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موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت1310/12/40 :؛ تاریخ پذیرش)1310/12/22 :

چکیده
موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح میباشد .هر زنی بهه سبهط یعت هت و ف هر ،
صالستت ازدواج دارد و میتواند محل عقد ازدواج واقع گردد ،اما نبعت به مرد م تن ممکن است صالستت برای ازدواج نداشههه و محهل
عقد واقع نگردد .ی نی ممکن است ازدواج مرد م تن با او جایز و صحتح باشد و ممکن است سرام و نامشروع باشد و ایهن سرمهت و عهدم
جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسعاب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقهت باشهد .موانهع (محرمها ) ابهدی،
مواردی است که زن هتچ گاه نبعت به کبی که بر او سرام است سالل نمیگردد؛ چون صفت موجط تحریم ،از صفاتی است که مالزم با
زن بوده و از او زائل نمیگردد؛ مانند خویشاوندی نبعی .مواردی که موجط سرمت ابدی است بهه سهه دسههه تقبهتم مهیگهردد :قرابهت
(نبط)؛ مصاهره؛ رضاع .موانع (محرما ) موقت ،منظور زنانی هبهند که سعط تحریم آنها دائمی نعوده بلکه موقهت اسهت و زن بهر مهرد
مادامی که این صفت یا سالت را دارد سرام میباشد و وقهی این صفت یا سالت تغتتر کند و سعط تحریم زائهل شهود ،زن بهر مهرد سهالل
می گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را یالق دهد یا فو کند به دیگران سالل مهیشهود .محرمها موقهت (موانهع موقهت)
ععارتند از شوهر داشهن ،در عده بودن زن ،اخهالف دین ،داشهن  0زن ،جمع بتن محارم ،ل ان ،م لقه به یالق سوم نبعت به شوهرش.

کلیدواژگان
موانع ازدواج ،محرما  ،سرمت ابدی ،قرابت ،مصاهره.

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرر اسرت و ودرود آنهرا مرانع صرحت نکراح
میباشد .هر زنی به حسب طبیعت و فطرت ،صالحیت ازدواج دارد و میتواند محر عقرد ازدواج
واقع گردد ،اما نسبت به مرد معین ممکن است صالحیت برای ازدواج نداشته و محر عقرد واقرع
نگردد .یعنی ممکن است ازدواج مرد معین برا او درایو و صرحیا باشرد و ممکرن اسرت حررام و
نامشروع باشد و این حرمت و عدم دواز ممکن است ابردی و داممری یرا موقرت باشردب بنرابراین
اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد.
موانع (محرمات) ابدی
در این موارد ،زن هیچگاه نسبت به کسی که بر او حرام است حالل نمیگرددب چون صفت مودب
تحریم از صفاتی است که مالزم با زن بوده و از او زام نمیگرددب مانند خویشاوندی نسبی.
مواردی که مودب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم میگردد:
1ر قرابت (نسب)ب 2ر مصاهرهب 3ر رضاع (ابوزهره.)33 ،
بند اول :قرابت (نسب)

منظور خویشاوندی نسبی است که مودب حرمت ابدی ازدواج میشود .هفرت گرروه از زنران بره
نسب حرام بوده و ازدواج با آنها ممنوع است (السباعی 171 ،و 171ب السرخسی:)221 ،
 .1مادرب که شام ددات اعم از پدری یا مادری هم میشودب تحریم مرادر بره نصرآیة شرریفه
است« :حرمت علیکم امهاتکم» .اما حرمت ددات یا به ادماع است و یا به خراطر ایرنکره
ددات مجازاً مادر هستند و یا اینکه مراد از امهات در آیه اصول است و همچنین به داللت
اولویت از آیه فهمیده میشودب زیرا در این آیه عمهها و خالهها تحرریم شردهانردب بنرابراین
ددات به طریق اولی حرام هستند.
 .2دخترانب که شام دختران پسر و دختران دختر ،هرچنرد در نسر پرایین رونرد ،مریشرود.
حرمت دختران در آیه تصریا شده ،اما نسبت به شمول دختران (بنات) در آیه ،به دخترران
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پسر و دختران دختر ،به ادماع یا به داللت اولویت استناد شده استب چون در آیه حرمرت
دختران برادر و دختران خواهر تصریا شده است پس به طریق اولری برر حرمرت دخترران
پسر و دختران دختر داللت دارد.
 .3خواهران :خواه پدری یا مادری یا پدر و مادری باشند .نسبت به خرواهران در آیره تصرریا
شده است( .و اخواتکم)
 .4عمه :که شام عمههای پدر و مادر و ادداد (دد و دده) میشود .اما دخترران آنهرا حررام
نیستند .حرمت عمهها در آیه تصریا شده است( .و عماتکم)
 .5خاله :که شام خالههای پدر و مادر و ادداد (دد و دده) میشود .اما دخترران آنهرا حررام
نیستند .حرمت خالهها در آیه تصریا شده است( .و خاالتکم)
 .3دختران برادر هرچند در نس پایین روند .حرمت دختر برادر در آیه تصریا شده اسرت (و
بنات االخ) اما نسبت به حرمت فرزندان آنها ادماع داللت دارد.
دختران خواهر هرچند در نس پایین روند .حرمت دختر خواهر در آیه تصریا شرده اسرت (و
بنات االخت) اما نسبت به حرمت فرزندان آنهرا ادمراع داللرت دارد ( کاسرانی521 ،ب صرارردی،
.)151
این اصناف ،محرمات نسبی هستند که حرمت ابردی دارنرد وبره هریه ودره حرمرت برداشرته
نمیشود و اگر با این گروه عقدی بسته شود ،عقد باط بوده و هریچ اررری برر آن مترترب نیسرت
(بدران.)13 ،

َاَ ِّ َ
تَعلْي ُك ْمَأ َُّمهاتُ ُك ْمَوباناتُ ُك ْمَوأخواتُ ُك ْمَوع َّماتُ ُك ْمَوخاااتُ ُك ْمَوباناا ُ ْ
خداوند در این باره میفرمایدُ « :ح ِّرمَ ْ
ت» .نساء.23 /
ُخ َِّ
وبانا ُ ْ
َاَ ْ
در سایر افراد خویشاوند نسبی حرمت نیستب زیرا در ادامرة آیره مریفرمایرد« :وأ ُِّح َّاَََّ ُك ْامَمااَوءا َ
ذَِّ ُك َْم».
اتَ ِّينُا َِّاَّااَأ اا َا ََُّ
ُكاوءَُ َََّومااَملك ْ
همچنین در آیرة دیگرری آمرده« :أ ْحل ْلنااََا َأ ْوواكا َاَا َّ ِّتَيتاْياتَأ ُ
علْي َوبانا ِّ َع ِّم َوبانا ِّ َع َّماتِّ َوبانا ِّ َخاَِّ َوبانا ِّ َخااتِّا َاَا َّ ِّتََااك ْرمَم ا َ» (احواب .)5 /که تصریا
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میکند بر این که دختران خاله و عمه حالل هستند و دلیلی بر اختصاص حکم ایرن آیره بره پیرامبر
(ص) نیست (بدران.)13 ،
قرابت مذکور در آیه ،سبب تحریم میشود ،خواه سبب این قرابت ،نکاح صحیا یا زنرا باشردب
بنابراین دختری که ناشی از زنا باشد بر زانی حرام است ،هرچند نسرب او نسربت بره زانری رابرت
نمیشود ،چون زنا نسب را رابت نمیکند .همچنین اگر شوهر نسب دختر را از خودش نفی کنرد و
لعان صورت گیرد و قاضی حکم به نفی ولد دهد و دختر را به مادرش ملحق کند ،باز هم دختر ،به
سبب نسب و قرابت ،بر این مرد حرام است ،هرچند نسب رابت نشده است ،امرا شروهر حرق دارد
خودش را تکذیب کند و ادعای نسب دختر را بنماید و نسبش نسبت به او رابت شود .و از دهرت
دیگر نیو این دختر بر مرد حرام استب زیرا دختر زودة مدخول بها است و به سبب مصاهره برر او
حرام میگردد که در بحث بعدی خواهد آمد (ابوزهره.)35 ،
بند دوم :مصاهره

