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چکيده
رضاع يکي از راههاي ايجاد قرابت است .شرايط ايجاد قرابت در فقه اماميه عبارتند از اين که شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشدد،
شير مستقيم از پستان مکيده شده باشد ،طفل ال اقل يک شبانه روز و يا  91دفعه متوالي شير کامل خورده باشد ،شير خوردن طفدل قبدل
از تمام شدن دو سال از تولد او باشد ،و مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد .شرايط ايجداد قرابدت در فقده
حنفي عبارتند ازاين که مرضعه (شير دهنده) ،زن  1سال به باال باشد؛ و رضيع (شيرخوار) بيش از دو سال نداشدته باشدد .شدير بايدد مدايع
باشد و به واسطة مکيدن پستان يا ريختن در حلق طفل يا ريختن در بيني او به جوف طفل برسد .شير دادن در مدت دو سدال ي باشدد و
رسيدن شير به جوف طفل يقيني باشد؛ و شير با غذا مخلوط نشود.

کليدواژگان
شرايط رضاع ،قرابت رضاعي ،شيرخوردن ،خويشاوندي

 استاديار حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران.
رايانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
قرابت رضاعى عبارت از خويشاوندى است كه بين دو نفر در اثر شير خوردن يكى از ديگرى و ياا
شير خوردن دو نفر از يك شخص حاصل میگردد ،مانند خويشاوندى بين مادر رضاعى و طفال و
خويشاوندى بين خواهر و برادر رضاعى كه شير يك نفر را خوردهاند( .امامى ،حقاوق مادنى ،ج،4
ص )622
قرابت رضاعى كه مانند قرابت نسبى ،بخط عمودى و اطراف تقسيم میگاردد موباح حرمات
نكاح نيز میباشد ،زيرا همچنان كه وحدت خون ايجاد خويشاوندى نسابى باين اااراد ماینماياد،
همچنين شير انسان در كودكانى كه از آن تغذيه مینمايند تأثير بسزائى داشته و وضاييت طبيياى و
روحى شير دهنده را در كودك بودييه میگذارد ،بدين بهت يك نوع خويشاوندى باين كودكاانى
كه از يك زن شير خورده اند و همچنين بين كودك و زنى كه به او شير داده و همچنين ماردى كاه
از شير زن او كودك خورده است ايجاد میگردد .در حقوق كشورهاى غير اسالمى شير خاوردن از
موانع نكاح بشمار نيامده است .بنظر میرسد كه قرابت رضاعى در عاادات قديماه عارو موباود
بوده و حقوق اسالم نيز آن را شناخته و قانون مدنى آن را مانند قسمتهاى ديگار نكااح ،از حقاوق
اسالم اقتباس كرده و پذيراته است .به كودكى كه شير زن را خورده مرتضع ،به زنى كه باه كاودك
شير داده مرضيه ،و به شوهر زن ،احل (يا صاحح اللبن) اطالق میشود ( .همان )696 ،به هرحاا
بر همانندى قرابت رضاعى با قرابت نسابى در حرمات نكااح ، ،كتااو ،سانتت متاواتره ،ابمااع و
ضرورت دين يا مذهح داللت میكند( .نجفى ،باواهر الكاالم اای شارح شارائع ا ساالم ،ج،69
ص624؛ شبيرى زنجانى ،كتاو النكاح ،ج ،44ص .)4494
قرآن مجيد مىارمايد« :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . .وَ أُمَّهاتُكُمُ اللتاتِی أَرْضَيْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضااعَ -
و حرام شده است بر شما . . .مادرانتان ،آنان كه شاما را شاير دادهاناد و خاواهران رضااعى شاما.
(سورۀ نساء ،آيه .)62
چنان كه از رسو اكرم (ص) نقل شده اسات« :الرتضااع لحما كلحما النتساح؛ خويشااوندى
بوبود آمده از رضاع همانند خويشاوندى حاصله از نسح است» هرچند به عقياده برخای از اقهاا
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اصل اين روايت در مصادر عامه است و گاهى در كتح اقهى خاصه هم آمده است كاه آن هام باه
تبع كتح عامه مىباشد بنابراين روايت مزبور ميتبر نيست ( .سيد موسى شابيرى زنجاانى ،پيشاين،
ج ،8ص )6264ولی در صحت مضمون آن نمیتوان ترديدي نمود چنان كه برخی از محققين ،بيد
از بيان اين بهت كه حديث مذكور از بمله مشهوراتی است كه اصلی ندارد ،به صاحت مضامون
آن از نظر قرآن و روايات اشاره نمودهاند (عبد الهادي ارحات ،مشهورات ال أصل لهاا ،مجلا اقاه
أهل البيت عليهم السالم ،قم ،ج ،23ص .) 449
در روايت ميتبر ديگرى آمده است« :يحرم من الرتضاع ما يحارم مان النتساح؛ حارام ماىشاود
بواسط رضاع آنچه كه از بهت نسح حرام است» (كلينى ،الكاای ،ج ،4ص  . )423مفااد حاديث
شريف اين است كه عناوينى كه در باو نسح حرمت مىآورد همان عنااوين اگار در بااو رضااع
محقق شد حرمت مىآورد.
در اين مقاله به بررسی شرايط قرابت رضاعی از ديدگاه اماميه و حنفيه میپردازيم.
دیدگاه اماميه
ماده  4442قانون مدنی كه بر گراته از اقه اماميه است به بررسی شرايط قرابت رضاعی میپاردازد.
اين ماده بيان میدارد" :قرابت رضاعی از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی اسات مشارو
براينكه:
اوالً -شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً -شير مستقيم از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً -طفل ال اقل يك شبانه روز و يا  44دايه متوالی شير كامل خورده باشد بدون ايان كاه در
بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابياً -شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سا از تولد او باشد.
خامساً -مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگار طفال
در شبانه روز مقداري ازشير يك زن ومقداري از شير زن ديگر بخورد موبح حرمت نمای
شود اگرچه شوهر آن دو زن يكی باشد وهمچناين اگار ياك زن ياك دختار و ياك پسار
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رضاعی داشته باشد كه هريك را از شير متيلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر ويااآن
دختر ،برادرو خواهررضاعی نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمی باشد.
براى تحقتق رضاع شرعى ،چند شر الزم است كه در مادّۀ  4442ذكر شده است
شرط اوّل« :شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد» .بنابراين اگر زناى بادون نكااح ،شاير
داشته باشد ،چنين شيرى موبح نشر حرمت نمىشود( .نجفى ،پيشاين؛ شابيرى زنجاانى ،پيشاين،
ج ،44ص . ) 4244دركتاو خالف بر اين مساله ادعاي ابماع شده است( .طوسی ،الخاالف ،ج،4
ص )92دراين مورد به رواياتی نيز استناد شده است( .كلينى ،پيشين ،ج ،4ص .)442
اگر زن بدون وبود علقه زوبيّت مشروع ،از راه آمياز

غيار شارعى شايردار شاود بااز هام

موبح حرمت نيست .اين نظريّه مطابق با اتواى مشهور اقهاء اماميّه است بلكه بر آن ادعاي ابماع
شده است( .محمد حسن نجفى ،پيشين ،ص . )624عدّهاى از اقها عقيده دارند كه لزوماً بايستى زن
شير دهنده وضع حمل كرده باشد و چنانچه به صرف حاملگى شيردار شده باشاد ،رضااع موباح
نشر حرمت نخواهد شد( .عالمه حلتى ،تحرير األحكام الشرعي على مذهح ا ماميا  ،ج ،6ص  9و
تذكرۀ الفقهاء ،ص  )243و برخی در اين زمينه ادعااي شاهرت نماوده اناد (سايد موساى شابيرى
زنجانى ،پيشين ،ج ،44ص .)4242
در اين خصوص به رواياتی نيز استناد شده است( .كلينى ،پيشين ،ج ،4ص  )442در حاالی كاه
برخی ديگر صرف حاملگى را كااى دانستهاند( .عالمه حلتى ،قواعد األحكام اای ميراا الحاال و
الحرام ، ،ج ،2ص 64؛ اخر المحققين ،إيضاح الفوائد ای شرح مشاكالت القواعاد ، ،ج ،2ص 44؛
محقق ثانى ،بامع المقاصد ای شرح القواعد ،ج ،46ص ) 644قانون مدنى از نظريّاه اخيار پياروى
كرده ،زيرا وضع حمل را شر ننموده است.
به نظر میرسد چنان كه نطف مرد بطريقى غير از مقاربت و باا روشاهاى پزشاكى در رحام زن
قرار گيرد و حمل منيقد شود مورد مشمو شر اوّ مادّۀ  4442مىگردد .صاحح بواهر در ايان
خصوص مىگويد :اطالقات ادلته اقتضا مىكند كه مييار را بر تكوّن ولد از نطفاه مارد قارار بادهيم
بطورى كه ولد به شوهر قانونى منتسح باشد و اگر در عبارات اصحاو اماميّه كلما «وطاى» آماده
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است بيشتر باعتبار غلبه است نه اينكه شر باشد كه حتمااً و منحصاراً آمياز

