دختـر ب

نیاز به اذن پدر و یا جدپدري مـی باشـد کـه در قیـد     

حیات آنها باید اذن و اجازه گرفت و نیز باید به دیگـر  

شرائط و احکام آن ملزم بود که در غیر اینصورت ایراد 

شرعی پیدا می کند و صحیح نیست برفرض که دختـر  

باکره رشیده بوده ویا پدر و جد پدري فـوت نمـوده و   

بهتر است از ایـن کـار    زقط شده باشد باسا هااذن از آن

اجتناب ورزید چون ازدواج موقت باکره نه تنها تـاثیر  

چندانی در کاهش و اطفاي تمـایالت غریـزه جنسـی    

و نیـاز کـاذبی در   ندارد بلکه حریص تر هم می نماید 

  وجود میپروراند

محترم مراجعـه   مجتهدینجهت اطالع بیشتر به فتواي (

  )شود
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  :دائم و موقتتفاوت بین عقد 

عقد موقت نفقه و ارث نـدارد،مگر در حـین عقـد     -1

شرط نفقه و ارث شود در آن موقع طبق شـرط عمـل   

.می باشد مترتب ولی در دائم نفقه و ارث میشود  

در عقد موقت زن آزاد است و اجازه شوهر براي  - 2

او مترتب نیست به شرطیکه مزاحم حق شوهر نباشد و 

.افق این امر جائز نیستلی در عقد دائم بدون تو  

عده عقد دائم سه طهر ولی عقد موقت دو حیض  - 3

.است   

ائم جهت جدائی طالق الزم است  ولی در ددر عقد -4

 از طـرف زوج   بذل مدت پایان مدت و یا  عقد موقت

  .کافی است
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عدم تعیین مهر در عقد موقت موجب بطالن عقد  - 5

ت که بعدا است ولی در دائم اجباري به تعیین مهر نیس

.مهرالمثل تعیین میشود  

در عقد دائم جلوگیري از بچه دار شدن منوط بـه   -6

رضایت زوجـین اسـت ولـی در عقـد موقـت جلـب       

رضایت طرف دیگر ضرورتی نـدارد وفرزنـد حاصـل    

  .همانند فرزند حاصل از دائم است

در عقد دائم تعیین محل سکونت با زوج بوده مگر  -7

عقـد موقـت زوجـه    حین عقد شرطی شـود ولـی در   

  .اجباري به ماندن در محل تعیین شده شوهر ندارد

در عقد دائم تمکـین زن واجـب ولـی در موقـت      -8

و در موقــت زوجــین میتواننــد زمــان الزامــی نیســت 

  .مراودت خود را از قبل تعیین نمایند
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زن دائمـی  4در عقد دائـم زوج نمیتوانـد بـیش از     -9

  .داشته باشد ولی در موقت شرط نیست

در عقد دائم با ایجاد سه بار طـالق محلـل الزم    -10

است ومرد نمیتواند دوباره زوجه را همسر خـود کنـد   

زوجه به عقد دائم کس دیگریدر می آیـد بـه شـرط    (

دخول از جلوپس از طالق  و اتمام عده بر شوهر اولی 

فسخ به محلل نیاز  رولی در موقت سه با) حالل میشود

  .ندارد

لمان نمیتواند با غیر مسلمان در عقد دائم مس - 11

ازدواج کند ولی در موقت مرد مسلمان میتواند با زن 

  غیر مسلمان اهل کتاب ازدواج کند

  احادیثی در مورد نکاح

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )ص(ازحضرت رسول اکرم -الف 
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. یا رسـول اهللا  : قیل –ایاکم و خضراء الدمن : قال  -1

راة الحسـناء فـی منبـت    الم –قال ؟ و ما خضراءالدمن 

  )مکارم االخالق( السوء 

بپرهیزید از سبزه هائی که در مزبله می رویـد عـرض   

شد یا رسول اهللا سبزه هائی که در مزبلـه مـی روینـد    

چیست حضرت فرمودند زن زیبـائی کـه در خـانواده    

  0پست و ناشایست بوجود آمده باشد

ا و تزوجوا االبکار فانهن اعذب افواها و ارتق ارحام-2

بـا دختـران   : )بحار االنـوار (اسرع تعلما واثبت للمودة 

بــاکره ازدواج کنیــد زیــرا کــه دهــان آنــان شــیرین و 

رحمشان مناسبتر و زود چیـزي را یـاد مـی گیرنـد و     

  0محبتشان پایدارتر است
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عنـد  : یفتح ابواب السماء بالرحمه فی اربع مواضـع  -3

عنـد   و عند نظر الولد فی وجه الوالدین و-نزول المطر

  )بحار االنوار(فتح باب الکعبه و عندالنکاح 

موقع بارش ( وقت گشوده میشود  4درهاي رحمت در 

زمانیکه فرزند به چهره پـدر و مـادرش نگـاه     -باران

هنگام برپائی عقد و  -هنگام گشوده شدن کعبه -میکند

  )عروسی 

بیشتر  )من ال یحضره الفقیه( اکثر اهل النار العزاب  -4

  ی همسران هستنداهل جهنم ب

مسـتدرك  ( اذا تزوج الرجـل احـرز نصـف دینـه      -5

زمانیکه فردي ازدواج کند نصف دین خود را  )الوسائل

  حفظ نموده است

من ( افضل نساء امتی اصبحن وجهان و اقلهن مهرا  -6

  )ال یحضره الفقیه
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من خوشرویان و آنانیکه مهریه کمتر   بهترین زنان امت

  هستنددارند

  ):ع(لیاز حضرت ع -ب

افضل الشفاعات ان تشـفع بـین   .قال علی علیه السالم  

بهتـرین   )تهـذیب (اثنین فـی نکـاح یجمـع اهللا بینهمـا     

شفاعت ، شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج اسـت تـا   

  اینکه خداوند آنانرا مجذوب یکدیگر گرداند

  )ع(از حضرت امام صادق -ج

ان فضـال  العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی االیم -1

  )من ال یحضره الفقیه( 

بت مرد بر زن بیشتر شود بر فضیلت ایمانش حهرچه م

  افزوده میشود

  )من ال یحضره الفقیه(ان من برکه المراة قلۀ مهرها  -2

  از یمن  و برکت زن کمی مهریه اوست
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  )ع(از حضرت امام رضا  -د

قال الرضا علیه السالم اذا خطب الیـک رجـل رضـیت    

)  میزان الحکمه( وجه و ال یمنعک فقره دینه و خلقه فز

هنگامیکه مردي از شما خواستگاري کرد که از دین و 

اخالق او راضی بودید به ازدواج با او رضایت دهید و 

   مبادا فقر او تو را از این رضایت بازدارد

  :انواع مهریه

مقدار مهري که مورد توافق و رضایت : مهر المسمی-1

  د آمده استزوجین بوده و در متن عق

مقدار مهري که در نکاح مفوضۀالبضـع  : مهر المثل -2

به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجـه بـه او داده   

  میشود
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مقدار مهري که در نکاح مفوضۀالبضـع  : مهر المتعه -3

شوهر به زن مطلقه خود براي تعیین این مهر بر خالف 

  مهر المثل از حیث غنا و فقر مالحظه میشود

بـه  ) ص(مقدار مهري که پیـامبر اکـرم   : ۀمهر السن -4

همسران و دختر خود قـرار داده اسـت کـه مقـدار آن     

) دینار طال 50گرم نقره یا  1250(درهم می باشد 500

   که به نرخ روز محاسبه میشود

مقـدار مهـري کـه    : مهر التفویض یـا مفوضـۀالمهر   -5

اختیار تعیین مهر به زوج و یا زوجه و یا شخص ثالث 

  ودداده میش

عقد دائم بدون ذکر : تفویض البضع یا مفوضۀالبضع -6

  مهر و یا شرط عدم مهر
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  )فارسی(طریقه اخذ وکالت از زوجین 