مصاهره رابطهای است بین زن و مرد که مستلوم حرمت ازدواج است.
امور زیر مودب حرمت مصاهره میشود:
 .1عقد صحیاب
 .2آمیوش (خواه به عقد صحیا یا فاسد یا زنا باشد)ب
 .3نگاه کردن مرد به داخ فرج زنب
 .4نگاه کردن زن به آلت مرد (الجویری.)14 ،
مصاهره در عقد صحیا ،به چند قسم تقسیم میگردد:
1ر زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از ادداد شخص بوده است ،خواه آمیوش صورت گرفته
یا نگرفته باشدب به مجرد انعقاد عقدِ پدر یا دد ،بر زنی ،آن زن بر فرزنرد و نروة او ،هرچنرد پرایین
روند ،حرام میشود و این حرمت ،ابدی استب یعنی اگر پدر یا دد آن زن را طالق دهرد یرا عقرد
فسخ شود یا شوهر فوت کند باز هم آن زن بر اوالد مرد حرام است و اگر عقد ببندند حرام و باط
است.
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کالم خداوند در این باره چنین است« :واَت ِّ
نك ُحواَمااََكا َيؤ ُكُم ْام َِّم ْاََاَنِّ اا َِّ»ب نساء  .22 /یعنری زن
پدر و ادداد را نباید به نکاح درآورید (بدران 15 ،و 13ب ابوزهره.)31 ،
تحریم زودة پدر و دد در صورتی است که ازدواج آنها صحیا بروده باشرد ،امرا اگرر ازدواج
فاسد باشد آن زن بر اوالد حرام نمیگردد ،مگر اینکه آمیروش صرورت گرفتره باشرد کره در ایرن
صورت نه به سبب عقد فاسد ،بلکه به سبب آمیوش حررام مریشرود ( کاسرانی535 ،ب صرارردی،
.)151
2ر زنی که سابقاً زن پسر یا یکی از فرزند زادگان او بوده است ،خرواه آمیروش شرده باشرد یرا
آمیوش صورت نگرفته باشدب بنابراین اگر اوالد بر زنی عقد صحیحی منعقد کرده باشرند آن زن برر
پدر و دد حرام میشود و این حرمت ،ابدی استب یعنی حتی اگر با طالق یا فوت و فسرخ از هرم
ددا شده باشند نیو حرمت باقی است و اگر عقدی صورت گیرد باط است.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َلا بِّ ُك َْم»ب نسء  .22 /و نیو حرام شرد زن
خداوند در این باره میفرماید« :وح ئ ََُّأبْانائ ُك ْمَاََّاِنََم ْاََأ ْ
فرزندان صلبی شما (نه زن فرزند خوانده)ب بنابراین زن پسر خوانده بر شخص حرام مؤبرد نیسرتب
یعنی بعد از فوت پسر خوانده یا طالق توسط پسرخوانده ،پدرخوانرده مریتوانرد برا زن او ازدواج
کند .چنان که زن پدرخوانده نیو بر پسرخوانده حرام مؤبد نیست و بعد از طالق یرا فروت و فسرخ
میتواند با زن پدرخوانده ازدواج کند (کاسانی535 ،ب صارردی.)151 ،
حرمت زن اوالد بر پدر و دد نیو در صورتی است که عقد ازدواج اوالد صحیا باشد ،امرا اگرر
عقد فاسد باشد حرمت نیست ،مگر اینکه آمیوش صورت گرفته باشد که به سربب آمیروش حررام
میگردد.
اصول و فروع زن فرزند ،بر پدر و دد حرام نیستب بنابراین پدر یا دد مریتوانرد برا مرادر زن
فرزند یا دختر زن فرزند ازدواج کند (ابن نجیم 132 ،و 133ب کاسانی.)534 ،
3ر مادر و ددات زن (پدری یا مادری باشند) حتری بعرد از انحرالل ازدواجب کاسرانی ،پیشرین،
ص531ب بدران ،پیشین ،ص .11یعنی به مجرد وقوع عقد بر دختر ،مادر و ددات او بر مررد حررام
میشوند هرچند آمیوش نداشته باشند و ازدواجشان منح شود .خداونرد در قررآن مریفرمایرد« :و
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امهات نسامکم»ب نساء .23 /و حرام شد بر شما ازدواج با مادر زن) .این آیه مطلق استب یعنی خواه
آمیوش شده باشد یا نشده باشد ازدواج با مادرزن حرام است و نیو خواه ازدواج با دختر باقی باشد
یا منح شده باشد ازدواج با مادر او برای مرد حررام اسرت ( .کاسرانی ،همرانب السرخسری222 ،ب
طهماز ،ص74ب ابن نجیم.)133 ،
4ر دختران زن از همسر دیگر ،مشرو بر اینکه بین زن و شروهر نودیکری واقرع شرده باشردب
بنابراین اگر زن را قب از آمیوش و نظر و لمس ،طالق دهد میتواند با دختر آن زن ازدواج کند.
ِّ
َح ُج ِّ
وءُم ْم َِّم َََِّْ ائِّ ُك ْمَاَ َّ ِّتَدخ ْلتُ ْمَِبِِّّ َََّ»ب نسراء/
کالم خداوند دراین باره چنین است« :وءؤئبُ ُك ْمَاَ َّ ِّت َِِّف ُ
 .23حرام شد بر شما ازدواج با دختران زنی که در دامن شما تربیت شدهاند ،اگرر برا زن مباشررت
کرده باشید .و فرقی ندارد که آمیوش به عقد صحیا یا فاسد باشد .قید «فی حجورکم» بیران مرورد
رالب استب یعنی بیشتر زنانی که ازدواج مجدد میکنند دخترران خرود را بره خانره شروهر ددیرد
میبرند (کاسانی ،پیشین ،ص.)534
این تحریم شام دختران دختران زن نیو میگردد ،مشرو بر اینکه بین زن و شروهر نودیکری
واقع شده باشد و در صورت عدم وقوع نودیکی و ددایی بین زن و شوهر ،شوهر او مریتوانرد برا
دختران دختر زن ازدواج کند.
عقد فاسد مودب حرمت مصاهره نمیشودب بنابراین اگر کسی با زنی به عقد فاسد ازدواج کنرد
مادر آن زن بر او حرام نمیشود (الجویری.)14 ،
برای اینکه آمیوش مودب حرمت شود سه شر بیان شده است :همان.
1ر موطومه (زنی که با او آمیوش انجام میگیرد) زنده باشدب بنرابراین اگرر برا مرردهای آمیروش
صورت گیرد دخترش حرام نمیگرددب
 .2زن مشتهاة باشدب یعنی  1سال به باال باشدب بنابراین اگر صرییرهای را عقرد ببنردد و آمیروش
کند ،سپس او را طالق دهد و آن صییره بعد از عده با مرد دیگری ازدواج کنرد و دخترری
بیاورد ،شوهر اول میتواند با این دختر ازدواج کنرد ،چرون در حرالتی برا مرادرش آمیروش
صورت گرفته که صییره بوده است .اگر شخصی با صییره زنا کند به طریرق اولری حرمرت
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نمیآورد .ودود شهوت در تحریم به آمیوش شر استب بنابراین اگر پسرر بچرهای برا زن
پدرش آمیوش کند حرام نمیشود.
 .3آمیوش در قب باشد نه در دبرب بنابراین اگر کسی با زنی در دبر آمیوش کند اصرول و فرروع
آن زن (مادر و دختر زن) بر او حرام نمی شوند و به طریق اولی وقتی مردی با مردی لروا
کند دختر آن مرد بر او حرام نمیگردد.
چنان که بعداً خواهد آمد حنفیه نظر و لمس را نیو مودب تحریم میدانند و ممکن است اشکال
شود که با توده به اینکه حنفیه نظر و لمس را مودب تحریم میدانند بدیهی است که آمیروش در
دبر زن باالتر از نظر و لمس استب در دواب گفته شده که تحریم به نظر و لمس چرون وسریلهای
برای آمیوش در قب است مودب تحریم میباشد و در صورتی که معلوم شود نظر و لمرس منجرر
به آمیوش نشده ،مودب حرمت نمی شود و لذا در تحریم به سبب لمس و نظر شر شده است که
انوال صورت نگیرد .برای تحقق حرمت الزم نیست که آمیوش دایو باشد بلکه حرمت مصاهره برا
آمیوش با زن حامض ،نفساء ،آمیوش در حال احرام و روزه و امثال آن نیو ایجاد میشود (الجویری،
ص.)14
زنا نیو مودب حرمت مصاهره می گرددب بنابراین اگر مردی با زنی زنا نماید این زن بر اصول و
فروع مرد حرام میشود (بر پدر و فرزند مرد) و همچنین اصول و فروع زن (مادر و دختر زن) نیرو
بر مرد حرام مؤبد میشوند ،اما به نظر حنفیه ،بر حسب اختالفی که بین فقها در تحریم هست ،اگر
شخص با مادر یا دختر زنی که با او زنا کرده ،ازدواج نماید ،ازدواج باط نبوده ،بلکه فاسد است.
دختر زن (خواه ناشی از این زنا باشد یا نباشد) و دختر دخترش برر مررد حررام اسرت ،امرا برا
خواهر زن میتواند ازدواج کند .اصول و فروع زن بر اصول و فروع زانری حرالل اسرتب بنرابراین
فرزند زانی با دختر زانیه میتواند ازدواج کند ،مشرو بر اینکه دختر متولد از زنای پردرش برا آن
زن نباشد یا از شیر ناشی از زنای پدر با آن زن نخورده باشد.
لمس و نظر نیو از دیدگاه حنفیه با شرایطی مودب حرمت میگردد و همانند آمیوش محسروب
میشوند:
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ابوحنفیه لمس با شهوت را همانند آمیوش دانسته اسرت (ابروزهره72 ،ب کاسرانی .)535 ،بررای
تحقق حرمت به وسیلة لمس (مس) شرایطی بیان شده است( +الجویری15 ،ب ابن نجیم:)131 ،
 .1لمس بدون مانع باشد یا مانع طوری خفیف باشد که مانع حرارت بدن نشودب
 .2مس به موهای باز شده و ددا شده نباشد .مس موهای باز شده با شرهوت مودرب حرمرت
نیست اما مس موهای چسبیده به سر بنا بر نظر رادا مودب حرمت است.
 .3مس با شهوت باشد .حد شهوت در مس مررد برر زن ایرن اسرت کره تحریرد شرود یرا در
صورتی که از قب متحرک بوده تحرید آن بیشتر شود و حد شهوت در مرس بردن زن برر
مرد این است که قلبش حرکت کند و لذت ببرد.
 .4در صورتی که زن خبر به لذت بردن با مس بدهد ،مرد گمان به صدق او داشته باشد و اگرر
مرد خبر به لذت بردن با مس میدهد ،پدر مرد یا پسر او گمان به صردق او داشرته باشرند،
واال حرام نیست.
 .5لذت همراه با لمس باشدب بنابراین اگر بدون لذت لمس نماید سپس لذت ایجاد شود حررام
نیست.
 .3با لمس انوال صورت نگیرد.
 .7کسی که لمس شده کمتر از  1سال نباشد و لمس کننده هم شهوت داشته باشدب بنابراین اگر
لمس شونده صییره باشد یا لمس کننده خردسال باشد حرام نیست (الجویری.)15 ،
نظر نیو با شرایطی همانند آمیوش محسوب شده و مودب حرمت میگردد (ابن نجریم 142 ،و
 .)143تحقق حرمت به وسیلة نظر ،منو به شرایط زیر است:
 .1نگاه به داخ فرج باشد و اگر نگاه کننده زن باشد ،به آلت مرد نگاه کند ،اما اگر به باقی بدن
زن یا بدن مرد نگاه شود ،مودب تحریم نمیشود.
 .2نگاه باید با شهوت باشدب حد شهوت در اینجا همان حد شهوت در لمس است.
 .3خود فرج دیده شود نه صورت آن در آینه یا آب .اما اگر مرد و زن در آب صراف باشرند در
این صورت دیدن مودب حرمت نمیشود.
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4ر شهوت همراه با نگاه کردن باشد نه بعد از آن.
5ر انوال صورت نگیرد.
3ر منظوره (زنی که به او نگاه شده) صییره نباشد ،و میت نباشرد و نگراه کننرده هرم خردسرال
نباشد.
در لمس و نظر به شهوت فرقی بین عمرد ،نسریان و اکرراه نیسرت و در هرر صرورت مودرب
مصاهره و حرمت میگردد.
از عباراتی که در بیان موارد مصاهره بیان شد روشن میگردد کره حکرم نودیکری بره شربهه در
حرمت مصاهره مانند نکاح است و نودیکی به شبهه نیو مودب مصاهره میگردد .معنای نودیکی به
شبهه این است که بین زن و مرد ،به اعتقاد اینکه زن و شوهر هستند مقاربت صورت گیرد سرپس
معلوم شود که نسبت به یکدیگر ادنبی بوده و مقاربت به خاطر اشتباه انجام گرفته است .در چنرین
حالتی ،بالفاصله بین این دو ددایی حاص میشود (کاسانی.)535 ،
بند سوم :رضاع