و وطاى صاورت

گراته باشد ( .محمد حسن نجفى ،پيشين ،ص .)624
گفتنی است در نشر حرمت ،شر نيست كه زن شير دهنده هنگام رضاع زوبه مرد باشد .بلكه
اگر زن مطلقه يا شوهر مرده باشد و بچه بيد از طالق يا مرگ شوهر شير بخورد ،در اين حالت هم
موبح حرمت بوده و مانند موردى است كه شوهر زنده باشد .بر اين مساأله ادعااي ابمااع اقهاا
شده است( .همان ،ص)623
در مورد شير حاصل شده از وطى به شبهه عقيده مشهور اقها بر اين است كه وطاى باه شابهه
همانند نكاح صحيح بوده ،و داراى آثار مشابه است .بنابراين رضاع زنى كه از وطى به شبهه حامال
گرديده در صورت وبود شرائط ديگر موبح نشر حرمت است .در مقابل ،گروه قليلاى از بملاه
ابن ادريس در مسأله ترديد كردهاند( .همان ،ص  ،622سيد موسى شبيرى زنجاانى ،پيشاين ،ج،44
ص )4262
شرط دوّم« :شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد» .منظور از اين شر آنست كه اگر بچاه از
طريق مكيدن شير نخورده باشد ،مثال شير را در دهانش چكانده باشند يا باا وسايله ديگارى مانناد
شيشه بصورت غير مستقيم شير خورده باشد ،اين حالات سابح حرمات نماىشاود .چاون كلما
«ارتضاع» كه از باو ااتيا است و در نصاوص بااو وارد شاده اقتضااى چناين مفهاومى را دارد.
(محقق حلتى ،شرائع ا سالم ای مسائل الحال و الحرام ،ج ،6ص 663؛ عالمه حلتى ،إرشاد األذهان
إلى أحكام ا يمان ،ج ،6ص  )49در روايت زراره از حضرت صاادق (ع) نياز باه هماين موضاوع
تصريح شده است« :اَقَا َ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع -إلَّا مَا ارْتَضَيَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْن كَامِلَيْن( .» .حار
عاملى ،وسائل الشيي  ،ج ،64ص  )282برخی از اقهاي مياصر بار ايان باورناد كاه دليال اشاترا
عالوه بر شهرت قريح به اتفاق ،ظهور لفظ «رضع من امرأۀ» و «ارتضع من امرأۀ» و «أرضيت صبياً»
است ،متبادر از اين عناوين شير خوردن مستقيم از پستان است ( .شابيرى زنجاانى ،پيشاين ،ج،44
ص )4862
شرط سوّم« :طفل الاقل يك شبانه روز يا پانزده داي متوالى شاير كامال خاورده باشاد ،بادون
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اينكه در بين ،غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد» .در اين شر  ،مقدار شاير خاوردن از حياث
مدّت و دايات ذكر گرديده است ،يينی مطلق شير خوردن ماي حرمت نيست ،بلكه باياد خاوردن
شير به مدّت يك شبانه روز يا  44مرتبه متوالياً انجام شود.
در مورد حد و مييار شير خوردن ،سه مالك وبود دارد :الف) اثر ،و) مادت ،ج) داياات .در
ماده 4442اقط به مييارهاي دوم وسوم اشاره شده است و به مييار اثر توبهاي نشده است باا ايان
كه از نظر برخی از اقها مالك اصلی ،همان اثر است( .محمد حسن نجفی ،بواهرالكالم ،بلاد ،69
ص )683به نظر میرسد آنچه كه باعث شده است قانون گاذار ميياار اثار را در مااده ذكار نكناد،
صيوبت تشخيص آن بوده است( مصطفی محقق داماد ،حقوق خانواده ،ص ) 32چنان كه برخی از
اقهاي مياصر ميتقدند :ميزان و مييار بودن عادد و زماان باراى تشاخيص ،در نظار عارف بسايار
آسانتر و در دسترستر از اين است كه انبات لحم و اشتداد عظام ( اثار ) را ماالك قارار دهايم و
انبات لحم بنب حكمت پيدا مىكند نظير همه موارد ديگري كه بنب حكمات دارناد و باه عناوان
ميرتف ذكر مىشوند وگرنه ميزان و مييار اصلى چيز ديگر است .لذا در مورد بحث ،ماالك عادد و
زمان است و انبات لحم مالك مستقل نمىباشد( .شبيرى زنجانى ،پيشين ،ج ،44ص)4289
به هرحا منظور از اثر ،آن است كه شير بايد به مقداري باشد كه از آن ،گوشت در بادن طفال
روئيده شود واستخوانش محكم گردد در اين مورد الزم نيست كه در باين رضااع ،طفال ،شاير زن
ديگرى را نخورد يا اينكه غذا و شير خشك به او داده نشود .مستند اين مطلح عاالوه بار ابمااع،
روايات متيددي است كه با اين مضمون میباشد :رضاع با رويش گوشت و محكم شدن اساتخوان
حاصل مى گردد ( .همان ،ص . .4244محمد حسن نجفی ،پيشاين ،ص634؛ حار عااملى ،پيشاين،
ج ،64ص  .)234و منظور از مدّت ،آن است كه طفلى بمدّت يك شبانه روز كامال از پساتان داياه
شير بخورد به گونهاي كه در اين مدّت غذاى ديگرى به طفل خورانده نشود هرچناد كاه دادن آو
براى راع تشنگى ،يا دارو بمنظور بهبودى اشكالى نادارد .در مادّت ماذكور لزوماى نادارد كاه باه
دايات ميينى شير داده شود ،ولى هرگاه طفل طلح شير نمود ،دايه بايد به او شير بدهد.
و منظور از مييار دايات اين است كه طفل  44بار كامل از دايه شير بخورد.
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شرط چهارم :شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سا از تولد او باشد.
يكى از شرايط ميتبر در باو رضاع نزد اماميه اين است كه سنت مرتضع در هنگام رضااع بيشاتر
از دو سا نباشد اين مطلح در مورد مرتضع ابماعى است و به بز ابن بنيد كسای در آن تردياد
ننموده است( .عالمه حلتى ،مختلف الشيي ای أحكام الشريي  ،ج ،3ص ) 24ولى آيا در مورد ولاد
مرضي يينى بچه اى كه شير او را به مرتضع مىدهند نيز شر است كه وى هم بيشاتر از دو ساا
نداشته باشد؟ مطلبى است كه محل خالف مىباشد .برخی همچون ابوالصاالح حلبای ،ابان حمازه
طوسی و ابن زهره بر اين نظرند كه رعايت دو سا هم در ماورد مرتضاع و هام در ولاد مرضايه
شر است چنان كه از ظاهر عبارت صاحح بواهر نيز هماين مينای اساتفاده مایشاود( .حلبای،
الكاای ای الفقه ،ص 684؛ ابن حمزه طوسی ،الوسيل إلى نيل الفضيل  ،ص 244؛ ابان زهاره ،غنيا
النزوع إلى علمی األصو و الفروع ،ص ،224نجفى ،پيشين ،صص693تا ) 244بر اين مطلح به سه
دليل استناد شده است ،الف؛ ابماع ،و؛ آيه 622سوره بقره «وَ الْوالِداتُ يُرْضِيْنَ أَوْالدَهُانَّ حَاوْلَيْن
كامِلَيْن لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَ َ» با اين تقريح كه شير دادن زن بيد از  6سالگى هاي اثار شارعى
ندارد ،لذا نه استحقاق ابرت بر آن مترتح است و نه اگار ديگارى از او شاير خاورد سابح نشار
حرمت مىشود.
ج؛ استدال به روايت «الرضاع بيد اطام»( .الكاای ،ج ،4ص  )442باا ايان بياان كاه نكارۀ در
سياق نفى ااادۀ عموم مىكند .بنابراين ،هم اطام( از شير گراتن) مرتضع و هام اطاام ولاد مرضايه
داخل در عموم روايت خواهد بود .لذا مدلو روايت اين مىشود كه هر كدام از آن دو ،اگر از شير
گراته شود ديگر نشر حرمت نخواهد شد.
برخی از اقها در ادله اوقخدشه نموده و ادعاى ابماع را كاملًا باىوباه دانساته و آنگااه باه
توبيه ادعاي ابماع از سوي صاحح غنيه پرداختهاند .بيالوه ،اين چه ابماعی است كاه صااحح
بواهر ،قو به خالف آن را به اكثر نسبت میدهاد( .شابيرى زنجاانى ،پيشاين ،ج ،44ص44844؛
محمد حسن نجفى ،بواهر الكالم ای شرح شارائع ا ساالم ،ج ،69ص  )693و برخای نياز آن را
مطابق مشهور دانستهاند (محمد بحر اليلوم ،بلغ الفقيه ،ج ،2ص  )449چنان كه بيضای از اقهااي
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مياصر قو به اختصاص شر دو سالگی در مرتضع تنها را به شايخ كلينای ،شايخ صادوق ،شايخ
مفيد ،سالر و شيخ طوسی و بيست نفرديگار نسابت دادهاناد و مادعی شاهرت محققاه در مسااله
شدهاند .بيالوه؛ عموم ادعائی در روايت «الرضاع بيد اطام» بسيار خاالف ظااهر اسات .چاون در
موارد مشابه مثالً وقتى گفته مىشود «ال يُتم بيد احتالم» اختصاص به مواردى دارد كه يتم و احتالم
بر يك شخص منطبق شود مثالً بيد از احتالم زيد ،يتم زيد منتفى خواهد باود اماا بياد از احاتالم
عمرو ،نمىتوان يتم زيد را نفى كرد و اين روايت چنين عمومى ندارد .در بحاث ماا هام رضااع و
اطام بايد به يك شخص بخورد .اما كسانی كه ادّعاى عموم كردهاند روايت را اينطور مينى مىكنند
كه رضاع هر كسى بيد از اطام خود

