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بازخوانی عیوب و بیماریهایی مردانه موجب فسخ نکاح از منظر شیخ
انصاری با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی (ره) و شهید ثانی (ره)
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(تاریخ دریافت9315/02/20 :؛ تاریخ پذیرش)9315/02/26 :

چکیده
جدایی زوجین از یکدیگر ،یکی از مباحث مهم فقه اسالمی است .این جدایی در دو قالب عمده صورت میپذیرد :الف ) طفال ) فسفخ.
فسخ در کتب فقهی با عنوان با «فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است .در فقه اسالمی اصف اولفی گنگفار بفروز رف در
بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قب از عقد ،در زن یا مرد استصحا لزور عقد نکاح است ،ولی ادله لفظفی ماننفد روایفات
تدلیس و الضرر و غیره مقدر بر جریان این اص میگردند .راگی که رارع مقدس برای جبران ضرر ناری از وجود بیماری و عیب در گر
ی از زوجین پیشبینی نموده ،حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر میگردد .برخی از بیماریها و عیو بین زوجین مشترک و الباقی
اختصاصی است .آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیو و بیماریهای مردان می بارد .آنچه در این نگارته موردبررسفی
و تعمق قرارگرفته است آراء ریخ اعظم انصاری (ره) درزمینه انواع عیو و بیماریگای مردان با نیم نگاگی به نظفرات امفار خمینفی (ره)
بوده ،تا رناختی کام برای نگارنده و پژوگندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.

کلیدواژگان
بیماری ،فریب ،فقه امامیه ،فسخ نکاح ،نکاح.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
یکی از مسائل بسیار مهمی که شارع مقدس به آن نگاه ویژههای دارد بنیژان اژانواده مژیباشژد ،بژه
همین جهت در چگونگی ایجاد و یا ازهمپاشیدگی و گسسته شدن آن شرایط و ضوابط ااصژی را
مدنظر دارد.
در مواردی زوجین نه بر اساس صداقت ،بلکه با ادعه و فریژ

رژرم مقابژل را یر یژ

بژه

ازدواج می نمایند ،وجود پرونده های متعدد در محاکم اانواده مبین این حقیقژت یلژا اسژت کژه
متاسفانه ازدواج های فراوانی به دلیل فری

یکی از زوجین منجر به جدایی می گردد.

به یر از بطالن نکاح که عقد را از ابتدا بی اعتبار می کند و فوت یکژی از زوجژین کژه عامژل
ربیعی جدایی زوجین است و انقضای مدت و بذل مدت که مخصوص نکاح منقطع است و مژورد
بحث ما نیست ،اصوال در فقه امامیه جدایی زوجین یحت دو عنوان کلی رالق و فسا مورد بحژث
قرار می گیرد.
نکاح نوعی عقد است و ربعا باید شرایط اساسژی و قواعژد عمژومی معژامالت در آن رعایژت
شود؛ یکی از قواعد عمومی معامالت ،شنااتن حق فسا برای ررم متضرر است ،شارع مقدس یا
آنجا که با ربیعت نکاح سازگار باشد ،برای از ایارات مشترک را در عقد نکاح پذیرفته است کژه
به رور عمده می یوان به ایار عی

و یدلیس اشاره کرد.

نگاهی دقیق یر به آراء فقها و دکترین حقوق دانان و مقررات موجود ،حاکی از بروز معضژالت
و چالش هایی است که رفع آنها نیازمند بازنگری در مبانی فقهی حقوقی آنهاست؛ از جملژه مژوارد
یاد شده مواد قانونی امکان فسا نکاح است ،که بر پایه آراء و اقوال فقیهان نامداری چون صژاح
جواهر ،محقق حلی و شیا روسی وضع شده

اند.
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تعریف واژه ها و مفاهیم
بازخواني

اواندن و دوباره اواندن و یا اینکه مطلبی را که یکبار یوسط کسی نوشتهشده اسژت ،بژه اژارر
اینکه امری جدید رخ دهد دوباره میاوانیم( .انوری ،2831 ،ص .)211
عیب

