


ین اهمیت و ضرورت یادگیري احکام شرعی براي زوج
ه آن احتیاج  مسائلی را که انسان غالباً ب: توضیح المسائل مراجع 11مسئله 
.است یاد بگیرد واجبدارد، 

ترك کند و در  کسی که یادگیري مسائل مورد ابتالیش را: شیخ انصاري
.است فاسقپی یادگیري آنها نباشد 

ناهکار  آیا انسان با ترك فراگیري مسائل مورد ابتالي خود، گ -س
محسوب می شود؟

یا ارتکاب  در صورتی که یادنگرفتن آن مسائل، منجر به ترك واجب -ج
. است گناهکارحرام شود، 

                        ايآیه اهللا خامنه 



احکام قبل از عقد



خواستگاری
:خواستگاریشرایط نگاه بھ بدن دختر ھنگام 

توانم بھ چھره، گردن و موھاى دخترى كھ قصد  چھ صورت مىدر : س 
ازدواج با او را دارم، نگاه كنم؟

نگاه بھ دختر مورد نظر با شرایط ذیل ): بھ جز آیت ّهللا صافى(ھمھ مراجع 
:جایز است

لذت قھرى پیدا نگاه ، ھر چند بداند با [بھ قصد لذت و ریبھ نباشد . ١
]شود مى
پس اگر از حال او آگاه است، (براى آگاھى از وضع جسمانى دختر باشد . ٢

).نگاه او جایز نیست
).براى مثال دختر شوھر نداشتھ باشد(مانعى از ازدواج در میان نباشد . ٣



زینت مردان با طالى زرد چه حکمى دارد؟ -پرسش 
ت کردن پوشیدن طال ـ مانند آویختن زنجیر طال به گردن و به دس: همه مراجع

.است حرامانگشتر و ساعت طال ـ براى مرد 

تهیه کند؟ تواند براى داماد حلقه و انگشتر طال آیا خانواده عروس، مى -پرسش 
.خرید آن جایز نیست: همه مراجع

ه حکمى استفاده از طال براى مردان به مدت کوتاه مانند لحظه عقد چ -پرسش 
دارد؟

کم و  پوشیدن طال براى مرد حرام است و بین مدت): به جز مکارم(همه مراجع 
.کند زیاد تفاوتى نمى

وتاه مدت اگر به جهت امتحان و یا به قصد نگه دارى موقّت و ک: مکارم  اللّه آیه
.باشد، مانعى ندارد



طالى سفید
طالى سفید براى مردان چه حکمى دارد؟ -پرسش 

.د باشداگر از جنس طال باشد، جایز نیست؛ هر چند به رنگ سفی: همه مراجع

طالى مشکوك
شود، از  ه مىاگر شک داشته باشیم طالى سفیدى که در بازار فروخت -پرسش 

است یا خیر، تکلیف چیست؟) حرام(جنس طالى متعارف 
.اگر واقعا شک پیدا شد، استفاده از آن اشکال ندارد: همه مراجع

حکم پالتین
ارد؟آیا در دست کردن و استفاده از پالتین براى مرد اشکال د -پرسش 

.استفاده از پالتین اشکال ندارد: همه مراجع
.پالتین طال نیست و فلز دیگرى است. تبصره





ازدواج وجوب
 پایان تا تواند مى شخص اینکه یا است؛ واجب اسالم در ازدواج آیا - پرسش

  بماند؟ مجرد خود عمر
  به که است مستحباتى از و نیست واجب اسالم در ازدواج اصل :مراجع همه

 حرام به سر،هم نداشتن واسطه به کسى اگر ولى است؛ شده سفارش بسیار آن
.ماندب مجرد عمر پایان تا ندارد حق و گردد مى واجب او بر ازدواج بیفتد،

 گناهان یاآ چیست؟ نکردن ازدواج اثر در افتادن گناه به از منظور - پرسش
 شامل نیز ار آلود شهوت نگاه نظیر دیگرى گناهان یا است مقصود مقاربتى

؟شود مى
.گردد مى گناهى هر شامل و است اعم مقصود :مراجع همه



ازدواج تأخیر
؛نباشد ازدواج به قادر مالى، و شغلى نظر از جوانى اگر - پرسش

؟است واجب او بر ازدواج باز آیا 
 لىو است؛ معذور نباشد، فراهم او براى ازدواج امکانات اگر :مراجع همه
.کند حفظ گناه از را خود باید







احکام مقارن عقد



شاھد ازدواج

در عقد ازدواج، شاھد گرفتن الزم است؟آیا 

خیر، در عقد ازدواج ـ دائم یا موقت ـ حضور شاھد الزم : ھمھ مراجع
.نیست



):دختران(اجازه ی پدر در عقد 
آیا از نظر تکلیفی، بدون تحصیل رضایت پدر دختر، می توان دختر را  -