يا اطام كساى ديگار كاه از شاير او خاورده موباح نشار

حرمت نمىشود و اين خيلى خالف ظاهر است .لذا همانطور كه مرحوم كلينى و بيضى ديگر قبل
از ايشان تفسير كردهاند ،اين تيبير اقط ناظر به مرتضع است ( .سيد موسى شبيرى زنجانى ،پيشين،
ج ،44صص 4846و) .4842
به هرحا منظور از زمان (اعم از روز ،ماه و سا ) كه در موضوع بيضى از احكاام و از بملاه
در بحث ما اخذ شده است ،بدون ترديد سا قمرى است نه سا شمسى .چون در محايط صادور
روايات ،اقط سا قمرى مطرح بوده و همه از اطالق سا  ،سا قمرى ماىاهميدناد لاذا در محال
كالم نيز مراد از «حولين» دو سا قمرى است .مگر در ماواردى قريناه داللات نمايدكاه منظاور از
سا  ،سا شمسى است( .سيد عبد األعلى سبزوارى ،مهذتو األحكاام ،ج ،64ص  .48سايد موساى
شبيرى زنجانى ،پيشين ،ج ،44ص)4822
شرط پنجم :مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد.
در اقه شرو ديگري براي نشر حرمت رضاعی ذكر شده است مانناد زناده باودن مرضايه در
تمام شيرخوردن ها(44دايه)  .پس اگر طفلی  44بار در حا حياات مرضايه و داياه  44درحاا
ممات وي ،شير بخورد در اين صورت نشر حرمت نمیشود چون اكما عدد در حا ممات باوده
است ،اين امر دراقه مورد اتفاق اقها است (مكارم شيرازي ،انوارالفقاهه ،بلاد  ،4ص484؛ محماد
حسن نجفی ،بواهرالكالم ،بلد  ،69ص629؛ طباطبا ئی ،رياضالمسائل ،بلاد  ،6ص82؛ نراقاى،
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مستند الشيي ای أحكام الشريي  ،ج ،42ص  )622چنان كه شروطی مانند خالص باودن شاير ،قای
نكردن آن براي حرمت از طريق رضاع ،ذكر شده ،كه در قانون مدنی مطرح نگرديده اسات( .شايخ
مرتضى انصارى ،رسال ای الرضاع ،ص224؛ محمد بحر اليلوم ،بلغ الفقياه ،ج ،2ص . )432شاايد
عدم ذكر آنها به لحاظ ندرت ابتالء يا عدم شهرت اعتبار آن شر و امثا آن باشد.
در مورد ايجاد قرابت ،به نظر میرسد كه بين صدر ماده و شرائط مندرج در ذيل آن همااهنگی
نمی باشد؛ زيرا صدر ماده در مقام بيان اين است كه هر گاه به سبح شير دادن ( با شرائط الزم آن)
بين طفلی كه شير خورده وديگران قرابت رضاعی حاصل شود ،اين قرابات رضااعی مانناد قرابات
نسبی مانع از ازدواج است .بديهی است تيبير مذكور عالوه بر اقاارو رضااعی در خاط عماودي،
شامل اقارو رضاعی در خط اطراف نيز میشود ،در حاليكه باا توباه باه شار پانجم از شارائط
مندرج در ذيل ماده ،ميلوم میشود كه قانون گذار در صدد بيان شرائط در خط اطراف(دو مرتضع)
نيست؛ زيرا در شر پنجم عالوه بر وحدت مرد ،وحادت زن را هام الزم دانساته ،در حاليكاه در
خط اطراف ،اقط وحدت مرد شر است ،و وحدت زن شر نيست .به عبارت ديگر بين حرمات
حاصله از رضاع در خط عمودي با حرمت حاصله از رضاع در خط اطراف خلط شده است (سايد
مصطفی محقق داماد ،حقوق خانواده ،ص ) .84
بنابر اين الزم است متن ماده به گونه اي آورده شود كه ايراد مذكور مرتفع گردد.
اقهاء در اين مورد ارمودهاند . . ." :والحاصل ان وحده الفحل . . .قد يكون ناظرا الی نسابه االم
واالو مع ولدها الرضاعی وقد يكون ناظرا الی ولدين رضاعيين وعلی كل اليمكن قيااس احادهما
باالخر( " . . .مكارم شيرازي ،انوارالفقاهه ،بلد  ،4ص422؛ امام خمينی ،تحريرالوسايله ،ص 629؛
نجفی ،بواهرالكالم ،بلد  ،69ص ) .242در واقع در تحقق قرابت رضاعی باين دو طفال(درخاط
اطراف) اقط يكی بودن شوهر شر است و يكی بودن زن شر نيست ،بنابر اين چنان چه شاوهر
يكی نباشد هي گونه قرابتی حاصل نمی شود هرچند زن واحد باشد ،درحالی كه در تحقق حرمت
رضاعی در خط عمودي هم شوهر وهم زن بايد يكی باشد.
بحث رابع به اتحاد مرضيه و اتحاد احل در دو با مطرح است :يكى اشترا اين دو در اصال
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تحريم بين پدر و بچه ،و بين مادر و بچه .در اين رابطه گفتهاند رضاع بايد توسط يك زن و از لابن
يك مرد باشد ،و اگر مرضيه يا صاحح لبن متيدد باشد به هي وبه نشر حرمت نماىكناد .بحاث
ديگر اشترا اتحاد احل در رضييين است يينى اگر بخواهيم دختر و پسرى را با شير دادن برادر و
خواهر رضاعى يكديگر قرار دهيم در اين مسأله وحدت مرضيه شر نيست يينى چنانچاه ماردى
دو همسر داشته باشد يكى از آنها  44رضيه به پسرى شير بدهد و ديگرى  44رضايه باه دختارى
شير بدهد اين دو برادر و خواهر رضاعى مىشوند چون صاحح تمام  24رضايه ياك مارد اسات
هرچند مرضيهها متفاوت باشد .براين اسااس شايساته اسات ذيال مااده  4442بياد از عباارت "
خامسا-مقدار شيري . . .بنابراين اگر طفل . . .اگرچه شوهر آن دو زن يكی باشد" اين بمله اضاااه
گردد؛ "چنان چه زنی از شير متيلق به يك شوهر مثال ده بار طفلی را شير دهد وپنج بار ديگاررا از
شير متيلق به شوهر ديگر تكميل نمايد موبح حرمت نمیشود " .بديهی اسات ذيال مااده 4442
از( . . .وهمچنين اگر يك زن . . .ممنوع نمی باشد) حذف ودر قالح ماده بديدي تيريف خواهاد
شد .ماده پيشنهادي  4442ق .م« :قرابت رضاعی از حيث حرمات ازدواج در حكام قرابات نسابی
است مشرو بر اينكه:
 .4شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
 .6شير مستقيم از پستان مكيده شده باشد.
 .2طفل ال اقل يك شبانه روز و يا پانزده دايه متوالی شير كامل خورده باشد بدون اين كاه در
بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
 .4شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سا قمري از تولد او باشد.
 .4مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بناابراين اگار طفال در
شبانه روز مقداري از شير يك زن ومقداري از شير زن ديگر بخورد موباح حرمات نمای
شود اگرچه شوهر آن دو زن يكی باشد ،چنان چه زنی از شير متيلق به يك شوهر ماثال ده
بار طفلی را شير دهد وپنج بار ديگررا از شير متيلق به شوهر ديگر تكميال نماياد موباح
حرمت نمی شود» .
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ماده4442مكررقانون مدنی« :براي تحقق قرابت رضاعی مياان دو مرتضاع ،الزم اسات كاه اوالً
رضاع در مورد هر يك با شرايط پنج گانه اوق انجام گيردوثانياً؛ صاحح شير دو مرتضع يكی باشد
بنابر اين اگر زنی ،يك دختر و يك پسر رضاعی داشته باشد كه هريك را از شير متيلق باه شاوهر
ديگر شير داده باشد آن پسر با آن دختر ،برادر و خواهررضاعی نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث
ممنوع نمیباشد» .
تصور اين كه شوهر واحد باشد ،ليكن مرضيه متيدد ،روشن است مثل اين كه دو همسار ياك
مرد ،به كودكى شير بدهند ،اما اين كه يك مرضيه از شير دو شوهر با رعايت ساير شارايط رضااع
شير بدهد اين گونه تصور مىشودكه زنى در زوبيت يك شاوهر ،كاودكى را باه كمتار از كميات
ميتبر شير مىدهد ،و سپس از اين شوهر بدا شده و شوهر ديگرى اختيار مىكند و از شاوهر دوم
حامل شده ،وضع حمل نموده و صاحح شير شده است و مقدار باقىماندۀ شاير ايان كاودك را از
لبن اين شوهر مىدهد .با اين ارض كه بين اين دو مرحله شير دادن ،كودك از شير مرضي ديگرى
نخورده بلكه به اين كودك غذا داده شده ،در اين مورد اگر چه مرضيه واحد است ،اما چون احال
واحد نيست .زن مذكور مادر رضاعى كودك نخواهد بود .البته به گونه ديگري نيز میشاود اارض
نمود ،و آن اين كه ،اين زن از شوهر او شير پيدا كرد و هفت رضيه به كودكى شير داده و پس از
بدا شدن از او ،اين شير قطع نشده و بيد با مرد ديگر ازدواج كرده ،و در اثر مباشارت باا او ،ايان
شير ازدياد پيدا كرده به طورى كه عرااً اين شير را شير مشترك دو شوهر مىدانند در اين صاورت،
اگر هشت بار ديگر هم به آن كودك شير بدهد ،وي مادر رضاعى كودك نخواهد شد چون صاحح
شير دو نفر مىباشد.
ارض سوم كه روشنتر از دو ارض قبلى است ،ايناست كه نشر حرمت بهخاطر حصاو اثار
باشد ،زيرا اين كه در بين رضيات بايد رضاع زن ديگرى نباشد ،شر نشار حرمات باه عادد (44
رضيه) است ،اما نشر حرمت به اثر (انبات لحم و اشتداد عظم) اين شر را ندارد ( .نراقى ،مساتند
الشيي ای أحكام الشريي  ،ج ،42ص  )644بنابراين مواردى كه عرااً مصداق بارز و روشان انباات
لحم و اشتداد عظم باشد موبح نشر حرمت مىگردد ،مثل اين كه بچه نيم كيلو سانگينتار شاود،
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حاال اگر مرضيه اى شير ناقصى به كودك داد (يينى مقدارى نيست كه به تنهايى موبح رشد باارز
كودك گردد) و بيد از گذشتن مدتى از همان شير ،مقدار ديگرى به آن كودك شير داد باه طاورى
كه مجموع اين شيرها عرااً باعث رشد كودك شد اين رضاع ،نشر حرمت مىكند هر چند در اثناء
از غذاهاى مختلف بلكه شير ديگرى تغذيه كرده باشد .ولى چنانچه صاحح اين دو شير يك احال
نباشد يينى ابتداء از شير يك شوهر به مقدار ناقص به كودك شير بدهاد و بياد از بادايى از او و
ازدواج با شوهر دوم ،مقدار ديگرى به آن كودك شير بدهد به طورى كه مجموع اين شيرها عراااً
باعث رشد كودك شود چنين رضاعى موبح نشر حرمت نماىگاردد ( شابيرى زنجاانى ،پيشاين،
ج ،44ص. )4884
دیدگاه حنفيه
رضاع به ميناي شير خوردن و رسيدن شير انسان به بوف (ميده) طفل است (الجزيري ،ص.)249
شير خوردن طفل از زنی كه مادر طبييی و نسبی او نيست ،يك نوع رابط خويشااوندي ايجااد
میكند كه آن را قرابت رضاعی مینامند .قرابت رضاعی قبل از اسالم وبود داشته است ،قوم عرو
براي شيرخوارگی اهميت خاصی قائل بودند و از خويشان رضاعی خود حمايت میكردناد ،هماان
گونه كه از خويشان نسبی حمايت میكردند .اسالم اين گونه قرابت را كه زيانی نداشته به رسميت
شناخته و حدود ،و شرايط و آثار آن را تييين كارده اسات؛ بناابراين قرابات رضااعی از نهادهااي
امضايی اسالم است نه تأسيسی (السباعی ،ص. )484
قرابت رضاعی مستند به قرآن و سنت است .قرآن كريم در بيان زنانی كه ازدواج با آنها ممناوع
و حرام است میارمايد « :وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّااتِی أَرْضَايْنَكُمْ وَأَخَاوَاتُكُمْ مِانْ الرَّضَااعَ »؛ (نسااء ) .62 /و
مادرانی كه شما را شير دادهاند و خواهران رضااعی شاما .اگرچاه در ايان آياه اقاط از ماادران و
خواهران رضاعی سخن گفته است ولی باا توباه باه اخباار و احادياث دامنا خويشاان رضااعی
گستر