  با صلوات بر محمد و آل محمد

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

سنتی  فمن رغب عـن   من النکاح) :ص(قال رسول اهللا

  )ص(سنتی فلیس منی  علی کتاب اهللا و سنت رسوله

... فرزند آقـاي ... رمه مکرمه سرکار خانم محت دوشیزه

یک جلـد کـالم    آیا بنده وکیلم تا اینکه شما رابا مهریه

قطعه سکه طالي یک ...اله مجید تیمنا و تبرکا و تعداد 

و قبـولی شـرائط و   ) عندالمطالبـه ( به نحوه بهار آزادي

که به سـمع و نظرتـان    وکالت چاپی ضمن عقد نکاحیه

پدرتان  به عقـد نکـاح دائـم و     اجازه اذن و با رسیده 

در بیاورم .... فرزند ... زوجیت همیشگی و ابدي آقاي 

  )بلی.(



 بحث نکاح و طالق 31

و یـا   آیا بنده وکیلم  تا اینکه دوشیزه... فرزند ... آقاي

اذن  را بـا ... دختر.... محترمه مکرمه سرکار خانم  ذکیه

اجازه پدرش به عقد نکاح دائم و زوجیت  همیشگی  و

ق و شرائط ذکـر شـده در بیـاورم    و ابدي شما با صدا

  بلی(

  )فارسی(خطبه عقد

نبوي و والیت علوي و  سیرهبه امر پروردگار متعال  و 

و رضـایت   ارواحنا له الفـدا اذن و اجازه آقا ولی عصر 

اولیاي زوجین و وکالت زوجین عقد نکـاح دائـم بـین    

به میمنت و مبارکی و عاقبت ... زوجین معلوم با مهریه

  .له وکالتا جاري میکنم قربه الی اهللابه خیر انشاءا

به عقد دائم و همسري همیشگی دادم موکله ام دوشیزه 

با .. فرزند .... را از براي موکل دیگرم آقاي... دختر ... 

  مهریه و شرائط معلوم شده
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به همسري همیشـگی قبـول نمـودم از بـراي مـوکلم      

  با مهریه و شرائط معلوم... فرزند... آقاي

  :صیغه بزبان عربی لزوم خواندن

واندن صیغه نوعی التزام و تعهد عملی، اخالقی، خ

اجتماعی و مذهبی نسبت به عهد و پیمان است و عرفاً 

ایجاد یک حریم شرعی غیر قابل نقض، براي متَعاقدین 

میکند؛ که بدون خواندن صیغه، ) طرفین عقد و قرارداد(

منکر هر یک از آندو میتواند براحتی خیانت کرده و 

! تعهدات خود شود و چیزي یا چیزهایی را انکار کند

 رفبه عبارت بهتر، خواندن صیغه، زناشویی را از ص

یک عمل غریزي و حیوانی، به یک عمل قانونی، 

  .اخالقی و انسانی مبدل می سازد

و توقیفی ) بنده وارانه(احکام شرع مقدس، تعبـُدي 

یباشد و کسی حقّ م) متوقف بر دستور شارع و بس(
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سؤال پیرامون علّت آنرا ندارد؛ و مقتضاي ایمان صحیح 

و اینگونه سؤالها ناشی از ضعف ایمان (نیز همین است 

  .و یا بی ایمانی شخص است

و اما عربی بودن صیغه  که برخی ناآگاهان به آن نیز 

اشکال میکنند  همانند عربی بودن الفاظ نماز و 

یعت، به سبب آنستکه زبان بسیاري دیگر از اعمال شر

ین مقدس عربی،رسمی و قانونی شرع اسالم میباشد و ا

چون و  که ما حق زبان تنیز امري تعبدي و توقیفی اس

لذا در عقد فقط  چرا در این دستور الهی را نداریم

رضایت طرفین کافی نیست و باید صیغه خوانده شود 

  و ازدواج معاطاتی حرام است
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  :شرائط عقد

مجري عقد بایـد   -2به عربی صحیح خوانده شود -1 

عاقــد بایــدعاقل و بــالغ و مختــار  -3قصــد انشــاکند

زن ومرد راضی بـه  -5زن و شوهر معین باشد-4باشد

  ازدواج باشند

دراجراي عقد نکاح طبق سیره بزرگـان زوجـه   : تبصره

بر زوج مقدم است و لی میتوان زوج را بزوجـه مقـدم   

  وج مقدم باشدداشت ، بهتر است زوجه بر ز

  ):عربی( خطبه عقد

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اَلحمد هللاِ اقْراراً بِنعمته وال اله االَّ اهللاُ  اخْالصاً لوحدانیتۀِ 

  ـهتْرَتنْ عم فیاءلی االَصع و هترِیرِ بلی خَیصلَّی اهللاُ ع و

امِ عنْ اَغْنـاهم بـاالْحاللِ   فَقَد کانَ منْ فَضْلِ اهللاِ علی االَن

   ـزَّ ورام فَقـالَ عالْک هلی نَبِیع کحی ذالاَو رامِ ونِ الْحع
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واَنْکحوا االَیامی منْکُم والصالحینَ مـنْ عبـادکُم و   : جلَّ

  ـعاهللاُ واسو هنْ فَضْلاهللاِ  م هِمغْنی کونوا فُقَراءنْ یکُُم امائا

منْ تَزَوج اَحـرز نصـف   ) ص(م فَقالَ رسولُه االَکْرَم علی

  ـنَّتس اهللاِ و تابلی کالباقی ع فتَقِ اهللاَ فی الْنِّصفَلْی هدین

 سولهص(ر (  

  :صور مختلف عقد نکاح

عقد نکاح به صورتهاي گوناگون اجرا میشود و خـود  

جراکنند زوجین اگر عربی بلد باشند میتوانند خودشان ا

ویا براي خودشان وکیل بگیرندلذا چند وجه از آنها را 

  بیان می نمایم 
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  :عقد موقت -1

  زن و مرد باهم:اصلی

زن و شوهر اگر عربی بلد نباشند میتوانند به هر زبانی 

را ) زوجـت و قبلـت  (عقد بخوانند به شـرطیکه معنـی  

  داشته باشد 

ةِ المعلومۀِ  بِـااالُجرَةِ  نَفسی فی الْمد متَّعتُک :زن بگوید 

  الْمعلومۀِ

لنَفسی فی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ بِـا     متْعۀَالبِلْت قََ: مرد بگوید

  االُجرَةِ الْمعلومۀِ

ِنَفْسی فی المدةِ الْمعلومۀِ بِـااالُجرَةِ   کزوجتُ: زن بگوید

  الْمعلومۀِ

نَفْسی فـی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ    ل الْتَّزْویجقَبِلْت : مرد بگوید

  بِااالَجرَةِ الْمعلومۀِ
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  :زوج است خود عاقد

زوجت موکلَتی نَفْسی فـی الْمـدةِ المعلومـۀِ  بِـااالُجرَةِ     

  الْمعلومۀِ

قََبِلْت الْتَزویج لنَفسی فـی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ بِـا االُجـرَةِ      

  الْمعلومۀِ

  :زوجه است خود عاقد

  زوجتُک نَفْسی فی الْمدةِ المعلومۀِ  بِااالُجرَةِ الْمعلومۀِ

ل الْتَزویج لیقََبِلْتکوـۀِ بِـا االُجـرَةِ      معلومةِ الْمـدی الْمف

  الْمعلومۀِ

بعد از تعیین اجرت و مدت وکیل زن و مـرد  : وکالتی  

  میگوید

ی فـی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ بِـاالُجرَةِ     متَّعت مـوکّلَتی مـوکِّل  

  الْمعلومۀِ
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قَبلْت التَمتیـع لمـوکّلی فـی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ بِـااالُجرَةِ       