عقد کرد؟
.باید با اجازه پدر یا جد پدری دختر باشد: آیات عظام امام، سیستانی و نوری

احتیاط واجب آن : آیات عظام بھجت، تبریزی، صافی، فاضل، مکارم، وحید
.است کھ با اجازه پدر یا جد پدری دختر باشد

چنانچھ در ازدواج با دختر باکره بدانیم پدرش بھ آن رضایت می دھد، آیا  -
ھمین مقدار از رضایت باطنی کفایت می کند؟

.گرددابراز و اظھار خیر، باید رضایت : ھمھ مراجع

:(



حکم خریدن و پوشیدن کروات براى داماد چیست؟ -پرسش 
 اگر باعث ترویج: اى، مکارم و نورى آیات عظام امام، خامنه

.فرهنگ غرب شود، جایز نیست
ن بهتر است، براى مسلما: آیات عظام تبریزى، سیستانى و فاضل

.ندلباسى که باعث تشبه به غیرمسلمانان شود، اجتناب کاز 
.ندبنابر احتیاط، استفاده نکن: آیات عظام بهجت و صافى

.ود، جایز نیستآنچه که باعث تشبه به غیر مسلمانان ش: وحید  اللّه آیه
شود،  اى مترتب اگر در موردى بر پوشیدن کروات مفسده. تبصره

.شود پوشیدن آن حرام مى



:مراسم عقد وعروسی در محرم
  جایز صفر و محرم ماه در عروسی و عقد مراسم آیا -پرسش
است؟

  صیتمع با توام اگر ، مراسم نوع این برگزاري:مراجع همه
  ،نباشد )السالم علیه(سیدالشهدا حضرت حرمت هتک یا و

  این حرمت که است سزاوار مومنان براي اما.ندارد اشکال
 ین،افر شادي کارهاي دادن انجام از و بدارند پاس را ایام

.کنند اجتناب



:ازدواج هاي حرام 



ازدواج با اهل سنت





اگر مردى بخواهد دخترى را به عقد دائم خود درآورد، چگونه  -پرسش 
صیغه بخواند؟

 همه مراجع: پس از تعیین مهر، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «اَنکَحت
طرف  سپس از» نَفْسى علَى الْمهرِ المعلُوم) بعد از آن نام زن ذکر شود(موکِّلَتى 

.»قَبِلْت النِّکاح لنَفْسى«: خودش بگوید

آیا در عقد ازدواج ـ دائم یا موقّت ـ عربى خواندن شرط است؟ -پرسش 
:  داى، تبریزى، مکارم، سیستانى و وحی آیات عظام امام، خامنه

.، باید صیغه به عربى صحیح خوانده شوداحتیاط واجببنابر 
ه خواستند توانند به هر زبانى ک خیر شرط نیست؛ بلکه مى: بهجت  اللّه آیه

.آن است که به عربى بخوانند) بهتر(احتیاط مستحب اما . بخوانند
.  وانده شودصیغه به عربى صحیح خ باید: آیات عظام صافى، فاضل و نورى



 یا خوانند،ب فارسى به را ازدواج صیغه خودشان توانند مى مرد و زن آیا - پرسش
شود؟ خوانده عربى تا بگیرند وکیل باید اینکه
 راگ :وحید و نورى مکارم، صافى، سیستانى، اى، خامنه امام، عظام آیات
  یا و فارسى هب توانند مى بخوانند، صحیح عربى صورت به خودشان توانند نمى

 بگویند را لفظى زبان، همان در باید ولى کنند؛ اجرا را صیغه دیگرى زبان هر
.رندبگی وکیل نیست الزم و بفهماند را »قبلت« و »زوجت« معناى که
 ایزج دیگرى، زبان هر ویا فارسى زبان به نکاح عقد خواندن:بهجت  اللّه آیه

  گرفتن یلوک و باشند داشته هم عربى زبان خواندن بر توانایى چند هر است؛
.نیست الزم

 نخست مهر، ینتعی از پس که است این فارسى زبان به دائم عقد صیغه .تبصره
  :بگوید دمر سپس .»شده تعیین مهر به کردم تو همسر را خود« :بگوید دختر

».کردم قبول را ازدواج این«



در و تعیین مھریھ حق چھ كسى است؟ آیا حق دختر است یا پ -پرسش 
مادر؟

و  از نظر شرعى تعیین مھریھ حق دختر است؛ ولى مشورت: همه مراجع
.رعایت احترام پدر و مادر و بستگان، كار بسیار پسندیده اى است