میيابد .از بمله احاديث ميروف در اين زميناه حاديثی اسات از پياامبر اكارم(ص) كاه

میارمايد« :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسح»؛ يينی رضاع از نظر حرمت نكاح در حكم نساح
است .براساس اين حديث ،هر زنی كه با نسح بر مردي حرام میشود به واسط رضاع نياز بار آن
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مرد حرام خواهد شد .پس هر زنی كه به سبح رضاع ،مادر يا دختر يا خواهر يا عماه ياا خالاه ياا
دختر برادر يا دختر خواهر شود ازدواج با او حرام است( السرخسی ،ص) .464
براي تحقق رضاع ارقی نمیكند كه زن باكره باشد يا ثيبه ،ازدواج كرده باشد ياا نكارده باشاد.
همين كه شير داشته باشد و طفل آن شير را بخورد كفايت میكند؛ يينی به هر طريق شير به بوف
طفل برسد كاای است.
دربارۀ زمان تحقق رضاع دو نظرياه مطارح شاده اسات (هماان ،ص469؛ الجزياري ،پيشاين،
ص 249و 264؛ طهماز ،ص36؛ ابوزهره ،ص 84و :) .86
 .4مدت رضاع دو سا و نيم (سی ماه) است .اين نظر ابوحنيفه است .اگر در اثنااء ايان مادت
شير به بوف طفل برسد رضاع شرعی بوده و احكام رضاع بر آن مترتح است ،اما اگر بيد
از انقضاء اين مدت برسد رضاع شرعی نيست.
 .6رضاع اقط در مدت دو سا است؛ بنابراين اگر بيد از دو سا شير باه باوف طفال برساد
رضاع نيست .اين نظر صاحبين (محمد و ابويوسف) است.
عمل به كدام يك از اين دو نظر وابح است؟ بايد به قاوت دليال مرابياه نماود و دليال هار
نظريه قوي بود به آن عمل شود .ظاهراً در اين مسأله دليل ،نظر صااحبين (محماد و ابويوساف) را
تأييد میكند .خداوند در قرآن كريم ارموده« :و حمله و اصاله ثالثون شهراً»؛ مينی آن اين است كه
مدت حمل شش ماه است و  64ماه براي رضاع باقی میماند .حضرت علی(ع) اين آيه را باه ايان
صورت براي عثمان تأويل نمود؛ وقتی كه عثمان میخواست زنی را كه پس از شش مااه از حمال
ارزندي به دنيا آورده بود ،حد بزند ،حضرت علی(ع) به او ارمود :نه هرگز ،او در اقل مدت حمال
يينی شش ماه بچه به دنيا آورده است و به اين آيه استدال كرد و عثمان قانع شد .اما ابوحنيفه آياه
را به صورتی ديگر تفسير نموده؛ يينی ميناي آيه اين است كه هم حمل و هم اصا هر ياك سای
ماه است و مراد اكثر مدت حمل است نه اقل آن و مدت اصل هم  6سا و نايم ( 24مااه) اسات؛
بنابراين اگر طفلی در اثناء سی ماه پس از تولد شير نوشيد رضيع است.
به اين نظريه اشكا شده كه اكثر مدت حمل دو سا است نه سی ماه؛ زيارا از عايشاه روايات
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شده كه ارزند در شكم مادر بيش از دو سا نمیماند ولو يك لحظه .در بواو گفته شده كه قاو
عايشه مدت حمل را تخصيص میزند اما مدت اطام به حا خود باقی میماناد .اماا ايان باواو
تكلف دارد ( .الجزيري ،ص) .264
برخی محققين گفتهاند سی ماه در دو مينا استيما شده؛ يكی ميناي حقيقی كه سی مااه اسات
و ديگري ميناي مجازي كه  64ماه است .پس يك لفظ در دو مينااي حقيقای و مجاازي اساتيما
شده است .اما به هر حا بايز نيست؛ چون بمع بين حقيقت و مجاز است .عالوه بار ايانكاه در
اسماء عدد ،مجاز بايز نيست .يينی عدد نمیتواند بر بخشای از آن اطاالق شاود و موباح ابهاام
میشود.
برخی گفتهاند در اين آيه «حمله» مبتدا و خبر
مبتدا و خبر

 64ماه است كاه محاذوف اسات و «اصااله»

 24ماه است و در اين صورت بمع بين حقيقت و مجاز نمیشود ،اماا اگار سا ا

شود به چه دليل خبر محذوف است دليلی بر آن ندارند ،عالوه بر اينكه آياه در مقاام بياان حكام
شرعی است و نبايد حذف داشته باشد ( .همان) .
از اين مباحث روشن میگردد كه نظري صاحبين ( 64ماه) اصح است و به آن اتوي داده شاده
است و همچنين مدت رضاع را خداوناد دو ساا كامال بياان كارده اسات« :والوالادات يرضاين
اوالدهن حولين كاملين» ( .بقره ) .622 /اگر اشكا شود كه پيامبر (ص) در مورد بالغ (شخصی باه
نام سالم) هم رضاع را موبح حرمت دانستهاند ،بواو داده میشود كه اين روايت مربو به قبال
از تييين مدت براي رضاع بوده و با تييين مدت نسخ شده است( .الجزيري ، ،الفقه علی الماذاهح
االربي  ،ج ،4ص266؛ الشربينی ،ج ،4ص643؛ الرملی ،ج ،3ص)434
شير بايد از انسان باشد؛ بنابراين اگر شير حيوان را بخورد حرمت نمیآورد و ارقی نيست باين
اينكه شير از طريق دهان با مكيدن به بوف طفل برسد يا با ريختن در حلق ياا باا وارد كاردن از
طريق بينی ( طهماز ،ص. )36
اگر در مدت دو سا  ،با شرايطی كه بيان خواهد شد ،شير به بوف طفل برسد ،موبح تحاريم
میشود ،اما اگر بيش از دو سا داشته باشد و شير بخورد موبح حرمت نيست .به دليل آيهاي كاه
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بيان شد .در روايت از پيامبر(ص) هم داريم كه «ال رضاع اال ما اتق االمياء و كاان قبال الحاولين».
ترمذي اين روايت را نقل كرده و حسن دانسته است .بيهقی نيز روايت ديگري به هماين مضامون
آورده است كه «ال رضاع اال ما كان ای الحولين».
اشكا شده كه در روايت صحيح مسلم است كه پيامبر(ص) به سهله بنت سهيل امار كارد كاه
سالم مولی ابی حذيفه را بيد از بلوغ شير دهد تا مادر او شده و نگاه بر او حرام نباشد .ساهله نازد
پيامبر آمد و گفت :اي پيامبر ،سالم مولی ابی حذيفه درخان ما بزرگ شده و آنچه را مردان میدانند
میداند .سپس پيامبر ارمود به او شير بده ،بر او حرام میشوي؛ بنابراين ،اين روايت صاريح اسات
در اين كه رضاع كبير هم موبح حرمت میشود.
بواو داده شد كه اين روايت قبل از تييين مدت دو سا براي رضاع بوده است و عمل به آن
نسخ شده است ( .صاغربی ،ص446؛ الجزيري ،ص) .264
بحث مذكور در مذهح حنفی را تحت سه عنوان بررسی میكنيم:
شرایط تحقق رضاع

در اين بحث ،شرايط مرضيه ،رضيع و لبن مطرح میگردد.
مرضعه

در مرضيه (شير دهنده) دو شر بيان شده است( :الجزيري ،ص) .262
شاار او  :زن باشااد؛ ( الغزال ای ،ص444؛ الجزي اري ،ج ،4ص264؛ الشااربينی ،ج ،4ص644؛
النووي ،ج ،2ص44؛ الرملی ،ج ،3ص ) .436بنابراين اگر از مرد شير باري شود و طفلای بخاورد
رضاع شرعی نيست .همچنين اگر از خنثی كه مذكر بودن او واضح است شير باري شود موباح
حرمت نيست ،اما اگر خنثی مشكل باشد زنان بايد نظر بدهند ،اگر گفتناد شاير او شاير زن اسات
موبح حرمت میشود .همچنين ،اگر طفلی از حيوان شير بخورد موبح حرمت نيست.
شر دوم :زن  9سا به باال باشد؛ بنابر اين اگر از صغيرهاي كه كمتر از  9سا دارد شير باري
شود و طفلی بخورد رضاع شرعی نبوده و موبح حرمت نمیشود.
در مرضيه شر نيست كه زنده باشد ،بلكه اگر مرده باشد و دركنار او طفلی باشاد و از پساتان
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او شير بخورد موبح حرمت میشود .البته در اقه شاايی مانند اقاه امامياه گفتاه شاده اسات كاه
مرضيه بايد زنده باشاد؛ ( الغزالای ،ص444؛ الجزياري ،هماان؛ الشاربينی ،ص644؛ الناووي ،ج،2
ص44؛ الرملی ،ج ،3ص . )432اگر طفل از پستان زنی كه اوت كارده شاير بخاورد رضااع ميتبار
نيست و موبح نشر حرمت نمیشود و زنی كه در حا باان دادن اسات ،مانناد مارده محساوو
میشود .همچنين شر نيست كه مرضيه ثيبه و موطوئه باشد بلكه اگر از باكرهاي كه ازدواج نكرده
شير باري شود و به بچهاي شير دهد مادر او میشود و تمامی احكام رضاع بار آن مترتاح اسات.
همچنين اگر مرضيه پير باشد و يائسه باشد نيز شير او موبح حرمت است.
اگر باكرهاي باشد كه از پستانش آو زرد بيايد موبح حرمت نمیشود ،اماا اگار ثيباه باشاد و
رنگ شير او زرد شود و تغيير كند موبح حرمت میشود؛ زيرا شيري است كه رنگش تغيير نموده
است ( .الجزيري ،ص) .262
رضيع