رضاع به معنای شیر خوردن و رسیدن شیر انسان به دوف (معده) طف است (الجویری.)311 ،
شیر خوردن طف از زنی که مادر طبیعی و نسبی او نیست ،ید نوع رابطة خویشراوندی ایجراد
میکند که آن را قرابت رضاعی مینامند .قرابت رضاعی قب از اسالم ودود داشته است ،قوم عرب
برای شیرخوارگی اهمیت خاصی قام بودند و از خویشان رضاعی خود حمایت میکردنرد ،همران
گونه که از خویشان نسبی حمایت میکردند .اسالم این گونه قرابت را که زیانی نداشته به رسمیت
شناخته و حدود ،و شرایط و آرار آن را تعیین کررده اسرتب بنرابراین قرابرت رضراعی از نهادهرای
امضایی اسالم است نه تأسیسی (السباعی.)11 ،
قرابت رضاعی مستند به قرآن و سنت است .قرآن کریم در بیان زنانی که ازدواج با آنها ممنروع
َاَرضااع َِّ»ب نساء .23 /و مادرانی کره شرما
و حرام است میفرماید« :وأ َُّمهاتُ ُك ْمَاَ َّ ِّتَأ ْءض ْن ُك َْمَوأخواتُ ُك ْم َِّم َْ َّ
را شیر دادهاند و خواهران رضاعی شما .اگرچه در این آیه فقط از مادران و خواهران رضاعی سخن
گفته است ولی با توده به اخبار و احادیث دامنة خویشران رضراعی گسرترش مرییابرد .از دملره
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احادیث معروف در این زمینه حدیثی است از پیامبر اکرم (ص) که میفرماید« :یحرم من الرضاع ما
یحرم من النسب»ب یعنی رضاع از نظر حرمت نکاح در حکم نسب است .براساس این حدیث ،هرر
زنی که با نسب بر مردی حرام میشود به واسطة رضاع نیو بر آن مرد حرام خواهد شرد .پرس هرر
زنی که به سبب رضاع ،مادر یا دختر یا خواهر یا عمه یا خاله یا دختر برادر یا دختر خرواهر شرود
ازدواج با او حرام است (السرخسی.)124 ،
برای تحقق رضاع فرقی نمی کند که زن باکره باشد یا ریبه ،ازدواج کرده باشد یرا نکررده باشرد.
همین که شیر داشته باشد و طف آن شیر را بخورد کفایت میکندب یعنی به هر طریق شیر به دوف
طف برسد کافی است.
دربارة زمان تحقق رضاع دو نظریره مطررح شرده اسرت (الجویرری 311 ،و 321ب طهمراز72 ،ب
ابوزهره 11 ،و :)12
 .1مدت رضاع دو سال و نیم (سی ماه) است .این نظر ابوحنیفه است .اگر در ارنراء ایرن مردت
شیر به دوف طف برسد رضاع شرعی بوده و احکام رضاع بر آن مترتب است ،اما اگر بعد
از انقضاء این مدت برسد رضاع شرعی نیست.
 .2رضاع فقط در مدت دو سال استب بنابراین اگر بعد از دو سال شیر بره دروف طفر برسرد
رضاع نیست .این نظر صاحبین (محمد و ابویوسف) است.
عم به کدام ید از این دو نظر وادب است؟ باید به قروت دلیر مرادعره نمرود و دلیر هرر
نظریه قوی بود به آن عم شود .ظاهراً در این مسأله دلی  ،نظر صراحبین (محمرد و ابویوسرف) را
تأیید میکند .خداوند در قرآن کریم فرموده« :و حمله و فصاله رالرون شهراً»ب معنی آن این است که
مدت حم شش ماه است و  24ماه برای رضاع باقی میماند .حضرت علی (ع) این آیه را بره ایرن
صورت برای عثمان تأوی نمودب وقتی که عثمان می خواست زنی را که پس از شش مراه از حمر
فرزندی به دنیا آورده بود ،حد بوند ،حضرت علی (ع) به او فرمود :نه هرگو ،او در اق مدت حم
یعنی شش ماه بچه به دنیا آورده است و به این آیه استدالل کرد و عثمان قانع شد .اما ابوحنیفه آیره
را به صورتی دیگر تفسیر نمودهب یعنی معنای آیه این است که هم حم و هم فصال هر یرد سری
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ماه است و مراد اکثر مدت حم است نه اق آن و مدت فص هم  2سال و نریم ( 31مراه) اسرتب
بنابراین اگر طفلی در ارناء سی ماه پس از تولد شیر نوشید رضیع است.
به این نظریه اشکال شده که اکثر مدت حم دو سال است نه سی ماهب زیررا از عایشره روایرت
شده که فرزند در شکم مادر بیش از دو سال نمیماند ولو ید لحظه .در دواب گفته شده که قرول
عایشه مدت حم را تخصیص میزند اما مدت فطام به حال خود باقی میمانرد .امرا ایرن درواب
تکلف دارد (الجویری.)321 ،
برخی محققین گفتهاند سی ماه در دو معنا استعمال شدهب یکی معنای حقیقی که سی مراه اسرت
و دیگری معنای مجازی که  24ماه است .پس ید لفظ در دو معنرای حقیقری و مجرازی اسرتعمال
شده است .اما به هر حال دایو نیستب چون دمع بین حقیقت و مجاز است .عالوه برر ایرنکره در
اسماء عدد ،مجاز دایو نیست .یعنی عدد نمیتواند بر بخشری از آن اطرالق شرود و مودرب ابهرام
میشود.
برخی گفتهاند در این آیه «حمله» مبتدا و خبرش  24ماه است کره محرذوف اسرت و «فصراله»
مبتدا و خبرش  31ماه است و در این صورت دمع بین حقیقت و مجاز نمیشود ،امرا اگرر سرؤال
شود به چه دلی خبر محذوف است دلیلی بر آن ندارند ،عالوه بر اینکه آیره در مقرام بیران حکرم
شرعی است و نباید حذف داشته باشد (همان).
از این مباحث روشن میگردد که نظریة صاحبین ( 24ماه) اصا است و به آن فتوی داده شرده
است و همچنین مدت رضاع را خداونرد دو سرال کامر بیران کررده اسرت« :والوالردات یرضرعن
اوالدهن حولین کاملین».
شیر باید از انسان باشدب بنابراین اگر شیر حیوان را بخورد حرمت نمیآورد و فرقی نیست برین
اینکه شی ر از طریق دهان با مکیدن به دوف طف برسد یا با ریختن در حلق یرا برا وارد کرردن از
طریق بینی ( طهماز.)72 ،
اگر در مدت دو سال ،با شرایطی که بیان خواهد شد ،شیر به دوف طف برسد ،مودب تحرریم
میشود ،اما اگر بیش از دو سال داشته باشد و شیر بخورد مودب حرمت نیست .به دلی آیهای کره
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بیان شد .در روایت از پیامبر (ص) هم داریم که «اَءضاعَااَماَ تقَاام اا َوَااامَلباََّایاوَن» .ترمرذی
این روایت را نق کرده و حسن دانسته است .بیهقی نیو روایت دیگری بره همرین مضرمون آورده
است که «اَءضاعَااَماَاامَ یَایوَن».
اشکال شده که در روایت صحیا مسلم است که پیامبر (ص) به سهله بنت سهی امر کررد کره
سالم مولی ابی حذیفه را بعد از بلوغ شیر دهد تا مادر او شده و نگاه بر او حرام نباشد .سرهله نرود
پیامبر آمد و گفت :ای پیامبر ،سالم مولی ابی حذیفه درخانة ما بورگ شده و آنچه را مردان میدانند
میداند .سپس پیامبر فرمود به او شیر بده ،بر او حرام میشویب بنابراین ،این روایت صرریا اسرت
در این که رضاع کبیر هم مودب حرمت میشود .دواب داده شد کره ایرن روایرت قبر از تعیرین
مدت دو سال برای رضاع بوده است و عم به آن نسخ شرده اسرت (صرارردی152 ،ب الجویرری،
.)321
شرایط تحقق رضاع