عده اى براساس برخى سنت ھا، در محضر مراجع و علما، عقد  -پرسش 
جارى مى سازند و سپس در ھنگام ) سكھ ١۴(ازدواج را با مھریھ معین 

رعى اجراى تشریفات و ثبت رسمى، مقدار مھریھ را تغییر مى دھند؛ حكم ش
آن چیست؟

همه مراجع: مھریھ ھمان است كھ عقد بر آن واقع شده است و چنانچھ بعد از 
.عقد با یكدیگر مصالحھ كنند، اشكال ندارد



رقصیدن داماد در مجلس زنان چھ حكمى دارد؟ -پرسش 
یا ترتب  اگر باعث تحریك شھوت یا ارتكاب حرام: اى آیات عظام امام، تبریزى، خامنه

آن  مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشكال ندارد ولى براى مؤمن سزاوار
.است كھ از لھو اجتناب نماید

ایز بنابر احتیاط واجب ج: آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، وحید، نورى
.حرام است: آیات عظام صافى، مكارم.نیست

رقص زنان
رقص زن براى زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسى، میھمانى ھا و  -پرسش 

پارتى ھا چھ حكمى دارد؟
اه و یا اگر باعث تحریك شھوت یا ارتكاب گن: اى،  آیات عظام امام، تبریزى، خامنه

 ولى براى مؤمن سزاوار آن است كھ از لھو اجتناب(ترتب مفسده نشود، اشكال ندارد 
).نماید

.ایز نیستبنابر احتیاط واجب ج: آیات عظام بهجت، فاضل، نورى، وحید، سیستانى
.رقص زن براى زن حرام است: آیات عظام صافى، مکارم



.چگونھ استحكم رقص زن براى مردان نامحرم  -پرسش 
.حرام است: همه مراجع

رقص زن براى محرم چھ صورتى است؟ -پرسش 
مفسده  اگر باعث تحریك شھوت یا ارتكاب گناه و یا ترتب: اى آیات عظام امام، خامنه

.شود، حرام است و در غیر این صورت اشكال ندارد
ن نمى تواند بنابر احتیاط واجب ز: آیات عظام بهجت، فاضل، سیستانى، نورى، وحید

.براى محارم خود برقصد
م رقص زن براى مردان حرام است، خواه محر: آیات عظام تبریزى، صافى، مکارم

.باشند یا نامحرم
رقص مردان

.حكم رقص مرد براى مرد را بیان كنید -پرسش 
و یا  اگر باعث تحریك شھوت یا ارتكاب گناه: اى آیات عظام امام، تبریزى، خامنه

)  ایدولى براى مؤمن سزاوار است كھ از لھو اجتناب نم(ترتب مفسده نشود اشكال ندارد 
قص مرد در بنابر احتیاط واجب ر: آیات عظام بهجت، فاضل، نورى، وحید، سیستانى

.حضور مردان جایز نیست
.رقص مرد در حضور مردان حرام است: آیات عظام صافى، مکارم



آیا رقص زن براى شوھرش یا مرد براى ھمسرش جایز است ؟
:اي آیات عظام امام خمینى، وحید، سیستانى، تبریزى و خامنه «

استآرى، رقص زن براى شوھر و بر عکس آن جایز   
:آیات عظام فاضل، صافى، نورى، مکارم «

استتنھا رقص زن براى شوھر جایز   
:  آیت اهللا بهجت «

.تنیساحتیاط واجب رقص زن و شوھر براى یکدیگر جایز بنابر 





:آرایش زن
آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟ -پرسش 

همه مراجع (به جز مکارم): آرى، باید از نامحرم بپوشاند.
آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند.

ها  اصالح صورت و برداشتن موهاى صورت براى دختران و خانم -پرسش 	
چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام، سیستانى، مکارم و نورى: اصالح صورت و برداشتن موهاى 
ولى این کار براى دختران زیبنده  (صورت بدون آرایش اشکال ندارد 

) نیست
آیات عظام بهجت و صافى:این کار فى نفسه براى آنان اشکال ندارد ولى  

.باید صورت را از نامحرم بپوشانند
آیات عظام تبریزى، خامنه اى، فاضل و وحید: اگر زینت محسوب شود 

.پوشاندن آن از مرد نامحرم واجب است



آیا رنگ كردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟ -پرسش 
اگر زینت محسوب شود، پوشاندن آن از نامحرم : آیات عظام امام، خامنھ اى، فاضل و وحید