  الْمعلومۀِ 

فـی المـدةِ الْمعلومـۀِ     000لموکِّلی  000متَّعت موکِّلَتی 

  بِااالُجرَةِ المعلومۀِ

  و تیعالتَم کِّلی قَبِلتومۀَ لتْعـۀِ    ... المعلومةِ الْمـدـی المف

  بِااالُجرَةِ المعلومۀِ

فـی الْمـدةِ الْمعلومـۀِ     هـذا  لمـوکِّلَی  هذه متَّعت موکِّلَتی

  بِااالُجرَةِ الْمعلومۀِ

 تیــعالتَّم قَبِلْـت  ـهتْعالْمــۀِ  ولومعةِ الْمــدـی المکِّلی فــومل 

  بِااالُُجرَةِ الْمعلومۀِ

  متَّعتُها ایاه فی المدةِ الْمعلومۀِ بِاالُجرَةِ الْمعلومۀِ 

  قَبِلت التَّمتیع لَه فی المدةِ الْمعلومۀِ بِاالُجرَةِ الْمعلومۀِ

  :عقد دائم-2

  :اصلی
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  اَنکَحتُک نَفسی علی الصداقِ المعلوم: زن بگوید 

  قَبِلت الْنِّکاح لنَفسی علی الصداقِ المعلوم: بگویدمرد 

  زوجتُک نَفسی علی الصداقِ المعلوم: زن بگوید

  مرد بگوید قَبلْت التَّزویج لنَفسی علی الْصداقِ الْمعلوم

اَنکَحتُک و زوجتُک نَفسـی علـی الْصـداقِ    :زن بگوید 

  المعلوم

بِلت النکاح والتَّزویج لنَفسی علی الصداقِ قَ: مرد بگوید

  المعلوم

  :عقد دائم وکالتی

  زن یکنفر را وکیل نموده و زوج خودش عاقد است-1

 اَنکَحت) اَنکَحتُک(    ـکنَفسذنِ اَبیهـا لمۀ بِـاکِّلَتی فاطوم

  الْمعلومه مع الشّرائطعلی الْصداقِ المعلوم و 

 مع الشّرائط نّکاح لنَفسی علی الْصداقِ المعلوم وقَبِلْت الْ

  الْمعلومه
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 تجوز) جتُکوز(   ـکنَفسۀ بِاذنِ اَبیهـا لمکِّلَتی  فاطوم

 الْمعلومه مع الشّرائطعلی الْصداقِ المعلوم و 

ـ قَبِلْت التَّـزْویج لنَفسـی علـی الْصـداقِ الْمعلـوم و       م ع

طلومه الشّرائعالْم  

 تجوز و اَنْکَحت) جتُکووز ـۀ  )اَنکَحتُکمکِّلَتی فاطوم

 مـع الشّـرائط  بِاذْنِ اَبیها لنَفسک علی الْصداقِ الْمعلوم و 

  الْمعلومه

قَبِلْت الْنّکاح والْتَّزْویج لنَفسی علی الْصـداقِ المعلـوم و   

  الْمعلومه لشّرائطمع ا

  یکنفر را وکیل کنند هردوزن و شوهر -2

مـع  اَنکَحت موکِّلَتی موکِّلی علـی الْصـداقِ المعلـوم و    

طلومه الشّرائعالْم  

مـع  قَبِلْت الْنّکـاح لمـوکلی علـی الْصـداقِ المعلـوم و      

طلومه الشّرائعالْم  
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علـی  ... ابنِ...بِاذْنِ اَبیهالموکِّلی... بِنت...اَنکَحت موکِّلَتی 

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ المعلوم و 

علی الْصداقِ المعلوم و ... ابن000ِقَبِلْت الْنّکاح لموکلی 

طالشّرائ علومه معالْم 

   ـداقِ الملـی الْصکِّلی عـوکِّلَتی موم تجولـوم و  زع  ـعم

طلومه الشّرائعالْم 

 لوم و بالْشَّرائطعداقِ الملی الْصلی عکومل التَزْویج قَبِلْت

  الْمعلومه

علـی  ... ابنِ...بِاذنِ اَبیهابِموکِّلی... بِنت...زوجت موکِّلَتی 

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ المعلوم و 

 لی قَبِلْتکومل بن000ِالتَّزْویجلوم و ... اعداقِ الْملی الْصع

طالشّرائ علومه معالْم  

اَنْکَحت و زوجت موکِّلَتی موکِّلی علی الْصداقِ الْمعلـوم  

  الْمعلومه مع الشّرائطو 
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معلـوم و  قَبِلْت الْنکاح والتَزویج لموکلی علی الْصداقِ الْ

طالشّرائ علومه معالْم  

اَنْکَحت و زوجت موکِّلَتی هذه بِاذْنِ اَبیها لمـوکِّلی هـذا   

  الْمعلومه مع الشّرائطعلی الْصداقِ الْمعلوم و 

قَبِلْت الْنّکاح  والتَّـزْویج لمـوکلی هـذا علـی الْصـداقِ      

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  اَنْکَحتُها ایـآه علـی الْصـداقِ الْمعلـوم و     

  الْمعلومه

 مـع الشّـرائط   قَبِلْت الْنِّکاح لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و 

  الْمعلومه

  لومهالْمع مع الشّرائطزوجتُها بِه علی الْصداقِ الْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  قَبِلْت التَّزْویج لَه علی الْصداقِ المعلـوم و  

  الْمعلومه
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در عقد دائم اگر زن یکنفر و مـرد یکنفـر دیگـر را    -3

  وکیل کند

مـع  اَنْکَحت موکِّلَتی موکّلَک علـی الصـداقِ الْمعلـوم و    

طلومه الشّرائعالْم  

 ل الْنِِّکـاح لـوم و     قَبِلْتعـداقِ الْملـی الْصکِّلی عـوم  ـعم

طلومه الشّرائعالْم  

مـنْ  ( بِـاذْنِ اَبیهـا لموکلـک    ... بِنت... اَنْکَحت موکِّلَتی 

ککِّلوبنِ) ... ملوم و ... اعداقِ الْملی الْصع  طالشّـرائ ـعم 

  الْمعلومه

مع علی الْصداقِ الْمعلوم و ... ابنِ... قَبِلْت الْنّکاح لموکِّلی

طلومه الشّرائعالْم  

مـع  زوجت موکِّلَتی موکلَک علـی الصـداقِ الْمعلـوم و    

طلومه الشّرائعالْم  
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مـع   قَبِلْت التَّزْویج لمـوکِّلی علـی الْصـداقِ الْمعلـوم و    

طلومه الشّرائعالْم  

ـ  م جتوکِّلَتی زو... بِنـت ...   ـکلکوذْنِ اَبیهـا بِمـن  ( بِـام

ِککِّلوبنِ) ملـوم و    .. اعـداقِ الْملـی الْصع  طالشّـرائ ـعم 

  الْمعلومه

علی الْصـداقِ الْمعلـوم و   ... ابنِ...قَبِلْت الْتَزْویج لموکِّلی 

طالشّرائ علومه معالْم  

 وز و اَنْکَحتککِّلومذْنِ اَبیها لبِا هکِّلَتی هذوم تـن  (جم

کلکولـوم و    ) معـداقِ الْملـی الْصهذا ع  طالشّـرائ ـعم 

  الْمعلومه

قَبِلْت الْنّکاح والْتَّزْویج لموکِّلی هذا علی الْصداقِ المعلوم 

  الْمعلومه مع الشّرائط و

 ـاهیتُها الـوم و     اَنکَحعـداقِ الْملـی الْصع  طالشّـرائ ـعم 

  الْمعلومه
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 مـع الشّـرائط  قَبِلْت النکاح لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و   

  الْمعلومه

  الْمعلومه مع الشّرائطزوجتُها بِه علی الْصداقِ الْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  الْمعلوم و قَبِلْت الْتَزْویج لَه علی الْصداقِ  