نملو« :منا
نملو اطة ّبنهو يصن و ن ال نا  .فال ّ
«و ّأما العيب ،فالظاهر من الغةنو و العنر  :أنّن النص ع ن مر انو ال ّ
ي ةضنني أ ننا اطاهيّننو اطنيننفرو ن أف نرا الني ن ء ل ن ّلغّن و هاع ن » ،و العيننب و ال ننا يغمل ننام ل ن جم ن هر لننا ه ص ن ».
(انصاری ،2121 ،ج ،1ص.)811
ظاهر از لغت و عرم در معنای عی

این است که ،عی

پائین یژر از مریبژه صژحت اسژت ،و

صحت حالت متوسطی بین نقص و کمال است ،پس صژحت آن چیژ ی اسژت کژه اصژل ماهیژت
مشترک بین افراد یک شیء بهاودیاود دارا میباشد و عی

و کمال دوحالتی هستند که به دلیژل

امر اارجی به شیء ملحق میشوند.
فسخ

به هم زدن معامله و عقد بر اساس مجوز شرعی است که یکی از دو ررم معامله در دست دارد.
فرق فسا ،و اقاله این است که در اقاله بژا یراضژی و یمایژل رژرفین معاملژه ،معاملژه را فسژا
میکنند ،ولی در فسا یکی از ررفین ،آن را به هم میزند.
در باب نکاح و رالق فرق فسا و رالق که در هر دو ،ازاله قید نکاح است ،این است کژه بژر
رالق ،آثاری متری

است از قبیل احتیاج به محلل ربق شرایط ،و حکژم بژه حرمژت ابژدی ربژق

شرایط ،ولی در فسا هیچ یک از آن آثار وجود ندارد ج از بین رفتن آثار نکاح ،رجوع بژه عیژوب
مجوز فسا نکاح شود (فیض ،2831 ،ص.)813
حال با یوجه به یعریفی که از فسا ارائه گردید ،می یوان گفت فسا ،انشاء یک ررفژه انحژالل
قرارداد یا یعهد می باشد ،و همانند ابراء و اعراض نوعی ایقاع می باشد .یعنی عمژل حقژوقی یژک
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جانبه ای است ،که ینها نیازمند اراده انشائی ایقاع کننده است ،و بدون نیاز به قبول رژرم مقابژل از
بقا و استمرار ماهیتی که با یمام ارکان و اجژ ای اژود در زمژان گذشژته صژورت پذیرفتژه اسژت،
ممانعت می کند .مبنای فسا قرارداد حقی است که در اثر یوافق رژرفین یژا حکژم مسژتقیم قژانون
برای یکی از ررفین یا هر دو یا شخص ثالث شنااته شده است.
عیوب مجوز فسخ نکاح در مردان
عیوبی که وجود آنها در مردان منجر به فسا نکژاح مژیگژردد چهژار مژورد اسژت .2 :جنژون یژا
دیوانگی .1 ،اصاء یا ااتگی .8 ،ج

یا مقطوع اآللت بودن و  .1عنه یا عدم یوانائی در آمی ش.

شهید ثانی(ره) در شرح لمعه عیوب مردان را پنج مورد ذکر کرده و جذام را نی در زمره عیوبی
که منجر به فسا نکاح میشود آورده.
الجنون :زوال العقل أو ااتالله بحیث یمنع جریان األفعال و األقوال على نهژج العقژل ال نژادرا.
(انصاری ،2121 ،ج ،2ص.)111
از بین رفتن و به وجود آمدن ااتالل در عملکرد عقل بهگونژهای کژه مگژر در مژوارد کمژی از
انجام افعال و گفتار شخص بر اساس عقل مانع گردد.
الخصاء :سل الخصیتین ،و هما :البیضتان من أعضاء التناسل ،یقال« :اصیت الفژرس ،أاصژیته»:
قطعت ذکره ،فهو :اصی ،و مخصی( .انصاری ،2121 ،ج ،1ص.)82
کشیدن اایهها .و آن دو اایه از اعضای دستگاه یناسلی میباشند ،گفته مژیشژود« :اایژههژای
اس

را کشیدم ،او را ااته کردم» :آلت یناسلی اش را قطع کردم پس آن اس

ااتژه اسژت و ااتژه

شده است.
الجَب - :بفتح الجیم :-قطع جمیع الذکر مع بقاء األنثیین ،و قیل :أو لم یبق منه قدر الحشژف  ،و
قیل :قطع الذکر و األنثیین( .انصاری ،2121 ،ج ،2ص.)123
با فتحه بر روی جیم ،قطع همه آلت یناسلی بهج بیضتین ،و گفتهشده :از آلت مگژر بژه مقژدار
حشفه باقی نماند ،و گفتهشده :قطع آلت و بیضتین.
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العُنّ  - :بضم المهمل و یشدید النون :-عل فی القل

