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 دیگر ترخی ٍ رفغ لاتل هوٌَػات ایي از ترخی! است هوٌَع ٍ حرام ازدٍاخْا از تؼضی اسالم دیي در

 رٍاتظ هَارد ایي از تؼضی حرهت ػلت وِ!( ضَد ًوی خائس ازدٍاج ایي خٍِ ّیچ تِ یؼٌی!)است اتدی

 خَاّد اضارُ تیطتری هَارد تِ هٌاسثت تِ وِ تَد هَارد ایي تیاى پست ایي ایداد از ّدف! است ًاهطرٍع

 .ضد

 ... اٍ با کِ پسرى دخترِ ٍ ٍخَاّر هادر با ازدٍاج.      1

 لَاط ٍ وٌٌدُ لَاط چِ اگر است اتدی حرام وٌٌدُ لَاط تر دادُ، لَاط وِ پسرى دخترِ ٍ ٍخَاّر هادر

 [1.]ضًَد ًوى حرام اٍ تر ًِ، یا ضدُ دخَل وِ وٌد ضه یا گواى اگر ٍلى. ًثاضٌد تالغ دٌّدُ

 حرام اٍ تر آًْا احتیاط تٌاتر وٌد لَاط پسر آى تا ازدٍاج از تؼد ٍ ًواید ازدٍاج پسرى خَاّر یا هادر تا اگـر

 [2. ]ضًَد هى

 ... اٍ با رجعی عدُ زهاى در کِ زًی با ازدٍاج.      2

 در وِ زًى تا اگر ٍ ضَد  هى حرام اٍ تر زى آى وٌد زًا است، رخؼى عالق ػدُ در وِ زًى تا وسى اگر 

 احتیاط چِ اگر ًواید، ػمد را اٍ تَاًد  هى تؼداً وٌد، زًا است، ٍفات ػدُ یا تائي، عالق یا هتؼِ، ػدُ

 [3.]ًىٌد ازدٍاج اٍ تا وِ است آى هستحة

 ... اٍ با بَدى دار شَّر زهاى در کِ زًی با ازدٍاج.      3

 حرام ازدٍاج ایي  ضَد خدا ّن ضَّرش از اگر ًواید ترلرار ًاهطرٍع راتغِ ضَّردار زى تا وسی اگر

 [4.]است

 ...کِ صَرتی در عوِ دختر یا خالِ دختر با ازدٍاج.      4

 تٌاتر دیگر,  وٌد زًا آى هادر تا تگیرد را خَد ػوِ دختر یا خالِ دختر وِ آى از پـیـص اًـسـاى اگـر 

 [5. ]ًواید ازدٍاج آى تا تَاًد ًوى احتیاط



 هحارم با ازدٍاج.      5

... ٍ تسري هادر ٍ  هادر، ٍ پدر خالِ ٍ ػوِ ٍ خَد خالِ ٍ ػوِ ، خَاّر ، هادر: هثل ًسثی هحام تا ازدٍاج 

 هحرم خَردى ضیر تَاسغِ وِ) رضاػی هحارم تا ازدٍاج ًیس ٍ[ 6.]است حرام ّستٌد هحرم اًساى تِ وِ

 هحرم ازدٍاج تَاسغِ وِ) سثثی هحارم تا ازدٍاج ًیس ٍ. است حرام رضاػى خَاّر ٍ هادر هثل( اًد ضدُ

 یا تاضٌد ػمد ٍلت در چِ,  رًٍد پائیي چِ ّر زى ًَُ ٍ دختر ٍ زى آى تسري هادر ٍ هادر:  هثل( اًد ضدُ

 ! تیایٌد دًیا تِ تؼدا

 دار شَّر زى با ازدٍاج.      6

 .است حرام وردُ هتاروِ اٍ از عالق تدٍى ضَّرش وِ زًى ٍ دار ضَّر زى تا ازدٍاج

 است عدُ در کِ زًی با ازدٍاج.      7

 اتدى حرام هرد تر وٌد ػمد اگر ٍ وٌد ازدٍاج تَاًد ًوى هردى ّیچ تا است رخؼى ػدُ در زى وِ حالى در 