در رضيع (شيرخوار) شر است كه بيش از دو سا نداشته باشد (الجزيري ،ج ،4ص262؛ الخان،
ص492؛ الشربينی ،ج ،4ص642؛ النووي ،ج ،2ص44؛ الرملی ،ص. )434
لبن(شير)

شير نيز شروطی دارد:
شر او  :بايد مايع باشد به طوري كه گفته شود كودك شير خورد ،اماا اگار پنيار ياا كاره ياا
ماست شده باشد و كودك آن را بخورد موبح حرمت نمیشود؛ چون در اين حالت رضاع صادق
نمیكند و نمیگويند كودك شير را نوشيد.
شر دوم :شير به واسط مكيدن پستان يا ريختن در حلق طفل يا ريختن در بينی او باه باوف
طفل برسد .بنابراين اگر با ريختن در حلق يا بينی به بوف طفل برسد خواه كم باشد يا زيااد ولاو
يك قطره باشد موبح حرمت میشود .اما از راههاي ديگر مانند ريختن در گو

يا حقنه در قبال

يا دبر ميتبر نيست و رضاع محسوو نمیشود .محمد گفته است به واساط حقناه ميتبار اسات و
رضاع محسوو میشود.
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شر سوم :شير در مدت دو سالگی به بوف طفل برسد؛ بنابراين رسيدن شير ولو يك قطره به
ميدۀ طفل در مدت دو سا موبح حرمت است ،هرچند طفال باینيااز از شاير و طياام باشاد( .
طهماز ،ص) .32
شر چهارم :رسيدن شير به بوف طفل يقينی باشد؛ بنابراين اگر ارو برده اما ميلوم نيست كاه
به بوف رسيده يا نه ،ميتبر نيست؛ چون شك مانع اسات .اگار زن پساتانش را باه طفال بدهاد و
بگويد در پستان شير بوده است تصديق میشود.
شر پنجم :شير با طيام مخلو نشود؛ بنابراين اگر شير بر روي طيام باري شاود و در برابار
آتش قرار گيرد به طوري كه تغيير كند و كودك از آن بخورد ميتبر نيست.
همچنين اگر شير با بامدي مخلو شود ،حتی اگر با آتش برخورد نكرده باشد ،ميتبر نيسات؛
چون از مايع بودن خارج شده است .اما اگر با ماييی مخلو شود مثل اينكه شير زن با شايرگاو و
يا گوسفند مخلو شود اگر شير زن غلبه داشته باشد ميتبر است و موباح حرمات مایشاود واالت
موبح حرمت نمیشود .همچنين است اگر با آو يا دواء و امثا آن مخلو شود .ميناي غلبه اين
است كه طيم و رنگ شير انسان مالحظه شود هرچند مساوي باشند ،در اين صورت ميتبر است و
موبح حرمت میشود( .الجزيري ،ص) .264
از ديدگاه حنفيه رضاع مقدار ميينی ندارد و هر مقادار از شاير ،خاواه كام ياا زيااد باشاد ،در
صورتی كه شرايط بيان شده رعايت گردد موبح حرمت است؛ چون نصوصی كه دربارۀ تحريم به
رضاع وارد شده مقدار آن را بيان نكرده است؛ بنابراين «امهاتكم الالتی ارضينكم» شامل كم و زيااد
میشود و همچنين «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسح» نيز شامل كم و زياد میگردد ( .ابوزهره،
ص ) .39در حالی كه از نظر اقه شااييه ،طفل بايد پنج بار به طور يقينی شير خورده باشد .بنابراين
اگر در 4بار شك شود ميتبر نيست .هر بار شير خوردن ،شاير خاوردن كامال در عارف اسات باه
طوري كه طفل پستان را مكيده و رها نكند ،مگر براي تنفس يا ارو بردن آنچه بلييده يا انتقاا باه
پستان ديگر ،اما اگر رها كند و منصرف شود يك بار محسوو میشود هرچند مقدار كمای خاورده
باشد ،همچنين اگر مرضيه شير دادن را قطع كند يك بار محسوو است ،اما اگر به مدت كمی قطع
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نموده و دوباره سريياً به شير دادن ادامه دهد ،تمامی آن يك بار محسوو میشود( .الخن ،ص493؛
الغزالی ،ص444؛ الجزيري ،ج ،4ص262؛ الشربينی ،ج ،4ص643؛ النووي ،ج ،2ص)44
براي ثبوت پدر بودن مرد نسبت به شيرخوار شر است كه شاير از زن او بياد از حااملگی و
والدت ارزند باري شود؛ بنابراين اگر مردي ازدواج كند و زنش بچهدار نشود اما شير باري شاود
و كودكی را شير بدهد كودك اقط ارزند رضااعی زن باوده و ازدواج كاودك باا اصاو  ،ااروع و
محارم زن حرام است و ارقی ندارد كه شير زن در زمان بكارت باري شده باشد يا بيد از آمياز
باري شود ( .الجزيري ،ص) .264
در صورتی كه زن حامله شود ولی ارزندي به دنيا نياورد ،حمل براي ثبوت حرمت نسابت باه
شوهر

كاای نيست بلكه بايد ارزندي متولد شود.

اگر زن طالق داده شود و از شوهر شير داشته باشد ،سپس بيد از انقضاء عده با ديگري ازدواج
كند و از او ارزندي به دنيا آورد اما همچنان شير از شوهر او استمرار داشته باشد ،شير متيلاق باه
شوهر دوم است و اگر طفلی را شير بدهد رابط قرابت رضاعی با شوهر دوم برقرار مایشاود ،اماا
اگر از شوهر دوم حامله نشده باشد شير مربو به شوهر او است ( .همان) .
همچنين اگر از شوهر دوم حامله شود ،اما ارزندي به دنياا نيااورد و شاير او اساتمرار داشاته
باشد در صورتی كه طفلی از آن شير بخورد مربو به شوهر او است تا زمانی كاه از شاوهر دوم
ارزندي بياورد .اگر مرد با زنی ازدواج كند و زن از او ارزندي آورده و به او شير دهد ،سپس شاير
زن قطع شود و بيد از مدتی شير باري شود ،در اين حالت اگر طفل ابنبی را شاير دهاد ،ارزناد
شوهر مرضيه نيست؛ چون شير مربو به او قطع شده است و اين كودك میتواند باا اوالد مارد از
زن ديگر ازدواج كند؛ بنابراين اگر زن را طالق دهد و شاير زن قطاع شاود ساپس زن باا ديگاري
ازدواج كند و قبل از حاملگی شير باري شاود شاير مرباو باه شاوهر اولای نيسات (الجزياري،
ص.)264
راههاي اثبات رضاع

رضاع همانند ما با شهادت عدو و اقرار ثابت میشود ( .بدران ،ص443؛ ابوزهره ،ص) .86
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دليل اول :شهادت

در شهادت شر است كه دو مرد عاد يا يك مرد و دو زن عاد شاهادت دهناد؛ بناابراين باراي
اثبات رضاع خبر يك نفر عاد كفايت نمیكند ،خواه مرد يا زن باشد؛ چنانكه اخبار غيرعااد هام
كفايت نمیكند .همچنين اخبار  4زن عاد كفايت نمیكند ،بلكه بايد يك مرد در بين شاهود باشاد
مگر در مواردي كه ضرورت باشد يينی مواردي كه اقط زنها بر آن اطالع پيدا میكنند.
اگر شهود در حضور زوبين شهادت دهند كه نسابت رضااعی باين آنهاا وباود دارد باياد از
همديگر بدا شوند ،خواه قبل يا بيد از آميز