  الْمعلومه

در عقد نکاح دائم اگر وکیل زن و وکیل مردهـر دو  -4

  یک نفر را وکیل کنند

اَنْکَحت موکِّلَۀَ مـوکِّلی موکِّـلَ مـوکِّلی علـی الْصـداقِ      

  الْمعلومه  مع الشّرائطالْمعلوم و 

مـع  لی علی الْصداقِ الْمعلوم و قَبِلْت الْنکاح لموکِّلِ موکِّ

طلومه الشّرائعالْم  

بِاذْنِ اَبیها لموکِّلِ موکِّلی ... بِنْت... اَنْکَحت موکِّلَۀَ موکِّلی

مـع  علی الْصداقِ الْمعلوم و ...  ابنِ)... من موکِّلِ موکِّلی(

طلومه الشّرائعالْم  
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علـی الْصـداقِ   ... ابـنِ ... کاح لموکِّـلِ مـوکِّلی  قَبِلْت الْنِّّ 

  الْمعلومه مع الشّرائط الْمعلوم و

زوجت موکِّلَـۀَ مـوکِّلی موکِّـلَ مـوکِّلی علـی الْصـداقِ       

 الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

مع الْصداقِ الْمعلوم و قَبِلْت الْتَّزْویج لموکِّلِ موکِّلی علی 

طلومه الشّرائعالْم  

بِاذْنِ اَبیها بِموکِّلِ موکِّلی ... بِنْت... زوجت موکِّلَۀَ موکِّلی

مـع  علی الْصداقِ الْمعلوم و ...  ابنِ)... من موکِّلِ موکِّلی(

طلومه الشّرائعالْم 

 مل الْتَّزویج کِّلی قَبِلْتـوکِّلِ مـنِ ... وبـداقِ   ... الـی الْصع

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

اَنْکَحت و زوجت موکِّلَۀَ موکِّلی هذه بِاذْنِ اَبیهـا لموکِّـلِ   

هذاعلی الْصداقِ الْمعلـوم و  )  من موکِّلِ موکِّلی(موکّلی 

طالشّرائ علومهالْ معم  
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قَبِلْت الْنّکاح والْتَّزْویج لموکِّلِ موکِّلی هذا علی الْصـداقِ  

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  اَنْکَحتُها ایـآه علـی الْصـداقِ الْمعلـوم و     

  الْمعلومه

 مـع الشّـرائط  و  قَبِلْت الْنّکاح لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم  

  الْمعلومه

  الْمعلومه مع الشّرائطزوجتُها بِه علی الْصداقِ الْمعلوم  و 

 مـع الشّـرائط  قَبِلْت الْتَّزْویج لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و  

  الْمعلومه

اگر زوجین مادرشان را وکیل کنند و مادرشان یکنفر را 

  وکیل کنند

کِّلی  بجاي مـوکِّلَ موکِّلی موکِّلَۀَ مکِّلَتی   ( –وـوکِّـلَ موم

لمـو   –و در قبول بجاي لموکِّلِ موکِّلی ) موکِّلَۀَ موکِّلَتی

  بخواند) کلِ موکِّلَتی
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در عقد نکاح دائم اگر وکیل زن و وکیل مـرد هـر   -5 

  کدام یک نفر را وکیل کنند

ـ  کِّلَۀَ موم ـداقِ     اَنْکَحتلـی الْصع کِّلَـکوکِّـلَ موکِّلی مو

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

مع قَبِلْت الْنّکاح لموکِّلِ موکِّلی علی الْصداقِ الْمعلوم و  

طلومه الشّرائعالْم  

لِ موکِّلک بِاذْنِ اَبیها لموکِّ... بِنْت... اَنْکَحت موکِّلَۀَ موکِّلی

)ککِّلوکِّلِ مون مبن) ... ملوم و ... اعداقِ الْملی الْصع عم

طلومه الشّرائعالْم  

علـی الْصـداقِ   ... ابـنِ ... قَبِلْت الْنّکاح لموکِّـلِ مـوکِّلی   

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

لی موکِّـلَ موکِّلَـک علـی الْصـداقِ     زَوجت موکِّلَۀَ مـوکِّ 

  الْمعلومه  مع الشّرائط الْمعلوم و
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مع قَبِلْت الْتَّزْویج لموکِّلِ موکِّلی علی الْصداقِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  

موکِّلک بِاذْنِ اَبیها بِموکِّلِ ... بِنْت... زوجت موکِّلَۀَ موکِّلی

)ککِّلوکِّلِ مون مبن) ... ملوم و ... اعداقِ الْملی الْصع عم

طلومه الشّرائعالْم  

علـی الْصـداقِ   ... ابـنِ ... قَبِلْت الْتَّزویج لموکِّلِ مـوکِّلی  

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

موکِّلی هذه باذْنِ اَبیهـا لموکِّـلِ    اَنْکَحت وزوجت موکِّلَۀَ

 ککِّلوم)ککِّلوکِّلِ مون ملوم و )معداقِ الْملی الْصهذا ع

طالشّرائ علومه معالْم  

قَبِلْت  الْنِّّکـاح والْتَّـزْویج لموکِّـلِ مـوکِّلی هـذا علـی        

  معلومهالْ مع الشّرائطالْصداقِ الّمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  اَنْکَحتُها ایـاه علـی الْصـداقِ الْمعلـوم و     

  الْمعلومه
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 مـع الشّـرائط  قَبِلْت الْنِّکاح لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و  

  الْمعلومه

  الْمعلومه مع الشّرائطزوجتُها بِه علی الْصداقِ الْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط  زْویج لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و  قَبِلْت الْتَّ

  الْمعلومه

در عقد نکاح دائم زن ومرد هرکدام سـه نفـر را از   -6

  طرف خود وکیل کنند

اَنْکَحت موکِّلَۀَ موکلِ موکِّلی موکِّلَ موکلِ موکِّلَک علـی  

  معلومهالْ مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و 

قَبِلْت الْنّکاح لموکِّلِ موکلِ موکِّلی علی الْصداقِ الْمعلوم  

  الْمعلومه مع الشّرائطو 

بِاذْنِ اَبیها لموکِّـلِ  ... بِنْت... اَنْکَحت موکِّلَۀَ موکلِ موکِّلی

 ککِّلولِ مکوم)ککِّلولِ مکوکِّلِ مون مبن) ... ملی ... اع

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و 
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علی الْصداقِ ... ابنِ... قَبِلْت الْنّکاح لموکِّلِ موکلِ موکِّلی 

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

لِ مکوکِّلَ  موکِّلی مولِ مکوکِّلَۀَ موم تجَولی زع کِّلَکو

  الْمعلومه  مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و 

قَبِلْت الْتَّزْویج لموکِّلِ موکلِ موکِّلی علی الْصداقِ الْمعلوم 

  الْمعلومه مع الشّرائطو 

ـ ... بِنْت... زوجت موکِّلَۀَ موکلِ موکِّلی لِ بِاذْنِ اَبیها بِموکِّ

 ککِّلولِ مکوم)ککِّلولِ مکوکِّلِ مون مبن) ... ملی ... اع

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و 

علـی  ... ابـنِ ... قَبِلْت الْتَّزویج لموکِّـلِ موکـلِ مـوکِّلی    

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و 

نْکَحت وزوجت موکِّلَۀَ موکلِ موکِّلی هـذه بـاذْنِ اَبیهـا    اَ

 ککِّلولِ مکوکِّلِ مومل) ـککِّلولِ مکوکِّلِ  مون مهـذا  )م

  الْمعلومه مع الشّرائطعلی الْصداقِ الْمعلوم و 
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 کِّلِ  مومل الْتَّزْویجو الْنِّّکاح  لی قَبِلْتکِّلی هذا عولِ مکو

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ الّمعلوم و 

  اَنْکَحتُها ایاه علی الْصداقِ الْمعلوم و بالْشَّرائط الْمعلومه

 مـع الشّـرائط  قَبِلْت الْنِّکاح لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و  

  الْمعلومه

  الْمعلومه مع الشّرائطالْصداقِ الْمعلوم و  زوجتُها بِه علی

 مـع الشّـرائط  قَبِلْت الْتَّزْویج لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و  

  الْمعلومه

  

صور دیگري از عقد نکاح دایـم کـه زن و شـوهر    -7

  یکنفر را وکیل کنند

بِاذْنِ ... بِنت... موکِّلَتی...ابنِ...اَنْکَحت و زوجت لموکِّلی 

  الْمعلومه مع الشّرائطاَبیهاعلی الْصداقِ الْمعلوم و 
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علـی الْمهـرِ   ... ابـنِ ...قَبِلْت الْنّکاح والْتَّـزْویج لمـوکِّلی  