أو الکبد أو الدماغ أو اآلل یسژقط الشژهو

الناشر لآلل فتمنع الجماع( .انصاری ،2121 ،ج ،1ص.)115
با ضمه بر روی عین و یشدید نون ،بیماری در قل

یا کبد یا مغ یا آلت یناسلی که بژا از بژین

بردن شهوت مانع از انتشار آلت و آمی ش میگردد.
جنون یا دیوانگي

یکی از دالیلی که زن می یواند نکاحش را فسا نماید دیژوانگی مژرد مژی باشژد ،حتژی اگژر ایژن
دیوانگی ادواری باشد ،اواه عارض شدن دیوانگی بعد از آمی ش یا قبل از آمی ش باشد ،یژا حتژی
قبل از زمان عقد باشد ،و در این مورد کسی نظر االم آشکاری ندارد ،البته بهشژر آنکژه دیوانژه
اوقات نماز را نشناسد.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله معتقد است« :جنون عیبی است مشژترک بژین زن و مژرد کژه
منجر به ایجاد حق فسا نکاح میگژردد ،و آن عبژارت اسژت از ااژتالل در عملکژرد عقژل ،ولژی
بیهوشی و بیماری صرع از مصادیق آن نمیباشد ،هرچند در صرع بعضیاوقات حالتى پیدا میشژود
که همگان از آن آگاهی دارند ،یعنژی بژاوجود براژی از نشژانههژای دیژوانگی در صژرع ،ماهیتژا و
موضوعا صرع از دیوانگی متمای است ،پس حکم جنون را نمییوان بر آن حمل کرد.
چنانچه زنی آگاه شود به دیوانگی شوهرش ،در هرزمانی باشد حق فسا برای او ثابژت اسژت،
چه اینکه شوهرش قبل از عقد دیوانه بوده و او نمیدانسته و یا اینکه در حژال عقژد سژالم بژوده و
بعدازآن دیوانه شده باشد ،و چه اینکه بعد از عقد قبل از آمی ش یا بعدازآن دیوانه شده باشد.
در جنون حادث بعد از عقد اگر افیف باشد بهروری که اوقات نماز را یشژخیص بدهژد حژق
ایار فسا داشتن براى زن محل یأمل و اشکال است و نباید احتیا یرک شود»( .موسوی امینژی،
ص.)131
اما اگر دیوانه زمان نماز را میفهمد ،چنانچه دیوانگی قبل از عقد یا همزمان با عقد باشد ،بهج
ابن حم ه نظر معروم قائل به فسا میباشد؛ اما چنانچه دیوانگی پس از عقد باشد ،آنچه بژه اکثژر
متقدمین نسبت دادهشده عدم فسا میباشد براالم اکثر متأارین که قائل بژه فسژا مژیباشژند و
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دلیل آنها ارالق روایت علی بن ابی حم ه از موسی بن جعفر(ع) میباشد که از ایشان سژاال شژد
در مورد زنی که شوهری دارد و پس از ازدواجش در عقل مرد اللژی ایجژاد مژیشژود یژا دیوانژه
میگردد؛ امام(ع) در پاسا فرمودند :چنانچه زن بخواهد مییواند فسا نماید.
عالوه بر دالیل فوق ارالق صحیحه حلبی است که در مسالک آمژده :نکژاح بژا پیسژی ،جژذام،
دیوانگی و عفل فسا میگردد.
خصاء یا اختگي

در برای از روایات از لفظ وجاء استفاده شده است کژه وجژاء نیژ در حکژم هژممعنژای ااتگژی
میباشد ،و منظور از آن کوبیدن بیضتین است .برای قائلاند بژه اینکژه وجژاء از مصژادیق ااتگژی
میباشد ،پس هر آنچه از اابار کثیر و ظاهر ایفاق فقها که داللت میکند بر ثبژوت ایژار فسژا بژه
علت ااتگی ،وجاء را هم در برمیگیرد.
شیا روسی(ره) در کتاب االم و مبسژو قائژل اسژت بژه اینکژه :ااتگژی عیژ