در این بحث ،شرایط مرضعه ،رضیع و لبن مطرح میگردد.
مرضعه :در مرضعه (شیر دهنده) دو شر بیان شده است (الجویری:)323 ،
شر اول :زن باشدب شر دوم :زن  1سال به باال باشدب در مرضعه شر نیست که زنده باشرد،
بلکه اگر مرده باشد و درکنار او طفلی باشد و از پستان او شیر بخرورد مودرب حرمرت مریشرود.
همچنین شر نیست که مرضعه ریبه و موطومه باشد بلکه اگر از براکرهای کره ازدواج نکررده شریر
داری شود و به بچهای شیر دهد مادر او می شرود و تمرامی احکرام رضراع برر آن مترترب اسرت.
همچنین اگر مرضعه پیر باشد و یامسه باشد نیو شیر او مودب حرمت است .اگر باکرهای باشد کره
از پستانش آب زرد بیاید مودب حرمت نمیشود ،اما اگر ریبه باشرد و رنرش شریر او زرد شرود و
تیییر کند مودب حرمت میشودب زیرا شیری است که رنگش تیییر نموده است (الجویری.)323 ،
رضیع :در رضیع (شیرخوار) شر است که بیش از دو سال نداشته باشد.
لبن :شیر نیو شروطی دارد :شر اول :باید مایع باشد به طروری کره گفتره شرود کرودک شریر
خوردب شر دوم :شیر به واسطة مکیدن پستان یا ریختن در حلق طفر یرا ریخرتن در بینری او بره
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دوف طف برسد .شر سوم :شیر در مدت دو سالگی به دوف طف برسدب بنابراین رسریدن شریر
ولو ید قطره به معدة طف در مدت دو سال مودب حرمت است ،هرچند طف بینیراز از شریر و
طعام باشد (طهماز ،پیشین ،ص .)73شر چهارم :رسیدن شیر به دوف طف یقینری باشردب شرر
پنجم :شیر با طعام مخلو نشودب (الجویری.)325 ،
از دیدگاه حنفیه رضاع مقدار معینی ندارد و هر مقردار از شریر ،خرواه کرم یرا زیراد باشرد ،در
صورتی که شرایط بیان شده رعایت گردد مودب حرمت استب چون نصوصی که دربارة تحریم به
رضاع وارد شده مقدار آن را بیان نکرده استب بنابراین «امهاتکم الالتی ارضعنکم» شام کم و زیراد
میشود و همچنین «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نیو شام کم و زیاد میگردد (ابروزهره،
ص.)71
برای ربوت پدر بودن مرد نسبت به شیرخوار شر است که شریر از زن او بعرد از حراملگی و
والدت فرزند داری شودب بنابراین اگر مردی ازدواج کند و زنش بچهدار نشود اما شیر داری شرود
و کودکی را شیر بدهد کودک فقط فرزند رضراعی زن بروده و ازدواج کرودک برا اصرول ،فرروع و
محارم زن حرام است و فرقی ندارد که شیر زن در زمان بکارت داری شده باشد یا بعد از آمیروش
داری شود( .الجویری ،پیشین ،ص) .325
راههای اثبات رضاع

رضاع همانند مال با شهادت عدول و اقرار رابت میشود ( بدران117 ،ب ابوزهره.)12 ،
دلیل اول :شهادت :در شهادت شر است که دو مرد عادل یا ید مرد و دو زن عادل شرهادت
دهندب بنابراین برای اربات رضاع خبر ید نفر عادل کفایت نمیکند ،خواه مرد یا زن باشدب چنانکره
اخبار ریرعادل هم کفایت نمیکند .همچنین اخبار  4زن عادل کفایت نمیکند ،بلکه باید یرد مررد
در بین شهود باشد مگر در مواردی که ضرورت باشد یعنی مواردی که فقط زنها بر آن اطالع پیدا
میکنند (بدران ،117 ،السرخسی)137 ،
دلیل دوم :اقرار به تحقق رضاع :اگر اقرار به رضاع از ناحیه زوج باشد ترا زمرانی کره از اقررار
برنگشته به آن عم میشود و اگر ردوع کند پذیرفته میشود ،مگر ایرنکره اقررار را تأکیرد کررده
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باشدب مثالً بگوید« :این که گفتم این زن خواهر رضاعی من است حرق اسرت یرا رابرت اسرت» یرا
بگوید« :آنچه اقرار نمودم رابت است» ،اما اگر این عبارت را نگفته و ردوع کند ،مثالً بگوید« :آنچه
بدان اقرار کردم خطاست» ،ردوعش از اقرار صحیا است و زودیت بین آنها باقی میماند (بدران،
 113و 117ب ابوزهره.)12 ،
محارم رضاعی