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

فَتاةِ الْمعلومـه  اَنْکَحت و زوجت لهذاَ لْفَتی الْمعلومِ هذه الْ

  الْمعلومه مع الشّرائطباذْنِ اَبیها علی الْصداقِ الْمعلوم و 

قَبِلْت الْنّکاح والْتَّزْویج للْفَتی الْمعلومِ علی الْمهرِ الْمعلوم 

  الْمعلومه مع الشّرائطو 

بیهـا علـی الْصـداقِ    اَنْکَحت و زوجت ایاه ایاها بِـاذْنِ اَ 

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

ــه علــی الْمهــرِ الْمعلــوم و   ــزْویج لَ قَبِلْــت الْنّکــاح والْتَّ

  الْمعلومه مع الشّرائطباالْشَّرائط الْمعلومه و 

اَنْکَحت و زوجت ذ لک تلْک بِاذْن ِاَبیها علـی الْصـداقِ   

  الْمعلومه مع الشّرائطلْمعلوم و ا

مـع  قَبِلْت الْنّکاح والْتَّزْویج لْذالک علی الْمهرِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  
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  :عقد دائم والیتی-8

  پدر دخترش را به پسري عقد نماید

 علی الْصداقِ الْمعلوم... ابنَک... اَنکَحت ابنَتی :پدر دختر

 علی الْصداقِ الْمعلوم... قَبِلْت الْنِّکاح لابنی◌ٔ :پدر پسر

 علی الْصداقِ الْمعلوم... ابنَک...زوجت ابنَتی:پدر دختر

  علی الْصداقِ الْمعلوم... قَبِلْت الْتَّزْویج لابنی: پدر پسر

  پدران یکنفر را وکیل نموده:  عقد والیتی با وکیل

  علی الْصداقِ الْمعلوم...  ابنَ موکِّلی...حت ابنَۀَ موکِّلیاَنکَ

  علی الْصداقِ الْمعلوم... قَبِلْت الْنّکاح البنِ موکِّلی

  علی الْصداقِ الْمعلوم...  ابنَ موکِّلی...زوجت ابنَۀَ موکِّلی

  علی الْصداقِ الْمعلوم.. .قَبِلْت الْتَّزْویج لابنِ موکِّلی

  عقد فضولی

اَ نْکَحت الْمرئَۀَ الْمعلومۀَ الْمرْء الْمعلـومِ علـی الْصـداقِ    

  الْمعلومه  مع الشّرائطالْمعلوم و 
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مـع  قَبِلْت الْنِّکاح للْمرْء الْمعلومِ علی الْصّداقِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  

اَ نْکََحت الْمرْئَۀَ الْمعلومـۀَ للْمرْءالْمعلـومِ علـی الْصـداقِ     

 الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

مـع  قَبِلْت الْنِّکاح للْمرْء الْمعلومِ علی الْصّداقِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  

مـرْء الْمعلـوم علـی الْصـداقِ     زوجت الْمرْئَۀَ الْمعلومۀَ الْ

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

مـع  قَبِلْت الْتَّزْویج للْمرْء الْمعلومِ علی الْصّداقِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  

زوجت الْمرئَۀَ الْمعلومۀَ  باالْمرْء الْمعلومِ علـی الْصّـداقِ   

  الْمعلومه مع الشّرائطمعلوم و الْ

مـع  قَبِلْت الْتَزْویج للْمرْء الْمعلومِ علی الْصّداقِ الْمعلوم و 

طلومه الشّرائعالْم  



 صیغ العقود آسان  56

 مـع الشّـرائط  اَنْکَحتُها ایـاةُ علـی الْصّـداقِ الْمعلـوم و     

  الْمعلومه

 مـع الشّـرائط  قِ الْمعلـوم و  قَبِلْت الْنِّکاح لَه علی الْصّدا

  الْمعلومه

  الْمعلومه مع الشّرائطزوجتُها بِه علی الْصداقِ الْمعلوم و 

 مـع الشّـرائط   قَبِلْت الْتَّزْویج لَه علی الْصداقِ الْمعلـوم و 

  الْمعلومه

اَنْکَحـت و  مۀِ الْمعلو مع الشّرائط وعلی الْصداقِ الْمعلومِ 

  زوجت الْمرْئَۀَ الْمعلومۀَالْمرْءالْمعلوم 

قَبِلْت الْنّکاح و الْتَّزْویج للْمـرء الْمعلـومِ علـی الْصـداقِ     

  الْمعلومه مع الشّرائطالْمعلوم و 

میتـوان از  ) مرء و مرئۀ(بجاي  در عقد فضولی: تبصره 

  استفاده کرد ) ویا مرئۀ و رجل فتا و فتاة( کلمه

  :دعا بعد از عقد نکاح
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  )آمین(اَْللّهم اَلِّف بینَهما کَما اَلَّفْت بینَ آدم و حوا

  )آمین(اَْللّهم اَلِّف بینَهما کَما اَلَّفْت بینَ یوسف و زلَیخا

 نَ مـیب ما کَما اَلَّفْتنَهیب اَلِّف مـطَفی  اَْللّهصالمدمص(ح( و

  )آمین(خَدیجۀَ الْکُبري

اَْللّهم اَلِّف بینَهما کَما اَلَّفْت بینَ علی المرْ تَضی و فاطمـۀَ  

  )آمین(الزَّهرا سیِّدةِ الْنِِّساء الْعالَمین

طَهِّر  -)آمین(وصلَهمادوشد -)آمین(اَللهم بارِك عقْدهما

ــه ــین(مانَفْس ــلَهما-)آم نَس ــب ــین(طَی ــع رِز  -)آم سو

ورزقْهمـا اَوالداً    -)آمـین (اَرغـد عیشَـهما   -)آمین(قَهما

ذُکـوراً اُناثـاً بِحـقِّ محمـدا و آلـه      سـاکتاً ، صالحاًسالماً 

  صلوات). آمین(الْطّاهرین

  :طالق

  توبراي وصل کردن آمدي   نی براي فصل کردن آمدي

  اتوانی پا منه اندر فراق     ابغض االشیاءعندي الطالقت
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 :سوره بقره آمده است که 229در آیه 

 سانٍ وبِإِح رِیحتَس أَو رُوفعبِم ساكرَّتانِ فَإِمالطَّالقُ م

 ال یحلُّ لَکُم أَنْ تَأْخُذُوا مما آتَیتُموهنَّ شَیئ

مرتبه است، دو ) طالقى که رجوع و بازگشت دارد،( 

باید به طور شایسته همسر خود را ) و در هر مرتبه،(

، یا با نیکى او را رها )و آشتى نماید(نگاهدارى کند 

و براى شما حالل نیست که ). و از او جدا شود(سازد 

  .اید پس بگیرید چیزى از آنچه به آنها داده

 خوانیم همین سوره می 230در آیه 

لَه منْ بعد حتَّى تَنْکح زوجاً غَیرَه  فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحلُّ

 فَإِنْ طَلَّقَها فَال جناح علَیهِم

او را طالق ) بعد از دو طالق و رجوع، بار دیگر(اگر 

داد، از آن به بعد، زن بر او حالل نخواهد بود، مگر 

زناشویی  و با او(اینکه همسر دیگرى انتخاب کند 
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او را طالق ) همسر دوم(ر در این صورت اگ. نماید

و با همسر اول،  گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند

  دوباره ازدواج نماید

  ):ص(قال رسول اهللا

        ما أحلَّ اللّه ُ شیئا أبغَض إلَیه من الطَّالقِ 

  )میزان الحکمه(  

خداوند چیزى را که نزد او منفورتر از طالق باشد،  

  حالل نکرده است

مامالصادقُ علیه السالم اَال:  