محسژوب

نمیگردد ،چراکه ااته مییواند آمی ش کند و به علت عدم ان ال ،بیشتر از دیگران مییواند آمیژ ش
نماید.
به نظر شیا انصاری(ره) این استدالل در مقابل روایات ضعیف هست ،و چنانچه وجژاء نیژ از
مصادیق ااتگی نباشد الحاق به ااتگی مشکل هست.
حکم فسا در مورد ااتگی در صوریی ثابت است که ااتگی قبل از عقد باشد؛ اما اگر بعژد از
عقد باشد ،به علت اصالت بقای نکاح ،زن حق ایار فسا ندارد؛ و ااتصاص ادله فسا بهصژورت
یدلیس در ااته ظاهر ،بلکه صریح در یقدم ااتگیاش بر عقد است.
به عبارت ااری ،اگر به ادله فسا به سب
صراحت در ااتصاص حق ایار فسا به سب

ااتژه بژودن یوجژه کنژیم ایژن ادلژه ظهژور و بلکژه
ااتگی در مقدم بودن ااتگی بر عقد دارد.

امام امینی(ره) در یحریرالوسیله معتقد است« :ااته بودن ،چژه اینکژه یخژمهژای او را کشژیده
باشند و چه اینکه آن را کوبیده باشند که در هر دو صورت وقتى معلوم شود که مژرد قبژل از عقژد
این عی

را داشته و زن نمیدانسته ،زن حق دارد عقد را فسا کنژد»( .موسژوی امینژی ،ص)131
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حال اگر ااتگی پس از عقد حادث شد چه؟ از فحوای کالم امام امینی(ره) در این زمینه مییژوان
این استنبا را نمود که ایشان قائل به فسا بعد از حادث شدن ااتگی پس از عقد نمیباشند.
عنه یا عدم توانائي در آمیزش

زن نکاحش را همچنین به علت عنه می یواند فسا کند و منظژور از عنژه آنرژور کژه گفتژهشژده:
بیماری است که به سب

آن مرد از داال نمودن آلت یناسلی اش به علت عدم نعوظ نایوان باشژد،

بدون یقیید به عدم یمایل به زنان ،یعنی در اینجا یفاویی در حکم حق ایار فسژا بژین مژردی کژه
یمایل به آمی ش نمودن با زنان را دارد ولی یوانایی آمی ش را به علت عدم نعوظ ندارد و مردی که
اصال یمایلی به آمی ش نمودن را ندارد نیست .وچه بسا حکایژت شژده اسژت از مصژباح المنیژر از
برای از اهل لغت که این قید را شر میدانند .برای دیگر قید یمایل و عدم یمایل به آمیژ ش را
در ایجاد حق ایار فسا شر میدانند.
همچنین اکتفا به قید اول یعریف ،از فقها حکایت شده است و روایت کنانی و ابژی بصژیر ایژن
نظر را یأیید و یقویت میکند ،چه اینکه این دو روایت عنن را به عدم قدرت بژر آمیژ ش بژا زنژان
بدون قید یمایل مرد به زنان یعبیر کردهاند.
حصول فسا به سب

عنن ،ظاهرا به اجماع ثابت است ،چراکژه ثبژوت ایژن اجمژاع ،از ظژاهر

عبارت بیش از یکی از فقها است؛ و اابار مستفیض بر ثبوت فسا داللت میکند.
ارالق بیش از یکی از روایات بر ثبوت ایار فسا داللت میکند؛ ولو اینکه بعد از عقژد و قبژل
از آمی ش حاصل گردد ،ولی چنانچه بعد از آمی ش حاصل شود حتی اگر پس از یکمریبه آمیژ ش
باشد ،همچنان که در دو روایت سکونی و اسحاق بن عمار آمده که عنن فقط نسبت به زن ااصژی
باشد یا عنن فقط از رریق آمی ش از جلو باشد ،زن حق ایار فسا ندارد.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله گوید« :عنن ،و آن مرضى است که آلت مژرد را از برااسژتن،
نایوان میکند بهروریکه نمییواند آن را داال در زن نماید ،که اگر مردى بژه چنژین دردى مبژتال
باشد و یا بعد از عقد مبتال شود زن حق دارد عقد را فسا کند به شرری که نژایوانى مژرد بژهرژور
مطلق باشد؛ یعنى آلتش بهرورکلی نایوان باشد ،نهینها در برابر ایژن زن کژه اگژر در برابژر ایژن زن
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نایوان و در برابر زنى دیگر یوانا باشد زن حق فسا ندارد ،و نی به شژرری کژه بعژد از عقژد ولژو
یکبار آمی ش نکرده باشد حتى در عق