 [7.]ضَد هى

 است کردُ عمد را اٍ عدُ زهاى در کِ زًی با ازدٍاج.      8

 هرد چٌاًچِ( است تاعل ػمد ایي ایٌىِ تر ػالٍُ) ػمدوٌد، خَد تراى است دیگرى درػدُ وِ را زًى اگر 

 تر زى آى است حرام ػدُ، در زى وردى ػمد تداًٌد ٍ ًطدُ توام زى ػدُ وِ تداًٌد آًاى از یىى یا زى، ٍ

 [8.]تاضد ًىردُ ًسدیىى زى آى تا ػمد، از تؼد هرد چِ اگر ضَد، هى حرام اٍ

 در زى داًستٌد ًوى ودام ّیچ چٌاًچِ تَدُ ػدُ در وِ ضَد هؼلَم تؼد ٍ وٌد ػمد خَد تراى را زًى اگر

 وردُ ًسدیىى اٍ تا هرد وِ صَرتى در است، حرام ػدُ در زى وردى ػمد وِ داًستٌد ًوى ٍ است ػدُ

 [9.]ضَد هى حرام اٍ تر زى آى تاضد،

 کفار ٍ هشرن زًاى با ازدٍاج.      9

 [10.]است تاعل ٍ حرام وفار، ٍ هطرن زًاى تا ازدٍاج



 شدُ خارج)هرتد افراد ٍ حك، اّل ٍ بْائى چَى هٌحرفى ّاى فرلِ با ازدٍاج. 11

 !(دیي از

 [11.]است حرام اًد ضدُ هرتد وِ افرادى ٍ حك، اّل ٍ تْائى چَى هٌحرفى ّاى فرلِ تا ازدٍاج

 ببیت اّل هَرد در کساًی) غلَ اّل ٍ( بیت اّل دشوٌاى) ًَاصب با ازدٍاج. 11

 (کٌٌد هی رٍی زیادُ ٍ غلَ

 [12.]است حرام وٌد  هى غلَ السالم ػلیْن ائوِ درتارُ وِ وسى ٍ ًاصثى ّوچٌیي ٍ وافر تا ازدٍاج

 زى خَاّر با زهاى ّن ازدٍاج. 12

 [13.]است حرام زى خَاّر تا زهاى ّن ازدٍاج 

 پٌجن زى با هرد دائن ازدٍاج. 13

 [14.]است حرام پٌدن، زى تا دارد، دائوى زى چْار وِ هردى دائن ازدٍاج 

 هسیحى زى با هرد دائن ازدٍاج. 14

 اضىال زًاى ایي تا هَلت ػمد یؼٌی[)15.]است تاعل دائن صَرت تِ هسیحى دختر تا هسلواى ازدٍاج 

 [16. ]است حرام ٍ تاعل صَرت ّر در هسیحی هرد تا هسلواى زى ازدٍاج ٍلی( ًدارد

 اٍ ٍلی اذى بدٍى دختر با ازدٍاج. 15

 .است حرام اوثرهراخغ ًظر عثك ٍلى اذى تدٍى دختر تا ازدٍاج

 احرام حالت در عمد ٍ ازدٍاج. 16

 ٍ است تاعل اٍ ػمد ًواید ازدٍاج زًى تا است حح وارّاى از یىى وِ احـرام حـال در وـسـى اگـر

 هی اتدی حرام) وٌد ػمد را زى آى تَاًد ًوى دیگر,  است حرام اٍ تر گرفتي زى وِ داًستِ هى چٌاًچِ

 [17!(.]ضًَد



 است ًیاٍردُ بجا را ًساء طَاف کِ کسی عمد ٍ ازدٍاج. 17

 اٍ تر دیگر زًاى ٍ زًص,  ًیاٍرد تدا است هفردُ ػورُ ٍ حح وارّاى از یىى وِ را ًساء عَاف هرد اگر