إنَّ اللّه َ عزَّ و جلَّ یحب البیت الـذي فیـه العـرس، و     

یبغض البیت الذي فیه الطالقُ، و ما من شَیء أبغَض إلى 

  اللّه ِ عزَّ و جلَّ من الطالقِ

و جلّ خانه اى را که در آن عروسى باشد  خداوند عزّ 

دوست دارد و خانـه اى را کـه در آن طـالق باشـد ،     



 صیغ العقود آسان  60

دشمن دارد و نزد خداوند عزّ و جلّ چیزى منفورتر از 

  )میزان الحکمه(  طالق نیست

  :اقسام طالق

  :بائن -الف

  زنی که نه سالش تمام نشده استصغیره یعنی  -1

 زدیکی واقع شـود طالقی که قبل از ن)غیر مدخوله( -2

  و عده ندارد

طالقی که در سن یائسگی انجام گیرد و ) یائسه  (-3 

  عده ندارد

همسـرش را  ( زنیکه او را سه دفعه طالق داده انـد  -4

سه بار طالق داده و در بین هر دو طالق رجـوع کنـد   

بعد از طالق سوم آن زن بر وي حرام است  ودر ایـام  

  )عده حق رجوع هم ندارد 
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اگر    ـ  تحریر الوسیله در تکمیل عده 12سأله م:تبصره 

مرد زوجۀ حره اش را سه طالق دهد کـه بـین آن هـا    

واقع نشود، بر او حرام مى شـود و       ازدواج مرد دیگرى

ازدواج او برایش جایز نیست مگر این کـه بـا شـوهر    

با شروطى که در کتاب طالق مى آید ـ ازدواج      دیگرى

حالى کـه دو       ه طالق عدى دهد درو اگر او را نُ. نماید

محلل در بین آن نُه طالق واقع شود، به این که بعـد از  

غیـر طـالق دهنـده، ازدواج         سه تاى اولى و دومى بـا 

و کیفیت وقوع . نماید براى همیشه بر او حرام مى شود

عدى این است که با شرایط، او را طالق دهد      نُه طالق

نمایـد       وع نماید و او را وطـى سپس در عده به او رج

سپس او را در طهر دیگر طالق دهـد و بعـداً رجـوع    

سـوم او را بدهـد و        نماید و با او وطى کند پس طالق

پس از آن بعد از عده اش شوهر دیگرى بـا او ازدواج  
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با او از او جدا شود سپس شـوهر       نماید و بعد از وطى

نمایـد سـپس سـه     اولى بعد از عده اش بـا او ازدواج 

مانند اول بر او واقع سازد و کسى دیگر بـا او       طالق را

طالق هاى سابق     ازدواج نماید، و سه طالق دیگر مانند

بر او واقع سازد تا این که نُه طالق شود که بین آن هـا  

شود پس در نهمى ابداً بر او حرام      ازدواج دو مرد واقع

   .مى شود

کراهت از زوج در مقابل مالی  زن بواسطه: خلعی  -5

اعم از مهریه و نفقه و ) بذل میکند(که به شوهر می دهد

 وتـا مادامیکـه   یا بیشتر و یا کمتر و یا هر مـال دیگـر  

در ایام عده حـق رجـوع    رجوع به عوض نکرده باشد

  بزوج نیست
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بعلت کراهت طرفین که زوجه مالی بزوج : مبارات  -6

ائد بر مهریـه نباشـدو   میدهد بشرطیکه مال داده شده ز

  در ایام عده حق رجوع بزوج نیست

زوج حقوق حقه زوجه را اعم از مهریه  و : رجعی -ب

 و در ایام عده حق رجوع دارد زوجنفقه پرداخت کند و

را بیرون کردن زن از منزل مشترك در ایام عـده   حق 

  مگر در مواردیکه استثنا شده است ندارد

ق مفقوداالثر رجعی و در طالق قضائی نوع طال: تبصره

  ی بائن خواهد بودقماب

  صور مختلف صیغه طالق  

طالق از ایقاعات است و قبول نمی خواهـد و میتـوان   

بـا   اصالتا و یا وکالتا در حضور دو نفـر شـاهد عـادل   

  اجرا نمود رعایت شرائط شرعی زوجه

  :رجعی–الف  
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فرُاهللاَ ربـی و  اَسـتَغْ . اَللهم صلِّ علی محمدا و آلِ محمد(

  )اَتوب الیه

  خود زوج طالق بدهد: اصالتی -1

 همقٌفاطتی طالجوز قٌ طَلْقَهطال یـرَّةً ، هقٌ مطال یه،  ،

هسولنَۀِ رس اهللاِ و تابلی کص(ع(  

  مجري را وکیل نمایدزوج  -2

، هـی  ۀً،هی طالقٌ طَلْقَ طالقٌ زوجۀُ موکِّلی حسنفاطمۀُ

  )ص(اهللاِ و سنَۀِ رسوله ، علی کتابطالقٌ مرَّةً

     ـیقٌ ،هـۀ طـالماه  بفاطـمسن اَلمسکِّلی حوۀُ موجیا ز

طالقٌ طَلْقَۀً، هـی طـالقٌ مـرَّةً، علـی کتـاب اهللاِ و سـنَۀِ       

هسولص(ر(  

  زوج غائب و وکیل مرد دارد -3

، هـی طـالقٌ    لِ موکِّلی حسن طالقٌزوجۀُ  موکِّفاطمۀُ  

  )ص(اهللاِ و سنَّۀِ رسوله علی کتاب ،،هی طالقٌ مرَّةً ۀًطَلْقَ
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  زوج وکیل زن دارد  -4

، هـی طـالقٌ   زوجۀُ موکلِ موکِّلَتی حسـن طـالقٌ  فاطمۀُ

ــرَّةً  ــالقٌ م ــۀٌ،هی ط ــاب  طَلقَ ــی کت ــنَّت  ، عل س اهللا ِو

سولرص(ه( 

  دزوج محجور وقیم یا ولی دار -5

، هی طالقٌ طالقٌ )ولیه( زوجۀُ حسن  بِوِکالۀِ قَیمهفاطمۀُ 

   طَلقَۀٌ،هی طالقٌ مرَّةً

  )ص(اهللا ِو سنَّت رسوله ، علی کتاب

 زوج غائب و زوجه باذن حاکم -6

والیتا عـن   (قٌطال اله الحاکمزوجۀُ حسن  من وّفاطمۀُ 

،هی طـالقٌ   ۀً، هی طالقٌ طَلْقَ )نیابتاً عنِ الحاکمالحاکم یا

  ))ص(،علی کتاب اهللاِ و سنَۀِ رسوله مرَّةً

نـام زوجـه را   میتـوان   در تمام صور  در طالق رجعی

  پس از نام زوج آورد مثال
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ـ  ی طـالقٌ  زوجۀُ موکِّلی حسنْ المسماة بفاطمه طالقٌ ،ه

  طلقۀً،هی طالقٌ مرةً

طالقٌ ،هی طالقٌ طلقـۀً،هی  زوجۀُ موکِّلی حسنْ  فاطمۀُ

  )ص(علی کتاب اهللا و سنت رسوله طالقٌ مرةً

در بائن غیر مدخوله و یائسـه ماننـد رجعـی خوانـده     

  .میشود مگر بذلی انجام پذیرد

  :خلع ومبارات -ب

  :لعخٌ

  :مرد و زن خودش میخواند -1

  تَطْلَقَنی بِههري لتَخْلَعنی علَیه ولبذَلْتُک م: دزن بگوی

زوجتی فاطمۀُ خالَعتُها علی ما بـذَلَت هـی   :مرد بگوید

  طالقٌ

  

  وکیل باشد مرد از طرف زن  -2
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 نَفْســی لــۀُ ل مکِّلَتی فاطــو ــرَ م هم ــذَلْت ب ــه لَیهــا عاَخْلَع