مواردی که به واسطة نسب و نیو به سبب مصاهره حرام میشود ،در رضاع نیو حرام شناخته شده و
دوء محرمات ازدواج استب بنابراین به طور کلی میتوان گفرت محرمرات رضراعی هشرت گرروه
هستند ( الجویری:)332 ،
اول :اصول شخص از رضاعب یعنی مادر رضاعی و مرادر مرادر هرچنرد براال رود و مرادر پردر
رضاعی و مادر مادر او هرچند باال رودب بنابراین طفلی که از زنی شیر میخورد ،زن ،مادر رضراعی
او میگردد و به منولة مادر نسبی است و مادر ایرن زن ،درده او مریگرردد و شروهر مرضرعه (برا
شرایطی که بیان شد) به منولة پدر نسبی شیرخوار است و شیرخوار هم فرزند مرضرعه و شروهر او
میگردد .بر این اساس ازدواج شیرخوار با مرضعه و مادر او هرچند باال رود حررام مؤبرد اسرت و
ازدواج شیرخوار با مادر پدر رضاعی و ددات پدر نیو حرام مؤبد است.
دوم :فروع شخص از رضاع که شام دختر رضاعی و دخترِ دختر رضاعی هرچند پایین رود و
دختر پدر رضاعی هرچند پایین رود میشودب بنابراین دختری که از زنی شیر میخورد دختر آن زن
و شوهر او میگردد و ازدواج شوهر زن با این دختر حرام مؤبد است .همچنرین ازدواج شروهر زن
با فرزندان این دختر حرام است هرچند پایین روند.
همچنین اگر پسری از زنی شیر بخورد فرزند رضاعی آن زن و شوهر او گشتهب بنابراین ازدواج
شوهر زن با دختر این پسر رضاعی و دختر اوالد او هرچند پایین روند حرام است.
سوم :فروع ابوین از رضاع که شام خواهران رضاعی ،دختران خواهر رضاعی و دختران بررادر
رضاعی هرچند پایین روند میشود (السباعی.)111 ،
طفلی که از زنری شریر مریخرورد ،فرزنرد آن زن و شروهر او گشرته و اوالد آن زن و شروهر،
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خواهران و برادران این طف میگردند و ازدواج شیرخوار با آنها و همچنین برا دخترران بررادران و
خواهران هرچند پایین روند حرام است .در صرورتی کره شریرخوار دخترر باشرد ،اوالد مرضرعه و
شوهرش ،خواهران و برادران او می گردندب بنابراین ازدواج شیرخوار با برادران رضاعی و فرزنردان
آنها و فرزندان خواهران رضاعی حرام است .چنان که برادران رضاعی و فرزندان آنها هم نمیتوانند
با دختر شیرخوار ازدواج کنند.
چهارم :فروع دد و ددة رضاعی که شام عمو و عمه ،دایی و خاله میشود.
وقتی طفلی از زنی شیر میخورد خواهران این زن خالة رضاعی او میگردند و خواهران شوهر
زن ،عمة رضاعی او می شوند و ازدواج با آنها حرام است اما دختران خالره و دخترران عمره حررام
نیستند.
همچنین اگر شیرخوار دختر باشد برادر مرضعه دایی او شده و برادر شوهر مرضرعه عمروی او
می گردد و ازدواج دختر با آنها حرام است ،اما ازدواج با پسران آنها حررام نیسرت (السرخسری،4 ،
.)224
پنجم :مادر زن رضاعی و ددة زنب اگر زودة مرد در کودکی از زنی شیر خورده باشد ،این زن،
مادر رضاعی او گشته و مادر مرضعه ،ددة او میگردد .بنابراین شوهر نمیتواند با مادر رضراعی و
ددة رضاعی زن ازدواج کند ،خواه آمیوش کرده باشد یا نه ،چنانکه در مصاهره گذشت.
ششم :دختر زن ناشی از رضاعب اگر زوده قب از ازدواج به دختری شریر داده باشرد دخترر زن
محسوب میشود و در صورتی که شوهر با این زن آمیوش کرده باشد ازدواج او با دخترر رضراعی
زن حرام میگردد .همچنین است ازدواج با دختران دختر رضاعی هرچند پرایین رونرد (الجویرری،
 333و .)334
هفتم :زودة پدر و دد از رضاع هرچند باال رود ،خواه آمیوش شده باشد یا نشده باشردب وقتری
طفلی از زنی شیر میخورد و سبب این شیر ،مرد باشد ،آن مرد پدر طف گشته و بنابراین زودة او
بر طف حرام مؤبد است و همچنین است زودة دد هرچند باال رود.
هشتم :زودة فرزند رضاعی هرچند پایین رودب اگر طفلی از زودة مرردی شریر بخرورد فرزنرد
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رضاعی او گشته و بنابراین ازدواج مرد با زودة فرزند رضاعی حرام مؤبد میگردد .همچنین اسرت
ازدواج مرد با زودة فرزندان دختر رضاعی هرچند پایین روند( .السرخسی ،4 ،ص 224و 125 ،5ب
طهماز72 ،ب بدران17 ،ب السباعی.)112 ،
موانع (محرمات) موقت
منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها داممی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که ایرن
صفت یا حالت را دارد حرام میباشد و وقتی این صفت یا حالت تیییر کند و سربب تحرریم زامر
شود ،زن بر مرد حالل میگرددب مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طالق دهد یا فروت کنرد
به دیگران حالل میشود ( ابوزهره33 ،ب السباعی.)171 ،
محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن ،در عده بودن زن ،اختالف دین ،داشتن
 4زن ،دمع بین محارم ،لعان ،مطلقه به طالق سوم نسبت به شوهرش.
بند اول :شوهر داشتن

شوهر داشتن زن مانع نکاح است و زن شوهردار نمیتواند بار دیگر ازدواج نماید.
ِّ ِّ ِّ
اتَأَ ْ ااَُ ُك َْم» .نسراء .24 /منظرور از
خداوند در این باره میفرماید« :واَْ ُم ْحصانا ُ َم ْاََاَن اا َاَِّّاَمااَملك ْ
محصنات در این آیه ،زنان شوهردار است و این آیه عطف بر محرمات در آیة قب اسرتب بنرابراین
معنی آیه چنین است :و زنان شوهردار (خواه مؤمنه یا ریر مؤمنه) بر شما حرام هسرتند ( .کاسرانی،
541ب السباعی115 ،ب بدران.)111 ،
بند دوم :طالق سوم

اگر مرد همسر خود را سه بار طالق دهد ،به نحوی که بین سه طالق ،دو ردوع داشرته باشرد ایرن
زن بر شوهر حرام خواهد شد ،مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کندب یعنی بعد از طالق سوم عرده
نگهدارد و پس از پایان عده با مردی ازدواج دامم نماید و زوج با او آمیوش کنرد .اگرر ازدواج دوم
به علت فوت شوهر یا طالق منح شود و عدة زن پایان یابد زوج اول میتواند او را به عقد خرود
درآورد (صارردی151 ،ب بدران113 ،ب السباعی .)115 ،بعد از ازدواج براز هرم اگرر او را سره برار
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طالق دهد زن بر او حرام خواهد شد ،مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و به همین ترتیب پس
از هر طالق سوم زوده بر زوج حرام میشود و با محل حالل خواهد شد .طالق سروم از اسرباب
تحریم موقت است نه مؤبد ،هرچند تکرار شود.
کالم خداوند در رابطه با حرمت طالق سوم و نیاز به محل بررای رفرع حرمرت چنرین اسرت:
اك َِِّب روفََأوَت ِّرن َِِّبِّح اامَ» بقره .221 /و در آیة بعد میفرمایردِّ « :اإ ْمََلََّهااَ ا ِّ
ِّ
َلاََّ
«اَطَّ ُقَمَّرَتمَ ْإم ٌ ْ ُ ْ ْ ٌ ْ
َه َِّمََبا ُدَح ََّّتَت ِّ
نك َوْو ًكاَغْيارَهُ» .بقره.231 /
ُ ْ ْ
داللت آیة اول بر این است که زوج میتواند به همسری که برار اول و دوم طرالق داده ردروع
کند .بعد از دو بار یا به وده معروف او را نگه داشته و یا ددا میشود.
داللت آیة دوم بر این است که اگر برای بار سوم طالق داد ،نمیتواند با او ازدواج کند تا اینکه
آن زن با مرد دیگری ازدواج نماید و معلوم است که ازدواج زن با مرد دیگر باید بعد از پایان عرده
باشد و تا زمانی که در زودیت زوج دوم یا در عدة ازدواج دوم است ،به شوهر اول حالل نیسرت.
( بدران114 ،ب الجویری112 ،و.)113
بند سوم :عده

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ،زنی که عقد نکاح او منح شرده ،نمریتوانرد شروهر
دیگر اختیار کندب بنابراین بر شخص حرام است که با کسی که در عده است ازدواج کند ،خواه عدة
طالق ردعی ،بامن یا وفات باشد،