باشد .ولی اگر بيد از آميز

باشد بايد باا باه كاار

بردن لفظ ،عقد را اسخ كند؛ يينی شوهر يا زن در برابر شهود بگويد« :عقد ازدواج را اسخ كاردم»،
اما قبل از آميز

مفارقت عملی كفايت می كند و اگر بادا نشاوند و آمياز

داشاته باشاند گنااه

كردهاند ولی حد نمیخورند ،خواه امر بر آنها مشتبه شده باشد يا بزم داشاته باشاند؛ زيارا ثباوت
رضاع نزد زوبين نكاح را راع نمیكند و موبح اساد میشود و نكاح ااسد باراي آنهاا شابهه در
آميز

ايجاد میكند كه حد را برمیدارد ولی وابح است كه با اسخ بدا شوند ،اگر بادا نشادند

بر قاضی وابح است بين آنها تفرقه اندازد ،بيد از تفريق قاضی ،اگر آميز

كنند زنا باوده و حاد

مترتح میشود ( .بدران ،ص ،443السرخسی ،ص423؛ صاغربی ،ص) .444
اگر شهود به زن خبر دهند و شوهر

غايح يا مساار باشاد بار زن واباح اسات كاه هنگاام

مرابيت و حاضر شدن شوهر از او بدا شده و تمكين نكند .همچنين زن نمیتواند قبل از اسخ با
ديگري ازدواج كند .اگر شهود به زوج خبر دهند نيز بايد از زن بدا شود.
اگر يك زن عاد خبر دهد كه زوبين از او شير خوردهاند ،چهاار صاورت متصاور مایشاود.
(الجزيري ،ص) .243
صورت اول؛ زوبين حرف او را تصديق كنند .در اين حالت نكاح ااساد باوده و بار زوباين
وابح است از همديگر بدا شوند و اگر آميز

داشتهاند باياد اساخ كنناد .قبال از آمياز  ،زن

مستحق مهر نيست و اگر بدا نشوند بر قاضی وابح است كه بين آنهاا بادايی انادازد .تصاديق
زوبين نسبت به آن خبر ،اقرار به رضاع است و گويا آنها به اساد عقد بين خود اعتراف نمودهاند.
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صورت دوم؛ زوبين گفت آن زن را تكذيح نمايند .در اين حالت نكاح ااسد نيست و بر آنهاا
وابح نيست بدا شوند ،ولی احو بدا شدن است .اگر بدايی قبل از آميز

باشد زوج ملزم به

پرداخت مهر نيست ،ولی ااضل اين است كه نصف مهر را به زن بپاردازد و ااضال باراي زن ايان
است كه چيزي نگيرد .اگر بدايی بياد از آمياز

باشاد زوج ملازم باه اقال باين مهرالمسامی و

مهرالمثل میباشد و ملزم به پرداخت نفقه ايام عده و مسكن نيست .البته ااضل براي مرد پرداخات
مهرالمسمی است ،هرچند بيشتر باشد .نفقه و مسكن را نيز بايد پرداخت نمايد .اما ااضل باراي زن
اين است كه مهرالمثل را قبو كند ،هرچند كمتر از مهرالمسامی باشاد و نفقاه و مساكن را قباو
نكند .اگر بدا نشده و به زوبيت ادامه دهند ،هرچند مخالف احتيا است ،صحيح میباشد.
صورت سوم؛ زوج تصديق كند و زوبه تكذيح نمايد .در اين حالت عقد ااسد اسات و مهار
بر عهدۀ زوج میباشد ،خواه قبل يا بيد از آميز

باشد؛ چون بدايی از بانح زوج است.

صورت چهارم؛ زوبه تصديق كند و زوج تكذيح نمايد .در اين حالت نكاح ااسد نيست ولی
زوبه حق دارد زوج را سوگند بدهد و اگر نكو كرد قاضی بين آنها بدايی میاندازد ( .الجزيري،
ص) .248
اين چهار حالت در موردي است كه زنی كه خبر میدهد عاد باشاد ،اماا اگار زن غيار عااد
باشد خبر او ارز

ندارد .شهادت يك مرد و يك زن يا ياك مارد و دو زن غيار عااد نياز مانناد

شهادت يك زن عاد به تفصيلی كه گذشت؛ يينی اگر هر دو تصديق كنناد ياا زوج تصاديق كناد
نكاح ااسد است واال موبح شك و شبهه شده و احتيا در بدايی است.
دليل دوم :اقرار به تحقق رضاع

اگر اقرار به رضاع از ناحيه زوج باشد تا زمانی كه از اقرار برنگشاته باه آن عمال مایشاود و اگار
ربوع كند پذيراته میشود ،مگر اينكه اقرار را تأكيد كرده باشد؛ مثالً بگويد« :اين كه گفتم اين زن
خواهر رضاعی من است حق است يا ثابت است» يا بگويد« :آنچه اقرار نمودم ثابت است» ،اما اگر
اين عبارت را نگفته و ربوع كند ،مثالً بگويد« :آنچه بدان اقرار كردم خطاست» ،ربوعش از اقارار
صحيح و زوبيت بين آنها باقی میماند(بدران ،ص443-442؛ ابوزهره ،ص86؛ الجزيري ،ص)248

شرایط ایجاد قرابت رضاعي از دیدگاه اماميه و حنفيه 56  ........................................................... .............................

اگر اقرار را تكرار كند ،تكرار اقرار موبح تأكيد نمیشود و تأكيد با همان عبااراتی اسات كاه
بيان شد .اگر اقرار به رضاع از زوبه باشد و مرد او را تكذيح كند ،مثل اينكه بگويد« :من خاواهر
رضاعی تو هستم» ،اقرار

ميتبر نيست ،خواه قبل از عقد يا بيد از عقاد باشاد و خاواه بار اقارار

اصرار كند يا ربوع كند و خواه تأكيد كند يا تأكيد نكند؛ زيرا شارع حرمت را براي او قارار ناداده
است .بنابراين اقرار

در حرمت تأثيري ندارد ،هرچند اصرار بر آن داشته باشاد ( .هماان ) .مانناد

اينكه اگر زن به تنهايی اقرار كند كه شوهر

او را سه طالق داده اسات ،اقارار

ميتبار نيسات؛

چون حرمت زن با طالق منو به زن نيست؛ بنابراين اقرار او به سه طالق هم ميتبر نيسات و اگار
مرد منكر شود ،میتواند با او مياشرت كند.
اگر اقرار به تحقق رضاع از ناحي زوبين باشد ،در صورتی كه از طرف زوج باا تأكياد هماراه
باشد اقرار نااذ است ،هرچند هر دو باهم از اقرار ربوع كنند واال ربوع صاحيح اسات .همچناين
است اگر شوهر به تنهايی ربوع كند؛ بنابراين اگر قبل از عقد با هم اقرار كنند نمایتوانناد ازدواج
كنند و عقد ااسد خواهد بود و اگر بيد از عقد اقرار كنند بايد بدا شاوند و در صاورتی كاه بادا
نشوند قاضی بين آنها تفرقه و بدايی میاندازد 4 .بدران ،ص) .442
محارم رضاعي