.واجب است
.پوشاندن آن از نامحرم واجب است: آیات عظام بھجت، تبریزى، صافى
 جزء زینت ممنوع محسوب نمى شود و پوشاندن آن از: آیات عظام سیستانى، مكارم، نورى

.نامحرم واجب نیست
آیا سرمھ چشم از زینت ھایى است كھ باید پوشیده شود؟ -پرسش 

 اگر عرفا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب: آیات عظام امام، خامنھ اى، فاضل و وحید
.است

.پوشاندن آن واجب نیست: آیات عظام سیستانى، مكارم و نورى
.زینت محسوب مى شود و باید پوشانده شود: آیات عظام بھجت و صافى

جب اگر نزد زنان كھنسال و یا نزدیك بھ آنان متعارف است، پوشاندن آن وا: تبریزى آیھ ّهللا 
.نیست و در غیر این صورت باید پوشانده شود

گذاشتن لنز آرایشى براى بانوان چھ حكمى دارد؟ -پرسش 
.اگر عرفا زینت محسوب نشود، اشكال ندارد): بھ جز مكارم و نورى(ھمھ مراجع 

.اشكال ندارد: آیات عظام مكارم و نورى



احکام بعد از عقد



ر در دوران عقد تا عروسى ـ که دختر در خانه پدر به س -پرسش 
برد ـ آیا تأمین نفقه او بر عهده شوهر است؟  مى

اد در فرض ی: اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى آیات عظام امام، بهجت، خامنه
.شده، اگر زن تمكین داشتھ باشد، نفقھ او بر شوھر واجب است

.خیر، در این فرض بر عھده شوھر نیست: آیات عظام تبریزى و وحید
ھ نفقھ اگر در شھرى كھ زندگى مى كنند، متعارف است ك: سیستانى  اللّه آیه

در غیر این . دختر را خانواده اش مى دھد، بر عھده شوھر چیزى نیست
.صورت، پرداخت نفقھ، وظیفھ شوھر است

واى طبق فت(اگر با مطالبھ زن، مرد نفقھ را در این مدت نپردازد  .تبصره
ه، ، زن مى تواند در آیند)كسانى كھ مى گویند نفقھ او بر عھده شوھر است

.قیمت نفقھ پرداخت نشده در این دوران را، از شوھر مطالبھ كند



حاتی در دوران نامزدي ،آیا براي ترشغسل  وترشحات  در مورد: سؤال
خارج  سانانکه بعد یا حین بوس،لمس،بازي یا حرف با طرف مقابل از 

میشود غسل واجب میشود یانه؟
ی هر ترشحی که در این مواقع خارج شود پاك است و من: پاسخ

)  ذت جنسییعنی اوج ل(نیست و غسل ندارد مگر ترشحاتی که با شهوت 
.دخارج شود که منی است و نجس خواهد بود و غسل واجب می شو

  
آیا معاشقه با همسر خود در دوره پریود اشکالی دارد؟: سؤال
.معاشقه اشکال ندارد ولی آمیزش حرام است: پاسخ



رابطه جنسی-دوران عقد
، اجازه پدر عروس در مورد )پیش از عروسى (آیا در زمان عقد 

خوابى شرط است؟ هم
همه مراجع: اگر دختر در خانه پدر باشد، رفت و آمد به آن خانه 

. براى ارتباط زناشویى، باید با اجازه پدر او باشد
. ھمھ مراجع: ؛ دفتر ١۶۵۶تبریزى، استفتاءات، س 

)٣۵٩/۵٠٠٠١۶: رسالھ دانشجویي، سید مجتبي حسیني، كد(



لمطرِ و عند یفتح ابواب السماء بالرَّحمۀِ فی اَربعِ مواضع عند نزولِ ا
.ند النکاحِنَظَرِ الولد فی وجه الوالدینِ وعند فَتْحِ بابِ الکعبۀِ و ع

ام درهاي آسمان رحمت الهی در چهار مورد گشوده می شود، هنگ
اه کند و آمدن باران، آنگاه که فرزند به صورت پدر و مادر خود نگ
ه دوست هنگام بازگشایی درب خانه خدا و هنگام ازدواج، کسی ک
.ردازددارد خدا را پاك و مطهر مالقات کند، باید به زناشویی بپ

٢٢١، ص ١٠٠ج , بحار األنوار



نی تراز هیچ مباح و حاللی نزد خداوند،دوست داشت
.نیست سرآمیزش با هم

طان به گریه پس زمانی که مومن با همسرش نزدیکی و غسل جنابت می کند ، شی
این بنده از پروردگارش اطاعت نموده و ! اي واي : می افتد و می گوید 