صاَ ِّ
َََ ُس ِّ ِّاه َََّا اا َلُا ُاروَ»ب بقرره .221 /یعنری زنران
خداوند در این باره میفرمایرد« :واَْ ُمطلََّاا ُ َناتاربَّ ْ
طالق داده شده باید صبر کنند و ازدواج نکنند در ایام عده مگر با شوهر قبلی .همچنین میفرمایرد:
ِّ
ابَأكل َاهُ»ب بقره .235 /یعنی عقد ازدواج را منعقد نکنید مگر بعد از
«واَتا ْ ِّزُمواَعُ َْدةَاَنِّك ِّ
احَح ََّّتَناْبالُغَاَْكت ُ
پایان مدتی که تعیین شده است .این آیه دربارة عدة وفات وارد شده ،ولی شرام عردة طرالق نیرو
میگرددب چون فرقی بین عدة وفات و عدة طالق نیست ،بلکه این آیه به طریق اولی بر عدة طرالق
داللت داردب زیرا با وفات ،زودیت بین زودین به طور داممی قطع میشرود و راه بازگشرت نردارد
(بدران.)111 ،
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عده دارای اقسامی است:
 .1عدة وفات :مدتی است که زن بعد از مرگ شوهر باید صبر کند و ازدواج ننماید .این مردت
چهار ماه و ده روز است( .ابوزهره .)17 ،چنانکه در قررآن آمرده اسرت« :واََّ ِّاِنََناُتاوَّا ْاوم َِّماْن ُك ْمَ
ونااِءومَأ ْوواك اااَناتاربَّصااَ ِّ ِّ
َكن اااحَعلا ْاي ُك ْمَ ِّيم اااَ ا ْل ااَََِِّفَ
ْ
َََ ُس ا ِّاه َََّأ ْءبا ا َأ ْا ا ُاهرَوع َْا ًاراَ ا ِّاإذاَبال َْااََأكل ُه ا َّاََ ا ُ
ً
ُ
أَ ُس ِّ ِّه ََّ ِّ
وف» بقره.234 /
َؤَْم ْ ُر َِّ
 .2عدة طالق :مدتی است که زن پس از طالق (ردعی یا بامن) باید صبر کند و ازدواج ننمایرد.
صاَ ِّ
َََ ُس ِّ ِّاه َََّا اا َلُا ُاروَ» .،بقرره/
عدة طالق به دلی کالم خداوند که میفرماید« :واَْ ُمطلََّاا ُ َناتاربَّ ْ
 .221سه طهر است.
طهر در لیت به معنی پاک شدن و در اصطالح عبارت است از پاکی زن در عادت زنانگی و نیو
مدتی است که بین دو عادت زنانگی قرار میگیرد.
فقهای حنفی ددایی بعد از آمیوش در ازدواج فاسد یا شبهه را به عدة طالق ملحق نمرودهانردب
چون فرزند در این دو مورد محترم است و نسبش رابت استب بنابراین ازدواج با زن در مردتی کره
در این عده است حرمت دارد (بدران.)111 ،
اما زانیه بدون خالف بر زانی حالل است و همچنین بر ریر زانری نیرو ازدواج برا زانیره حرالل
است مگر اینکه زانیه حامله باشد .در صورتی که زانیه حامله باشد به نظر ابوحنیفره عقرد صرحیا
است ،اما تا هنگام وضع حم  ،آمیوش با آن زن دایو و حالل نیست .اما ابویوسف و زفرر عقرد را
صحیا نمیدانندب یعنی ودود حم  ،هم مانع عقرد و هرم مرانع آمیروش اسرت (همران ،ص 111و
.)112
اگر مرد با زنی ازدواج نماید و رابت شود که هنگام عقد حامله بوده اسرت (بره ایرن دلیر کره
فرزند را کمتر از شش ماه پس از عقد به دنیا آورده) عقد فاسد استب چون احتمال دارد که حمر
از ریر زنا باشد و باید حال مؤمن را بر صالح و صحت حمر نمرود ( کاسرانی551 ،ب صرارردی،
.)157
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بند چهارم :اختالف دین
ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان

زنی که به پیامبری از پیامبران الهی و کتابی از کتابهای آسمانی ایمان ندارد مشرک است که شام
زن ملحد (زنی که ادیان را منکر شده و به ودود خداوند اعتقاد ندارد) و زن بت پرست (کره برت،
خورشید و ماه را میپرستد و یا آتش را میپرستد مانند مجوسیه) میشود .و دربرارة آنهرا در قررآن
ِّ
نكحاواَاَْم َْ ِّارما ِّ َح َّاَّتَنا ْانِّم َََّوَما ٌ ِّ
ِّ
َم َْ ِّارم َوَ ْاوَأ ْعجب اْت ُك ْمَواَ
َم ْنمنا ٌَخْيا ٌارَم ْاَ ُ
ُ
ُ
کریم نهی وارد شده اسرت« :واَت ُ ُ
ِّ
نكحواَاَْم َْ ِّرمِّنَح ََّّتَنا ْنِّمنُواَوَ ب ٌد ِّ
ِّ
َم َْ ِّركَوَ ْوَأ ْعجب ُك َْم» (بقره.)221 /
َم ْنم ٌََخْياٌرَم َْ ُ
ْ ُ
ُ
تُ ُ ُ
هرکس که ر یر خدا را پرستش کند اسم مشرک در لیت قرآن و عرف شرعی شام او میشرود
و پیامبر اکرم (ص) دربارة مجوس فرمود« :وسنوا بهم سنة اهل الکتءب غیر نءکحی نسءئهم و ال آکلای
ذبءئحهم» که در مسألة ازدواج مجوسیان را به اه کتاب ملحق ننموده و ازدواج با آنها را منع کررده
است .همچنین مشرک شام هر کسی که معتقد به مذهبی است که معتقردین بره آن مرذهب کرافر
شناخته میشوند ،نیو میشود مانند بهامیه و قادیانیه ( .کاسانی552 ،ب طهمراز75 ،ب صرارردی157 ،ب
بدران117 ،ب ابوزهره.)11 ،
حنفیه ،مرتد از اسالم را نیو به مشرک ملحق نمودهاند .ازدواج برا زن مرترده درایو نیسرت ،نره
مسلمانان و نه ریر مسلمانان نمیتوانند با او ازدواج کنند (بدران .)111 ،اما ازدواج مسرلمان برا زن
اه کتاب (یعنی زنی که به پیامبری ایمران داشرته و کتراب آسرمانی را قبرول دارد ،ماننرد یهرود و
مسیحی) دایو و حالل است.

َحاَََّْ ُكامَوَ اام ُكم ِّ
در قرآن کریم آمده است« :اَْياومَأ ُِّح ََََّّ ُكامَاَطَّيِّباا َوَ اامَاََّ ِّاِنََأُوتُاواَاَْ ِّكتااب ِّ
َحاََّْ ُ ْامَ
ُ
ُ
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
واَْ ُم ْحصنا ُ َِّم ََْاَْ ُم ْنِّمنا ِّ َواَْ ُم ْحصنا ُ َم ََْاََِّنََأُوتُاواَاَْكتاابَم ْاََلا ْابل ُك َْم» (مامده .)5 /با اینکه این آیه دروء

آخرین آیات یا دوء آخرین سورههای نازل شده قرآن میباشد ،به دواز و حلیرت ازدواج برا زنران
اه کتاب تصریا دارد ..البته بهتر است مسلمان با زن مسلمان ازدواج کند ،مگر ایرنکره مصرلحتی
اقتضا نماید که با زن کتابی ازدواج کنرد( .السرخسری234 ،ب کاسرانی552 ،ب طهمراز75 ،ب ابروزهره،
.)11
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فقهای حنفی دربارة دواز ازدواج مرد مسلمان با زن صامبی اختالف دارندب ابوحنیفه صرامبیان را
اه کتاب دانسته (هرچند ستارگان و ادرام آسمانی را تعظریم و برورگ مریدارنرد ماننرد ایرنکره
مسلمانان کعبه را تعظیم میکنند) و بدین ترتیرب ازدواج برا زنران صرامبی را حرالل مریدانرد .امرا
صاحبین (ابو یوسف و محمد) صامبین را ستاره پرست دانسته که بره دیرن پیرامبر و کترابی ایمران
ندارندب بنابراین ازدواج با زنان آنها منع شده است.
اوالدی که از ازدواج مرد مسلمان با زودة کتابی متولد شوند مسلمان میباشند .خواه دخترر یرا
پسر باشندب چون بر طبق مقررات شرعی ،اوالد تابع بهترین از والدین خود از نظر دینری مریباشرند
(بدران.)111 ،
ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان

ازدواج زن مسلمان با ریر مسلمان از هر دین و گروهری باشرد درایو نیسرتب بنرابراین ازدواج زن
مسلمان با ریر مسلمان باط بوده و ارری بر آن مترتب نیست.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وَ َََّا ََُّأ ْعل ُامَ
َمهااكرا َ ْاامتحنُ ُ
خداوند در این باره مریفرمایردَ« :يَأناهااَاََّاِنََيمنُاواَاِّذاَكاا ُم ْمَاَْ ُم ْنمناا ُ ُ
ِّ
َّاءَا ِّ
ِِّبِّ ِّاِنِّ َََّ ِّإ ْمَعلِّمتُموَ ََّ ِّ
ََ ْمَ َِّيلومَ ُ َََّ» .ممتحنه.11 /
ََ َََّحََّْ ُْمَوا ُ
وَ َََّاَِّلَاَْ ُكس ِّ ُ
َم ْنمنا َ َتا ْرك ُ ُ
ُْ ُ ُ
این آیه بر تحریم زن مسلمان برای کفار داللت میکند و لفظ کفر ،عام بوده و شرام هرر ریرر
مسلمانی میگردد ،خواه اهر کتراب باشرد یرا نباشرد( .کاسرانی554 ،ب طهمراز75 ،ب بردران121 ،ب
ابوزهره.)111 ،
هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن ،اسالم اختیار کند ،نمیتواند به زندگی زناشرویی برا
مرد کافر ادامه دهد و ازدواج آنها منح میشودب زیرا کفر هم در ابتدا و هم در ادامرة نکراح ،مرانع
نکاح است ،بنابراین همانطور که زن مسلمان نمیتواند با مرد ریر مسلمان ازدواج کند ،بعد از عقد
نیو اگر زن ،مسلمان شود نمیتواند به زندگی با مرد کافر ادامه دهد .دلی این مطلب این اسرت کره
مرد سلطه و والیت بر زن دارد و در صورتی که دین او مخالف دیرن زن باشرد خروف و احتمرال
تأریرپذیری زن از او ودود دارد (بدران.)121 ،
اگر زودین یا یکی از آنها قب از تحقق رابطة نودیکی ،مرتد شوند ،نکراح فروراً پایران یافتره و
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منح میگردد .در صورتی که بعد از نودیکی (خواه در قب یا دبر باشد یا آنچه دانشرین آن اسرت
مث ادخال منی مرد در فرج زن) باشد ددایی بین آنها متوقف و موقروف مریمانرد ،و اگرر قبر از
انقضای عده هر دو اسالم آورند یا کسی که مرتد شده اسالم آورد ،نکاح بین آنهرا ادامره مرییابرد.
منظور از عدم انقطاع رابطة زودیت در این مدت ،دواز آمیوش در این مدت نیست ،بلکره آمیروش
حرام است ،اما در صورت وقوع آمیوش ،به خراطر شربهة عقرد ،حرد دراری نمریگرردد و تعویرر
میشوند.
در صورتی که تا انقضاء عده اسالم نیاورند یا اسالم آوردن همومان و مقارن با انقضراء عرده یرا
بعد از پایان عده باشد ،نکاح از زمان ارتداد منح مریشرود .ارترداد زوج و زودره در ایرن مسرأله
یکسان است .ارتداد ،فسخ است نه طالقب بنابراین دوء عدد طالقها به شمار نمیآیرد .کسری کره
مرتد شده در ارناء ارتداد نمیتواند ازدواج کند ( بدران111 ،ب کاسانی551 ،ب صارردی.)151 ،
بند پنجم :داشتن چهار زن

در صورتی که مرد چهار زن داشته باشد نمیتواند با زن پنجم ازدواج نماید تا اینکره ازدواج یکری
از آنها به طالق ،فسخ یا فوت منح گردد و عدهاش پایان پذیردب چون اسالم ازدواج برا چهرار زن
را پذیرفته است و در حقیقت ازدواج را به چهار زن محدود نموده است ،چنانکره در قررآن آمرده:
« ِّ
اَك ُحواَماََابََ ُك ْم َِّمََاَنِّ اا ِّ َم ْ ا َوااُ وَوُءؤعَ» (نساء( )3 /کاسانی544 ،ب السرخسی232 ،ب طهمراز،
77ب صارردی154 ،ب ابن نجیم .)151 ،در صورتی که با ودود چهار زن ازدواج پنجم صورت گیرد
ازدواج باط است .دمع در دوران عده همانند دمع در زمان نکاح استب بنابراین اگر ید یا چنرد
زن در دوران عده به سر میبرد دوء عدد ( 4زن) محسوب میگردد (ابوزهره11 ،ب بدران.)123 ،
بند ششم :جمع بین محارم