  بِهطَلِّقَهاولاُ

نَفْسی قَبِلْتذْلَ لالْب  

هـی   هـی طـالقٌ   تخالَعتُها علی ما بذَلَفاطمۀُ زوجتی 

علـی کتـاب اهللا و سـنت      طالقٌ طَلْقَۀً،هی طـالقٌ مـرَّةً  

  )ص(رسوله

  زوجین حاضر و هر دو مجري را وکیل نموده اند-3

مهرَهـا یـا   مـوکِّلَتی فاطمـۀُ بـذَلت     )یـا عـنْ  ( عنْ قبلِ

بهرِ) بعض-ربع-نصف-تمام(ذَلتـن   مسکِّلی حـومها ل

واََخْلَزاُطَجِها ل و هلَیها علِّقَهاع ـذْلَ  .بِهالْب کِّلی   قَبِلْتـومل

  حسن

فَهِـی  خالَعتُها علی ما بـذَلَت   زوجۀُ موکِّلی حسنفاطمۀُ

، علی کتـاب اهللاِ و  ،هی طالقٌ مرَّةً، هی طالقٌ طَلْقَۀًطالقٌ

هسولر نَّتص(س(  
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  زوجین هردو وکیل مرد دارند -4

ــۀُ  مکِّلی فاطــو کِّلــۀَ موــلِ م بــنْ ق ع ــذَلت ــا ب مهرَهــا ی

ذَلتهرِ) بعض-ربع-نصف-تمام(بـ  هـا  م کِّـلِ مومکِّلی لو

 لْبـذْلَ قَبِلْـت ا  .قَها بِـه عها علَیه و اُطَلِّحسن زوجِها لاََخلَ

  لموکِّلِ موکِّلی حسن

خالَعتُها علی ما بذَلَت  زوجۀُ موکِّلِ موکِّلی حسن فاطمۀُ

، علـی کتـاب   ،هی طالقٌ مرَّةً هِی طالقٌ هی طالقٌ طَلْقَۀًفَ

هسولر نَّتس ص(اهللاِ و(  

موکِّلَـۀَ  (اگر وکیل زن داشته باشند بجاي موکِّلَۀَ موکِّلی 

  و بجاي موکلِ موکِّل) لَتیموکِّ

  خوانده میشود ) مو کلِ موکِّلَتی( 

  زوجه حاضر و زوج وکیل مرد دارد-5

 ذَلتۀُ بمکِّلَتی فاطولِ مبنْ قع  ـذَلتهرَها یـا بتمـام (م-

وکِّلی حسن زوجِهـا  لموکِّلِ مها مهرِ) بعض-ربع-نصف
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لموکِّـلِ مـوکِّلی    قَبِلْت الْبـذْلَ  .بِهاُطَلِّقَها  ا علَیه وعهلاَخْلَ

  حسن

خالَعتُها علی ما بـذَلَت  زوجۀُ موکِّلِ موکِّلی حسن فاطمۀُ

، علـی کتـاب   ،هی طالقٌ مرَّةً هِی طالقٌ هی طالقٌ طَلْقَۀًفَ

هسولر نَّتس ص(اهللاِ و(  

زوج مـادرش را   وددار یا قیم ولی وور زوجه محج-6

وکیل و مادر برادرش را وکیل آنهـم مجـري را وکیـل    

  .نموده

مهرَها یا بذَلت  )قَیمها( بوِکالَۀِ ولیها زوجۀُ حسن فاطمۀُ

ذَلتهرِ) بعض-ربع-نصف-تمام(بکِّلَـۀَ   هـا  موکّـلِ مومل

اَخْلَمجِها لونْ زسکِّلی حها ولَعع و هاُطَلِّقَهای  بِه.   قَبِلْـت

  لموکّلِ موکِّلَۀَ موکِّلی حسن الْبذْلَ
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  ـهیللی بوِکالَـۀِ وکولَۀَ مکوکِّلِ موۀ موجۀ زمفاط ) ـهمقَی( 

 ذَلَتلی ما بتُها عطالقٌ طَلْقَۀًهِفَخالَع طالقٌ هی ی   هـی ،

  )ص(اهللا ِو سنَّت رسوله ، علی کتابطالقٌ مرَّةً

  

  

  :زوج حاضر و زوجه وکیل دارد  -7

ــوکِّلی فاطمــۀُ   َلَــۀَ مکوــل مبــنْ قع ــذَلتهرَهــا یــا بم

ذَلتهرِ) بعض-ربع-نصف-تمام(بـنْ   ها مسکِّلی حـومل

واَخْلَزجِها لو هلَیها عاُطَلِّقَها  عـذْلَ  .بِهالْب قَبِلْت  ـومکِّلی ل

  حسن

ـ فَخالَعتُها علی ما بذَلَت  زوجۀُ موکِّلی حسنفاطمۀُ  ی هِ

، علی کتـاب اهللاِ   ،هی طالقٌ مرَّةً ۀً، هی طالقٌ طَلْقَ طالقٌ

هسولنَۀِ رس ص(و(  

  :دارند یا قیم زوجین محجور و ولی -8
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مهرَها یا بذَلت  )مهاقَی( بِوکالۀِ ولیها زوجۀُ حسن فاطمۀُ

ذَلتهرِ) بعـض -ربـع -نصف-تمام(بـ هـا  م لیلمِ ( وقَـیل( 

 قَبِلْـت الْبـذْلَ   .بِـه  اُطَلِّقَهاعها علَیه و حسنْ لاَخْلَ زوجِها

 یلومِ(لقَین) لسوجِها حز  

ا علـی مـا   خالَعتُه )قَیمه(زوجۀُ حسن بِوِکالَۀِ ولیهفاطمۀُ 

 ذَلَتقٌهِفَبطال قٌ طَلْقَ یطال یرَّةً ۀً، هقٌ مطال یلی  ،هع ،

هسولنَۀِ رس اهللاِ و تابص(ک(  

  :زوج محجور و ولی یا قیم دارد -9

-تمـام (مهرَها یـا بـذَلت  بذَلت عن قبلِ موکِّلَتی فاطمه 

الَــۀِ لزَوجِهــا حســن بِوِکهــا مهرِ) بعــض-ربــع-نصــف

همقَی/ هیلو و لَیهها عاَخلَعاُطَلِّقَها لـذْلَ  .بِهالْب قَبِلْت   یلـول

  زوجِها حسن) لقَیمِ(
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زوجۀُ حسن  خالَعتُها علی ما بذَلَت فَهِی طالقٌ ،  فاطمۀُ

ـ  س اهللاِ و تابلی کرَّةً ، عقٌ مطال یقٌ طَلْقَۀً ،هطال ینَۀِ ه

هسولص(ر(  

  :زوج غائب و زوجه باذن حاکم -10

-تمـام (مهرَها یـا بـذَلت  بذَلت  عنْ قبلِ موکِّلَتی فاطمۀُ

  ولّاهمنْ حسنْ لزَوجِهاها مهرِ) بعض-ربع-نصف

مالو(الْحاکنِ الحاکمیتاً عنِ الحاکم یا نیابتاًً ع(  هـا  خْلَاَلع

 و لَیهااُطَلِّقَهع ذْلَ .بِهالْب قَبِلْت     لّـاهـنْ وـنْ مسجِهاحزَول

من الحاکم یا(الْحاکتا عنِ الحاکموالیتاً عنیاب(  

تاًً عنِ الحـاکم  الیو(منْ ولّاه الْحاکمزوجۀُ حسن   فاطمۀُ

،  ی طالقٌهِفَخالَعتُها علی ما بذَلَت   )یا نیابتاً عنِ الحاکم

، علی کتـاب اهللاِ و سـنَۀِ    ،هی طالقٌ مرَّةًۀًلقٌ طَلْقَهی طا

هسولص(ر(  

  :زوجه حاضر و از طرف زوج وکیل است-11
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-تمـام (مهرَها یـا بـذَلت  بذَلت عنْ قبلِ موکّلَتی فاطمۀُ 