زن ،پس اگر بعد از عقد یکبژار آمیژ ش را انجژام داده و

سپس مبتالبه عنن شده باشد بهروریکه بهکلی بر آمی ش زن قادر نباشد زن ایار ندارد»( .موسژوی
امینی ،ص.)131
چنانچه زوج ادعا کند که با همسرش یا زنی دیگر بعد از ثبوت عنه آمی ش نموده است ،سژخن
مرد با سوگند پذیرفته می شود؛ و دلیل آورده شده به اینکه آمیژ ش فعژل اصوصژی اژود مژدعی
اودش بر آن ارالع حاصل نمیگردد ،و مانند عده در زنان شژاهد آوردن

است ،پس مگر از جان
بر این امور ،سخت است.

(در مقابل ادعای مرد بر آمی ش پس از ثبوت عنه) گفتهشده چنانچه زن باکره باشد ،بژهوسژیله
زنانی که موردارمینان هستند معاینه مژیشژود ،و چنانچژه بژاکره نباشژد در فژرجش چیژ معطژری
گذاشته میشود  -بهگونه ای که مرد متوجه نشود -پس چنانچه (پس از آمیژ ش) چیژ ی از شژیء
(معطر) بر عضو یناسلی مرد بود (ادعای مرد) یصدیق میگردد.
چنانچه زن پس از ثبوت عنن اواستار ادامه زندگی با مرد عنین بود که هیچ ولی اگژر اواهژان
فسا نکاح بود باید به حاکم مراجعه نموده و ررح دعوا نماید .حاکم نی به مرد یک سژال از زمژان
ررح دعوا فرصت می دهد یا قادر شود بر ن دیکی ،به علت آنچژه نقژلشژده اسژت از عبژدان بژن
جعفر حمیری صاح

کتاب قرب االسناد و روایت بختری از حضرت علی(ع) که :در مورد عنژین

به این صورت قضاوت می کرد پس اگر با آن زن یا با یر آن زن آمی ش کرد زن حق فسا نژدارد؛
همچنان که گذشت ،براالم نظر شیا مفید(ره) ،وگرنه زن عقد را به استناد مصححه ابی حم ه و
آنچه منسوب است به فقه رضوی فسا میکند ،و نصف مهر به او یعلق مژیگیژرد ،و فسژا رژالق
نیست یا مانند رالق مهریه در آن نصف شود ،چراکه در فسا اصال مهری نیست.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله قائژل اسژت بژه اینکژه ...« :اگژر زن بژهفوریژت فسژا نکنژد
درصورییکه علتش این باشد که جاهل به ایار و یا جاهل بهفوریت ایژار باشژد ،ایژارش سژاقط
نمیشود ،ولی اگر یرازاین دو مورد بود و فورا فسا ننمود دیگر حق فسا ندارد ،همچنین اگر زن
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در ابتدا به زندگى با مرد عنین راضى باشد و بعدا مطالبژه فسژا کنژد ،زن چنژین حقژى را نژدارد».
(موسوی امینی ،ص.)131
شهید ثانی(ره) در شرح لمعه عالوه بر موارد فوق قائل است بژه اینکژه درصژورییکژه زن نژ د
حاکم شکایت نکند ولو به دلیل شرم و حیاء ،ایار فسا عقد نکاح را نخواهد داشت.
شاید علت مهلت یکساله در این بیماری این باشد که عوارض اارجی مانند گرما و سرما و...
باعث عج از آمی ش گردیده و با یغییر فصل این بیماری برررم گردد( .شهید ثانی ،2833 ،ج،25
ص.)38
بر این اساس چنانچه زن قبل از آمی ش ،عقد را به سببی یر از عنن فسا نماید ،چی ی بژه زن
یعلق نمیگیرد.
در محاسبه مدت سفر در آنیک سال (مهلت) دو احتمال وجود دارد( .یکی اینکژه مژدت سژفر
ج ء فرصت یکساله ای که به مرد دادهشده حساب شود ،یا نشود).
چنانچه زن به ادامه زنگی با مرد عنین راضی شد (و عقدش را فسژا نکژرد) ،سژپس مژرد او را
رالق داده و پس از رالق دوباره همان زن را عقد کرد ،زن با علم به اینکه آن مرد همان مرد سابق
است ،حق ایار فسا ندارد.
ولی چنانچه مرد با او آمی ش کرد در عقد اول و سپس (رالقش داد) و در عقد دوم عنین شژد
زن حق ایار فسا دارد؛ و دلیل این حکم روشن است.
جب یا مقطوع االلت بودن