) 179ص  2وسائل الشیعه ج. ( گناهانش بخشیده شده است 
چنانچه : د در خطاب به مردان فرمودن

یش از آن با حیوانات بر جفت هاي خویش می جهند بر همسرانتان نجهید ، بلکه پ
.بوسه و سخن گفتن وي را براي عمل آماده سازید

ا به اگر یکی از شم: در خطاب به مردان فرمودند 
یک سیاه  همسرش نزدیک شود و سپس برخیزد و او را ارضا نکند همسر او اگر به

خی و مالعبه زنگی دست یابد به او متوسل می شود ، پس به هنگام نزدیکی شو
)ق مکارم اخال.(کنید که لذت بخش و بهتر است و زن بهتر ارضا می شود 

ند ، از چون یکی از شما خواست با همسرش آمیزش ک
. دارند )  جنسی( شتاب کردن در این کار پرهیز نماید که زنان نیز نیازهایی 

یدند درباره آمیزش از مقعد پرس) علیه السالم ( از امام صادق ) خصال صدوق(
اراذیت  ابااینکرهمسرت عروسک و عشق زندگی توست پس او: حضرت فرمود 

)  143ص20وسائل الشیعه ج(مکن



غسل کردن بعد از آمیزش تا قبل از خواندن نماز
سرش را تواند عمل زناشویی را نسبت به هم مرد تا چه مدت می -پرسش 

ترك کند؟
حد آن چهار ماه است و بیشتر از آن، ): به جز مکارم(همه مراجع 

مراجع، م  المسائل توضیح. تواند نزدیکی با همسرش را ترك کند نمی
؛  2414المسائل، م  ؛ نوري، توضیح 2482المسائل، م  ؛ وحید، توضیح 2417
.اي خامنه: دفتر

زدیکی با تواند ن حد آن چهار ماه است و بیشتر از آن نمی: آیۀاللَّه مکارم
م آن همسرش را ترك کند؛ بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بی

تار کند که رود که به گناه بیفتد؛ احتیاط واجب آن است که طوري رف می
.2417المسائل مراجع، م  مکارم، توضیح. او به گناه نیفتد

)118/500033: احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، کد(



 در فرهنگ اسالمی براي ارتباط جنسی محدودیت هایی وجود دارد
:برخی از آنها عبارتند ازکه 

.  زمانی که زن در دوران قاعدگی است -1
در زمان استحاضه کثیره یا متوسطه قبل از غسل -2
در زمان نفاس -3
 واجب در حال روزه -4
در حال اعتکاف -5
در حال احرام -6
.سال داشته باشد 9زمانی که زن کمتر از  -7
در صورت عدم بجا آوردن طواف و نماز نساء در حج  -8
.نزدیکی از راه مقعد اگر زن راضی نباشد. 9

 خوردن منی.  10



آداب و مستحبات آمیزش 
:اى از آداب و مستحبات آمیزش عبارتند ازپاره 

تعجیل نکنند؛. ١
با وضو باشند؛. ٢
قبل از آمیزش مالعبھ کنند؛. ٣
در مکان پوشیده و پنھان باشند؛. ۴
در زمانى باشد کھ زن میل بھ آمیزش دارد؛. ۵
از خداوند فرزندى پاک و مبارک و سالم درخواست کنند؛. ۶
ّ من الشیطان «و استعاذه » بسم ّهللا الرحمن الرحیم«تسمیھ . ٧ اعوذ با

. بگویند» الرجیم
www.porseman.org



؟مکروھات آمیزش چیست
اول ظھر،. ١
مقابل قبلھ،. ٢
پشت بھ قبلھ،. ٣
در زیر آسمان،. ۴
در حال ایستاده،. ۵
در ھنگام غروب آفتاب،. ۶
در شب عید فطر و قربان،. ٧
بعد از غذا و با شکم پر،. ٨
در شبى کھ ماه گرفتھ باشد،. ٩

در روزى کھ خورشید گرفتھ باشد،. ١٠
در حالى کھ بچھ ناظر آنھا باشد،. ١١
١در حال احتالم پیش از غسل یا وضو،. ١٢
بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید،. ١٣
.٢در حالى کھ ھر دو کامالً عریان باشند. ١۴

.البتھ اگر بدون فاصلھ چند بار آمیزش انجام گیرد مکروه نیست. ١
.١١العروة الوثقى، النکاح، م . ٢

: منبع www.porseman.org



آمیزش در ماه محرم
نزدیکی با همسر در شب یا روز عاشورا چه حکمی دارد؟. س
الی  نزدیکی با همسر در شب یا روز عاشورا و ایام محرم و صفر اشک. ج

احترام نگه دارد بهتر است.ندارد