مواردي كه به واسط نسح و نيز به سبح مصاهره حرام میشود ،در رضاع نيز حرام شناخته شده و
بزء محرمات ازدواج است؛ بنابراين به طور كلی میتوان گفات محرماات رضااعی هشات گاروه
هستند ( :الجزيري ،ص) .226
اول :اصو شخص از رضاع؛ يينی مادر رضاعی و ماادر ماادر هرچناد بااال رود و ماادر پادر
رضاعی و مادر مادر او هرچند باال رود؛ بنابراين طفلی كه از زنی شير میخورد ،زن ،مادر رضااعی
او می گردد و به منزل مادر نسبی است و مادر ايان زن ،باده او مایگاردد و شاوهر مرضايه (باا
شرايطی كه بيان شد) به منزل پدر نسبی شيرخوار است و شيرخوار هم ارزند مرضايه و شاوهر او
میگردد .بر اين اساس ازدواج شيرخوار با مرضيه و مادر او هرچند باال رود حارام م باد اسات و
ازدواج شيرخوار با مادر پدر رضاعی و بدات پدر نيز حرام م بد است.
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دوم :اروع شخص از رضاع كه شامل دختر رضاعی و دختر دختر رضاعی هرچند پايين رود و
دختر پدر رضاعی هرچند پايين رود میشود؛ بنابراين دختري كه از زنی شير میخورد دختر آن زن
و شوهر او میگردد و ازدواج شوهر زن با اين دختر حرام م بد است .همچناين ازدواج شاوهر زن
با ارزندان اين دختر حرام است هرچند پايين روند.
همچنين اگر پسري از زنی شير بخورد ارزند رضاعی آن زن و شوهر او گشته؛ بنابراين ازدواج
شوهر زن با دختر اين پسر رضاعی و دختر اوالد او هرچند پايين روند حرام است ( .همان) .
سوم :اروع ابوين از رضاع كه شامل خواهران رضاعی ،دختران خواهر رضاعی و دختران برادر
رضاعی هرچند پايين روند میشود ( .همان؛ السباعی ،ص) .484
طفلی كه از زنای شاير مایخاورد ،ارزناد آن زن و شاوهر او گشاته و اوالد آن زن و شاوهر،
خواهران و برادران اين طفل میگردند و ازدواج شيرخوار با آنها و همچنين باا دختاران بارادران و
خواهران هرچند پايين روند حرام است .در صاورتی كاه شايرخوار دختار باشاد ،اوالد مرضايه و
شوهر  ،خواهران و برادران او میگردند؛ بنابراين ازدواج شيرخوار با برادران رضاعی و ارزنادان
آنها و ارزندان خواهران رضاعی حرام است .چنانكه برادران رضاعی و ارزندان آنها هم نمیتوانند
با دختر شيرخوار ازدواج كنند.
چهارم :اروع بد و بدۀ رضاعی كه شامل عمو و عمه ،دايی و خاله میشود.
وقتی طفلی از زنی شير میخورد خواهران اين زن خال رضاعی او میگردند و خواهران شوهر
زن ،عم رضاعی او می شوند و ازدواج با آنها حرام است اما دختران خالاه و دختاران عماه حارام
نيستند .همچنين اگر شيرخوار دختر باشد برادر مرضيه دايی او شده و برادر شوهر مرضيه عماوي
او می گردد و ازدواج دختر با آنها حرام است ،اما ازدواج با پسران آنهاا حارام نيسات ،چنانكاه در
نسح بيان شد ( .السرخسی ،ج ،4ص) .664
پنجم :مادر زن رضاعی و بدۀ زن؛ اگر زوب مرد در كودكی از زنی شير خورده باشد ،اين زن،
مادر رضاعی او گشته و مادر مرضيه ،بدۀ او میگردد .بنابراين شوهر نمیتواند با مادر رضااعی و
بدۀ رضاعی زن ازدواج كند ،خواه آميز

كرده باشد يا نه ،چنانكه در مصاهره گذشت.

شرایط ایجاد قرابت رضاعي از دیدگاه اماميه و حنفيه 55  ........................................................... .............................

ششم :دختر زن ناشی از رضاع؛ اگر زوبه قبل از ازدواج به دختري شاير داده باشاد دختار زن
محسوو میشود و در صورتی كه شوهر با اين زن آميز

كرده باشد ازدواج او با دختار رضااعی

زن حرام می گردد .همچنين است ازدواج با دختران دختر رضاعی هرچند پايين روند ( .الجزياري،
ص 222و . )224
هفتم :زوب پدر و بد از رضاع هرچند باال رود ،خواه آميز

شده باشد يا نشده باشاد؛ وقتای

طفلی از زنی شير میخورد و سبح اين شير ،مرد باشد ،آن مرد پدر طفل گشته و بنابراين زوب او
بر طفل حرام م بد است و همچنين است زوب بد هرچند باال رود.
هشتم :زوب ارزند رضاعی هرچند پايين رود؛ اگر طفلی از زوب ماردي شاير بخاورد ارزناد
رضاعی او گشته و بنابراين ازدواج مرد با زوب ارزند رضاعی حرام م بد میگردد .همچنين اسات
ازدواج مرد با زوب ارزندان دختر رضاعی هرچند پايين روناد ( .السرخسای ،ج ،4ص 664و ج،4
ص464؛ طهماز ،ص36؛ بدران ،ص93؛ السباعی ،ص486؛ ابن نجايم ،ص424؛ كاساانی ،ص423؛
صاغربی ،ص) .444
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 .64الخن ،مصطفی والبغا ،مصطفی ،الفقه المنهجی علی مذهح االمام الشاايی ،داراليلاوم االنسااني ،
دمشق ،چ او  4443 ،ه .ق.
 .66الرملی ،شمس الدين محمد ،نهاي المحتاج ،دارالكتح اليلمي  ،بيروت 4444 ،ه .ق ،ج.4
 .62السباعی ،مصطفی ،شرح قانون االحوا الشخصيه ،مكتبه الثقااه ،عمان ،بی تا.
 .64السرخسی ،محمد ،المبسو  ،دار الميراه ،بيروت4449 ،ها .ق ،ج.2
 .64شبيري زنجانی ،كتاو نكاح ،م سسه راي پرداز ،قم ،چ او ،4449 ،
 .62الشربينی ،محمد الخطيح ،مغنی المحتاج ،دار الفكر ،بيروت4994 ،م ،ج.2
 .63الصاغربی ،اسيد محمدسييد ،الفقه الحنفی و ادلتاه ،دارالكلام الطياح ،دمشاق ،چ او ،4464 ،
ج.6
 .68طباطبايی ،علی ،رياض المسائل ،دارالهادي ،بيروت ،چ او  4446 ،ه .ق ،ج.4
 .69طوسی ،محمد بن الحسن ،الخالف ،م سس النشر االسالمی ،قم ،چ او  4464 ،ه .ق.
 .24طوسی ،محمد ( ابن حمزه )  ،الوسيله الی نيل الفضيله كتابخانه مرعشی ،چ او  4448 ،ه ..ق.
 .24طهماز ،عبدالحميدمحمود ،الفقه الحنفی ای ثوبه الجديد ،دارالقلم ،دمشاق ،چ او  4464 ،ه .ق،
ج.6
 .26الياملی ،زين الدين(شهيد ثانی)  ،الروض البهي  ،مجمع الفكراالسالمی ،قم ،چ او 4464 ،ه . .ق،
ج.6
 ،---------------- .22مسالك االاهام ،م سس الميارف االسالمی ،قم ،چ او  ،4444 ،ج.2
 .24الغزالی ،محمد ،الوبيزای الفقه الشاايی ،داراالرقم ،بيروت ،چ او  4448 ،ه .ق .ج.6
 .24ارحات ،عبد الهادي ،مشهورات ال أصل لها ،مجل اقه أهل البيت عليهم السالم ،قم ،ج.3
 .22الكاسانی ،عالء الدين ،بدائع الصنائع ،دارالميرا  ،چ او  ،بيروت 4464 ،ها .ق ،ج.2
 .23كركی ،علی ،بامع المقاصدای شرح القواعد ،م سس آ البيت ،قم ،چ دوم ،4444 ،ج.4
 .28كلينی ،محمدبن ييقوو ،الكاای ،داراالضواء ،بيروت ،چ او  4442 ،ه .ق ،ج.4
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 .29مكارم شيرازي ،ناصر ،انوارالفقاهه ،نكاح ،مدرسه اميرالم منين ،چ او  4464 ،ه ..ق.
 .44موسوي سبزواري ،سيدعبداالعلی ،مهذو االحكام ،م سسا المنار ،قام ،چ چهاارم4442 ،ه .ق،
ج .48
 .44نجفی ،محمدحسن ،بواهرالكالم ،داراحياء التراث اليربی ،بيروت ،چ هفتم ،بیتا.
 .46نراقی ،احمد ،مستندالشييه ،م سسه آ البيت ،قم ،چ او  4444 ،ه ..ق.
 .42النووي ،ابی ذكريا ،منهاج الطالبيين ،دار الفكر ،چ او  ،بيروت 4443 ،ها .ق،