به استناد آیة قرآن که تصریا مینماید« :و ان تجمعوا بین االختین»ب در صرورتی کره مررد برا زنری
ازدواج کند ،نمیتواند همومان با خواهر زن خود ازدواج نماید ،خواه خواهر پدری یا مادری یا پدر
و مادری زن باشد.
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این آیه هرچند در مورد حرمت دمع بین دو خواهر است ،اما شام حرمرت دمرع برین سرامر
محارم نیو میشودب بنابراین دمع بین زن و دخترش نیو حرام است ،چون قرابت ناشی از والدت از
قرابت ناشی از خواهری قوی تر و باالتر استب بنابراین نصی که دربارة دمع برین دو خرواهر وارد
شده ،به طریق اولی شام دمع بین زن و دخترش میشود .عموم فقها از این نرص ،تحرریم دمرع
بین زن و عمه و بین زن و خاله را نیو برداشت نمودهاندب زیرا عمه به منولرة مرادر دخترر بررادرش
میباشد و خاله به منولة مادر دختر خواهرش است ،البته در روایت نبوی بره ایرن مطلرب تصرریا
شده و این برداشت تأیید میشود .پیامبر اکرم (ص) فرمود« :اَتنک َاملرأةَعلیَعمتهاَوَاَعلایَخاَتهااَوَ
اَعلیَابن َاخيهاَوَاَعلیَابن َاختهاَ اَکمَامَ لتمَذَکَلط تمَاءحامکم» (بدران 122 ،و .)123
قاعده ای که در این مسأله بیان شده این است که دمع بین دو زن که اگر یکی از آنها مرد باشد
ازدواج او با دیگری حرام است ،دایو نمیباشد .بنابراین اگر عمه مرد باشد عمو محسروب شرده و
عمو نمیتواند با دختر برادرش ازدواج کند و اگر دختر برادر ،مرد باشرد دیگرری عمره او بروده و
نمیتواند با عمة خود ازدواج کند .همچنین اگر خاله مرد باشد دایی بوده و نمیتواند با خرواهرزادة
خود ازدواج کند و در صورتی که خواهر زاده مرد باشد دیگری خالة او بوده و نمیتوانرد برا خالرة
خود ازدواج نماید (صارردی155 ،ب السرخسی223 ،ب السباعی115 ،ب کاسانی.)531 ،
قاعدة فوق در صورتی مودب حرمت دمع میگردد که فرض مذکور (اگر یکری از آنهرا مررد
باشد ازدواج با دیگری حرام باشد) در دو طرف داری شود ،اما اگر فرض مرذکور در یرد طررف
داری شود و در طرف دیگر داری نباشد دمع بین آنها حررام نیسرتب بنرابراین دمرع برین زن و
دختر شوهر اولش دایو است ،زیرا اگر فرض کنیم دختر مرد باشد نمریتوانرد برا ایرن زن ازدواج
کندب زیرا زودة پدر او محسوب میشود ،اما اگر زن ،مرد شود دختر نسبت به او ادنبیه استب زیرا
در این صورت زودرة پردر برودن معنری نردارد .بنرابراین ازدواج او برا دخترر درایو اسرت ،پرس
اشخاصدیگر میتوانند بین این زن و دختر دمع نمایند ( بدران.)124 ،
دمع بین زن و مادر شوهر او نیو همینطور استب زیررا مرادر شروهر (قبلری) اگرر مررد باشرد
نمیتواند با زودة پسر خود ازدواج کند ،اما اگر زن مرد شود نسبت به مادر شوهر ادنبری اسرت و
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زودة پسر در مورد او معنی ندارد .برطبق قاعدة مذکور دمع بین دو عمه (دو زن که عمة همدیگر
باشند) یا دو خاله (دو زن که خالة یکدیگر باشند) یا دو زن که عمه و خالة یکردیگر باشرند درایو
نیست .این سه مورد را میتوان چنین بیان نمود (الجویری.)115 ،
 .1دو مرد هر کدام با مادر دیگری ازدواج میکند و هر کدام دختری میآورد ،هرر یرد از ایرن
دخترها عمة دیگری میشوند و دمع بین این دو دختر (دو عمه) صحیا نیست.
 .2دو مرد هر کدام با دختر دیگری ازدواج میکند و هر کدام دختری بیراورد هرر یرد از ایرن
دخترها خالة دیگری محسوب شده و دمع بین این دو خواهر (دو خاله) صحیا نیست.
 .3مردی با زنی ازدواج کند و پسر آن مرد با مادر آن زن ازدواج کند ،هر کدام دختری بیراورد،
دخترِ پسر ،خالة دخترِ پدر میشود و دختر پدر ،عمة دخترِ پسر میشود و دمع بین این دو
دختر (عمه و خاله) صحیا نیست.
دمع بین دو زن در موارد فوق (موارد منطبق بر قاعده) ممکن است با ید عقد صورت گرفتره
یا هر کدام با عقد دداگانهای باشد .اگر ازدواج بین آنها با ید عقد باشد ،عقد نسبت به هرر دو زن
باط است و باید ددا شوند و در صورتی که قب از نودیکی باشد هیچ کدام مهری ندارند ،اما اگرر
بعد از نودیکی باشد ،هر کدام مهرالمسمی داشته و مهرالمسمی او کمتر از مهرالمثر باشرد ،همران
مهرالمسمی را دریافت میکند و اگر بیشتر از مهرالمث باشد مهرالمث را دریافت میکندب چرون برا
تحقق نودیکی مستحق مهر کمتر میشوند .اگر مهر المسرمی کمترر باشرد آن را مریگیرنرد و اگرر
مهرالمث کمتر باشد ،مهرالمث را دریافت میکنند (ابوزهره17 ،ب ابن نجیم.)135 ،
در صورتی که بین آن دو زن در دو عقد دمع کند ،یا عقد اولی را میداند و یا نمریدانرد .اگرر
عقد اولی را بداند ،عقد اولی صحیا و نکاح دوم باط است و باید ددا شوند و اگر ددا نشروند و
قاضی علم پیدا کند باید بین آنها ددایی افکند .در صورت ددایی ،اگر قب از آمیوش باشد مهرری
ندارد و اگر بعد از آمیوش باشد مهر کمتر (بین مهرالمسمی و مهرالمث هرر کردام کمترر باشرد) را
میبرد و زن باید عده نگهدارد .اگر با دومی آمیوش داشته است باید آمیوش با اولی را تررک کنردب
چون تا پایان عده خواهرش حرام است ،اما اگر برا دومری آمیروش نداشرته ،آمیروش برا اولری کره
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نکاحش صحیا است دایو میباشد .ابوزهره ،همان ،ص 17و 11ب ابن نجیم ،همران ،ص .133اگرر
عقد اولی را نداند یا فراموش کند باید از هر دو ددا شود و اگر ددا نشود و قاضی مطلع شود امرر
به ددایی میکند و آنها را ددا میسازد و تفریق قاضی طالق محسوب شده و دوء عدد طرالقهرا
شمرده میشود .بعد از این اگر شوهر بخواهد با یکی از آنها ازدواج کند اگر ددایی قب از آمیروش
بوده می تواند ازدواج کند اما اگر بعد از آمیوش باشد باید تا انقضای عدة آن دو صبر کند .اگر عردة
یکی تمام شد میتواند با دیگری (زنی که عده اش تمام نشده) ازدواج کند و اگر با زنی که عدهاش
تمام شده ازدواج کند دمع بین دو زن تحقق پیدا میکند ،زیرا برای صرحت عقرد برر خرواهر زن،
انقضای عدة خواهر مطلقهاش شر میباشد .اما اگر ددایی با وفات باشرد ،مریتوانرد برا دیگرری
ازدواج کند (السرخسی223 ،ب بدران.)125 ،
در صورتی که دو زن (دو خواهر) با دو عقد دمع شدهاند ولی سابق آنها معلوم نیست ،ممکرن
است ددایی قبر از آمیروش صرورت گیررد یرا بعرد از آمیروش باشرد ،و در هرر دو صرورت یرا
مهرالمسمی ودود دارد یا نه .اگر ددایی قب از آمیوش باشد هر دو با هم نصف مهرر را دارنرد بره
شر این که مهرالمسمی تعیین شده باشد و مهرالمسمی هر کردام برا دیگرری مسراوی باشرد .اگرر
مهرالمسمی نباشد مستحق مهر نیستند ،بلکه مستحق متعه هستند (توضریا بیشرتر دربرارة متعره در
بحث مهر خواهد آمد) .اگر مهرالمسمی هر کدام با دیگری متفاوت باشرد هرر کردام یرد چهرارم
مهرالمسمی خودش را میگیرد (الجویری 11 ،و .)111
اما بعد از آمیوش ،مهر آنها الزم میشود و نوع مهری که دریافت میکنند ،مبتنی برنکاح صحیا
و فاسد است ،اما در اینجا معلوم نیست کدام صحیا و کدام فاسد است.
در عقد صحیا ،زن مستحق ک مهرالمسمی و در صورت عدم مهرالمسمی مسرتحق مهرالمثر
است و در عقد فاسد مسرتحق عقرر (صرداق زن در نکراح شربهه) مریباشردب یعنری هرر کردام از
مهرالمسمی یا مهرالمث کمتر باشد به او داده میشود .در اینجا معقول این است که متیقن اخذ شده
و بین این دو تقسیم شود .بعضی گفتهاند اگر مهرالمسمی و مهرالمث هر دو مساوی باشند وادرب
است ک مهرالمسمی اخذ شود ،اما اگر مهرالمسمی مساوی نباشد یا مهرالمث مسراوی نباشرد هرر
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کدام کمتر باشد دریافت میکند .تقسیم اول به عدالت نودیدتر دانسته شده است .دمع بین محارم
ممنوع است ،خواه محرمیت به واسطة نسب یا به سبب رضاع باشد (بدران.)125 ،
حرمت دمع بین محارم در حال عده نیو ودود داردب بنابراین اگر شرخص زن خرود را طرالق
دهد نمیتواند تا پایان عده با عمه ،خاله ،دختر خواهر و دختر برادر زن خرود ازدواج نمایردب زیررا
احکام زودیت در مدت عده باقی است (ابوزهره.)15 ،
بند هفتم :لعان (مالعنه)

کسی که به زنی نسبت زنا بدهد و نتواند آن را رابت کند حد قذف ( 11ضربه شالق) مریخرورد و
شهادت او هرگو پذیرفته نمیشود ،به دلی آیرة «واَاِنََنرماومَانصانا َ َتَاتاواَؤءب ا َااهدا َ اكلادوَمَ
مثاَنَكلدةَوَاَتَبلاواَ امَااهادةََابادَاً» .نور .4 /اما اگر این امر دربارة کسی که به زودة خود این نسبت
را میدهد داری شود مودب حرج شدید میشود ،خصوصاً اگرر مظنرة صردق وی ودرود داشرته
باشد .برای چنین موردی لعان در نظر گرفته شده است .لعران در لیرت بره معنرای ناسروا گفرتن و
نفرین کردن به یکدیگر است .در اصطالح ،لعان هنگامی تحقق مییابد که شوهر به زن خود نسبت
زنا دهد ،یا فرزندی را که زن به دنیا آورده ،از خود نفری کنرد و زن او را تکرذیب نمایرد .در ایرن
حالت اگر مرد بینهای نداشته باشد می تواند زن خود را لعران کنرد .لعران در حضرور حراکم شررع
صورت می گیرد و برای انجام آن مرد چهار بار قسم به خدا یاد میکند که راست مریگویرد و برار
پنجم میگوید لعنت خدا بر من اگر درورگو باشم .سپس زن چهار بار شهادت میدهد و قسم یراد
میکند که مرد دروغ میگوید و بار پنجم میگوید لعنت خدا (رضب خدا) بر من اگر مررد راسرت
بگوید.
اگر مرد از انجام دادن لعان خودداری ورزد او را حد میزنند و اگر او لعان کررد امرا زن امتنراع
کرد زن را حد میزنند .وقتی مالعنه پایان یافت حرد از زن و مررد سراقط مریشرود و برین آن دو
ددایی میافتد و فرزند هم به شوهر ملحق نمیشود.
مالعنه مث طالق است و زن حرام ابدی نخواهد شدب زیرا تحریم در نتیجة لعان است ،بنابراین
وقتی مرد خود را تکذیب کند تحریم برطرف خواهد شد و مرد حد قذف میخورد (ابوزهره.)11 ،
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تا ایندا موانع نکاح (محرمات) مؤبد و موقت را بیان نمودیم ،اما احرام مرانع ازدواج نیسرت و
عقد نکاح در حال احرام دایو استب زیرا پیامبر (ص) بر سیده میمونه در حال احرام عقرد بسرت.
آنچه ممنوع است نکاح به معنی آمیوش است ،نه نکاح به معنای عقد ،و سببی برای منع عقد نکاح
برای محرم نیست و نهی محمول بر کراهت استب چون عقد سبب وقوع در گناه است ،نه ایرنکره
عقد برای خودش یا عقد برای دیگران ممتنع باشدب بنابراین نکاح برای خرود یرا دیگرران در حرال
احرام مکروه است (صارردی.)133 ،
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