لَتی  حسنْ زوجِها لموکِّلِ موکِّها مهرِ) بعض-ربع-نصف

لموکِّـلِ مـوکِّلَتی     قَبِلْت الْبذْلَ .بِه اُطَلِّقَهاه و عها علَیلاَخْلَ

  حسن

خالَعتُهـا علـی مـا     زوجۀُ موکِّلِ  موکِّلّتی حسنفاطمۀُ 

 ذَلَتقٌفَهِبطال قٌ طَْلْقَ یطال یرَّةً ۀً، هقٌ مطال یلی  ،هع ،

هسولنَۀِ رس اهللاِ و تابص(ک(  

  وجین هر کدام وکیل جداگانه دارندز -12

  :وکیل زن بگوید

-تمـام (مهرَها یـا بـذَلت  بذَلت  عنْ قبلِ موکِّلَتی فاطمۀ

 لموکِّلـک حسـن زوجهـا   هـا  مهرِ) بعـض -ربع-نصف

  قَها بِهلتَخْلَعها علَیه وتُطَلِّ

  :وکیل مرد فورا بگوید
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کِّلی حومذْلَ لالْب قَبِلْت هلَیۀُ عمفاط ککِّلَتوم تن فَخَلَعس

فَهِی مخْتَلعۀٌ علی ما بذَلَت، فَهِی طالقٌ، هی طالقٌ طَلّقَۀٌ ، 

  )ص(هی طالقٌ مرَّةً علی کتاب اهللا و سنت رسوله

در طالق نوبت اول مرة ، در نوبت دوم مرتین و :تبصره

  0در نوبت سوم ثالث مراة بیان میشود

  :باراتم

-تمـام (مهرَها یـا بـذَلت  بذَلت عنْ قبلِ موکِّلَتی فاطمۀ 

لمـوکِّلی حسـن زوجِهـا    هـا  مهرِ) بعـض -ربـع -نصف

  لموکِّلی حسن قَبِلْت الْبذْلَ .بِه اُطَلِّقَهاها علَیه و لالُبارِئَُ

ـ  َزوجۀُ موکِّلی حسن فاطمۀُ لی ما بئْتُها عبار  فَهِـی ذَلَت

 اهللاِ و تابلی کرَّةً ، عقٌ مطال یقٌ طَلْقَۀً ،هطال یقٌ ،هطال

هسولنَۀِ رص(س(  

  بقیه صور صیغه مبارات مانند خلع است
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مجري میتواند در خلع و مبـارات بعـد از صـیغه بـذل     

 ویـا  -قَبِلْت الْبذْلَ عنْ مـوکِّلی  (،قبول بذل را نیز بگوید

لْتکِّلی قَبومذْلَ لو اسـت مجري یکنفـر   ولی چون( )الْب 

اگر قبول بـذل را   با وکالت زوج قبول بذل نموده قبال 

و نیـز بجـاي    )صحیح است بنظرم نگوید در صیغه  هم

قَهـا و  لیخْلَعها و یطَلِّبگویـد  اُطَلِّقَهـا لاَخْلَعهـا و ل عبارت 

مخْتَلعـۀٌ   علی ما بـذلت بگویـد  بارئتها / خالعتهابجاي 

ذَلَتعلی ما ب / باراتعلی ما بذلتم  

  

  :عده

( عده طالق در زنهاي قبل از سن یائسگی سه قـرء -1

و  ) المطلقات یتربصن بانفسهن ثالثۀ قروء ( است )طهر

زنهائیکه قبل از سن یائسگی به جهتی عادت زنـانگی  
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والالتی یئسن مـن المحـیض مـن    ( ندارند سه ماه است

تبـتم فعـدتهن ثالثـۀ اشـهر والالئـی لـم       نسائکم ان ار

و در صورت حامله بودن عده تا وضع حمل  0)یحضن

  )واوالت االحمال اجلهن ان یعضن حملهن( است

عده منقطعه چه پایان مدت و چه پس از بذل مدت -2

است و در زنهاي منقطعه که در سن قبل ) حیض(دوقرء

 45از یائسگی هستند و به جهتی عادت زنانگی ندارند 

روز است و در صورت حامله بودن عده تا وضع حمل 

  . است

عده  جهت احتیاط و اطمینان طبق قانون  براي:1تبصره

پـس از   سپري شدن سـه مـاه   رعایت زنان مطلقه دائم

بذل مدت روز پس از  45و زنان منقطعه  اجراي طالق

و در طـالق   پیش بینی شـده اسـت   و یا انقضاي مدت
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طالق بـراي   وقوعتاریخ رجعی سپري شدن سه ماه از 

  الزامی است در منزل مشترك زوجین

شـرائط ازدواج زن پـس از طـالق سـوم بـا      -2تبصره

و اگرمرد نـه بـار   ) لزوم محلِّل( شوهرش رعایت شود

  بدهد زن بر آن مرد حرام ابدي میشود) عدي(طالق 

عده زنان شوهر مرده چه دائم و چه انقطاعی و چه -3

کبیر باشند چهار ماه و ده روز نامزدها و چه صغیر و یا 

است و در این مـدت بـر زن واجـب اسـت حـداد را      

ترك نمودن هر عملی که (رعایت نماید منظور از حداد 

والذین یتوفـون مـنکم و   ( ).عرفا زینت شناخته میشود

  )یذرون ازواجا بانفسهن اربعۀ اشهر و عشرا

( زنانیکه نامزد بوده و بکر میباشند و زنـان یائسـه   -4

سال به  60سال به باالو زنان هاشمی  50ان معمولیزن

ودر عقد موقت که دخول انجام .عده طالق ندارند) باال
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نگرفته در صورت بذل مدت و یا انقضاي مدت زوجه 

  عده ندارد

در مفقوداالثر بودن مـرد زوجـه پـس از     -3: تبصره 

  طالق عده وفات نگه میدارد 

ــت   * ــد  رعای ــوت کن ــرد ف ــالق م ــده ط ــر در ع  اگ

  ابعداالجلین در محاسبه عده براي زوجه الزامی است

  عده زناکار-5

. که از راه زنا باردار شـده عـده نـدارد    يشوهر یزن ب

عـده   زیباردار ن ریچنان که به قول مشهور زن زناکار غ

که مصمم به ازدواج بـا   یمستحب است کس یندارد؛ ول

) شود ضیح( ندیبار خون بب کیاوست صبر کند تا زن 

به سبب آن رحمش پاك شود و سپس بـا او ازدواج  و 

وجوب عده در فرض حاملـه   ،قول مقابل مشهور. کند

  .شدن است ضیبار ح کیعده او . نبودن زن است
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  از ارتداد یعده ناش-6

ـ   زشیشوهر پس از آم چنانچه  یبا همسرش مرتـد ملّ

مرد پـس از توبـه   . عده طالق نگه دارد دیشود، زن با

سرش رجوع کند و درصورت عدم توبه به هم تواند یم

و مـرد   شود یمدت عده، زن از او جدا م افتنی انیبا پا

  .حق رجوع ندارد

  

باشد به محض ارتداد بـه طـور    يارتداد مرد فطر اگر

و زن عـده وفـات نگـه     شود یحاصل م ییجدا يقهر

ازدواج  يگـر یبا مـرد د  تواند یو پس از آن م دارد یم

  .کند

ـ زن مرتد شود،  اگر  ،يو چـه فطـر   یچه به ارتداد ملّ

شدن عده طـالق   يمنوط بر سپر ییزناشو وندیزوال پ
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مدت به اسالم باز گردد، شـوهر   نیاگر زن در ا. است

  .به او رجوع کند تواند یم

  والسالم علی من التبع الهدي

التمـاس دعـا دارم    منادیان توحید و عاقدین محترماز 

      .موش نفرمایندامیداست والدینم را از دعاي خیر فرا

  :نیالعبد الفقیر الی ربه الغ

  1393سنه  )اهري(محمدرضا ابن محبوب جلیلی 
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  یارب بنما رهی مرا سوي نجات              

  محتاج توام چه در حیات و چه ممات            

  از جرم گناه من سراسر بگذر            

  شرمنده مکن مرا در عرصات            

  
  ارم هیچگونه توشه راهند

  بجز التقنطوا من رحمۀ اهللا
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