 حالل اٍ تر دیگر هرداى ٍ ضَّرش ًىٌد ًساء عَاف زى اگر ًیس ٍ( ,  تَاًد ًوی یؼٌی) ضًَد ًوى حالل

 [18.]ضًَد هى حالل دٌّد اًدام را ًساء عَاف تؼدا اگر ٍلى,  ضًَد ًوى

 !است طالق هرتبِ سِ را اٍ کِ زًی با ازدٍاج. 18

 سپس ٍ وٌد ازدٍاج دیگرى هرد تا اگر ٍلى ضَد هى حرام ضَّرش تر اًد دادُ عالق هرتثِ سِ وِ را زًى 

 را اٍ دٍتارُ تَاًد هى اٍل ضَّر ، ػدُ اتوام از تؼد ، تویرد دٍهص ضَّر یا تگیرد عالق ، دخَل از تؼد

 [19.]ًواید ػمد خَد تراى

 زى اجازُ بدٍى زى برادرزادُ ٍ خَاّرزادُ با هرد با ازدٍاج. 19

 زًص اخازُ تدٍى اگر ٍلى وٌد ازدٍاج اٍ ترادرزادُ ٍ خَاّرزادُ تا خَد زى اخازُ تدٍى تَاًد ًوى اًـساى

 [20. ]ًدارد اضىال ًواید اخازُ زى تؼدا ٍ ًواید ػمد را آًاى

 .2405 م هراخغ، الوسائل تَضیح[ . 1]

 2415 هسألِ سیستاًی اهلل آیت الوسائل تَضیح[ . 2]

 .2398 م ،2 ج هراخغ، الوسائل تَضیح[ . 3]

 .2409 م ،2 ج هراخغ، الوسائل تَضیح[ . 4]

 2403 هسألِ سیستاًی اهلل آیت الوسائل تَضیح[ . 5]

 .2448 ٍ 2384 م ،2 ج ،.202 م ،1 ج هراخغ، الوسائل تَضیح[ . 6]

 .165 ظ ٍحیدى، تاًَاى، احىام[ . 7]

 .2400 م ، هراخغ الوسائل تَضیح[ . 8]

 .2401 م ، هراخغ الوسائل تَضیح[ . 9]



 .127 س ،126 ظ ،3 ج خویٌى، اهام استفتائات[ . 10]

 ج فاضل، الوسائل خاهغ ؛13 ظ ،4 ج تْدت، استفتائات ؛2404 م ،2 ج هراخغ، الوسائل تَضیح[ .  11]

 .1477 س ،415 ظ ،1

 .7 م الىفر، فى الٌىاح وتاب ،2 ج تحریرالَسیلِ،[ . 12]

 ؛1456 س ،410 ظ ،1 ج فاضل، الوسائل خاهغ ؛4567 س ،10 ظ ،4 ج تْدت، استفتائات[ .  13]

 تیي تدوؼَا اى ٍ...  اهْاتىن ػلیىن حرهت ؛137 -132 س ،129 ظ ،3 ج خویٌى، اهام استفتائات

 (.23/ ًساء...)  االختیي

 .10 م الؼدد، فى ،2 ج تحریرالَسیلِ،[ .  14]

 .128 س ،126 ظ ،3 ج خویٌى، اهام استفتائات[ .  15]

 .131 س ،128 ظ ّواى،[ . 16]

 2416 هسألِ سیستاًی اهلل آیت الوسائل تَضیح[ . 17]

 2418 هسألِ سیستاًی اهلل آیت الوسائل تَضیح[ . 18]

 ...ٍ 2418 م ، هراخغ الوسائل تَضیح[ . 19]

 2401 هسألِ یسیستاً اهلل آیت الوسائل تَضیح[ . 20]

 تِ تَاًٌد هی ػسیساى وِ دارد ٍخَد تملید ػظام هراخغ تیي خسئی تسیار اختالفات هَارد ترخی در:  تَخِ

 !وٌٌد رخَع خَد تملید هرخغ رسالِ
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