اما ج

و منظور از آن قطع شدن آلت یناسلی هست ،پس اگر کل عضو قطعشده باشژد زن بژه آن

علت مییواند فسا کند ،در یر این صورت چنانچه به مقدار حشفه باقیمانده باشد زن حق ایژار
فسا ندارد.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله معتقد است« :ج  ،یعنى بریده بژودن آلژت مژردى ،البتژه زن
وقتى حق فسا دارد که آلت مرد از بیا بریده باشد و چی ى از آن باقى نمانده باشد که براى عمژل
زناشویی کافى باشد ،اما چنانچه فقط به مقدار حشفه باقیمانده باشد ،زن حق فسا ندارد ،در اینجژا

 ....................................................  00فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1611

نی زن به شرری مییواند عقد را فسا کند که این عی

قبل از عقد در مرد بوده باشژد ،ولژی اگژر

بعد از عقد چنین شده باشد چه اینکه قبل از آمی ش چنین شده باشد و چه بعد از آن چنژین حقژی
برای زن نیست»( .موسوی امینی ،ص.)131
اما فسا در مورد اول (قطع شدن یمام آلت) از شیا روسژی(ره) در کتژاب مبسژو و اژالم
حکایت شده است ،که در آن ااتالفی نیست .و بر آن عموم روایت کنانی بر ثابت بژودن فسژا در
مورد زنی که شوهرش به آن مبتال است و یوانائی آمی ش کردن را ندارد داللت میکند ،عژالوه بژر
این ،به دلیل رریق اولویت حق ایار فسا در مورد ااته درصورییکه امکژان آمیژ ش هژم بژرایش
باشد ثابت است .بلکه گفته شده در مورد ااته بیش از دیگر موارد در حکم مبالغه شده و در مژورد
عنن هم با امکان از بین رفتنش حق فسا ثابت هست (حتی اگر امکژان از بژین رفژتن عنژه وجژود
داشته باشد بازهم حق فسا برای زن ثابت است) عالوه بر آن موارد ،نفی ضرر نی میباشد( .استناد
به الضرر و الضرار فی االسالم میباشد که در اینجا این عقد برای زن ضرری میباشد).
و در مورد عدم فسا ،درجایی که به مقدار حشفه باقیمانده باشد ،ادعژای اجمژاع شژده اسژت؛
مضام بر اینکه در مخالفت با اصل (اصل عدم فسا یعنی حکم نمودن به فسا عقد) بایژد بژهقژدر
متیقن از نص اکتفا نمود.
به همین جهت چنانچه ج

بعد از عقد روی دهد (زن) حق ایار فسژا نژدارد ،امژا براژی از

فقها قائل به ثبوت ایار در این مورد هستند و دلیل آنهژا عمژوم مصژححه کنژانی و روایژت ابژن
مسکان از ابی بصیر است؛ در مورد زنی که شوهرش مبتالبه عدم قدرت بر آمی ش گردیده است و
ازآنجاکه در عنن قائل به ثبوت فسا شدیم بهرریقاولی در مورد ج

ثابت است( .چه اینکه ثبوت

فسا در عنن به جهت عدم قدرت به آمی ش بوده است).
چنانچه روشن گردد مرد انثی است ،و درصورییکه مرد امکان آمی ش کردن داشژته باشژد زن
نمییواند عقد را فسا نماید.
جذام و پیسي

بَرَص :بفتح الباء و الراء :مصدر برص -بکسر الراء :-ذا أبیض جلده ،أو أسود بعلّ ( .عبژد المژنعم،
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ج ،2ص .)818با فتحه بر روی باء و راء ،مصدر برص با کسره راء :هنگامیکژه پوسژتش بژه علژت
بیماری سیاه یا سفید شود.
جذام :نوعى بیمارىِ عفونى م من .جذام -که به آن اوره و آکِنه نی گفتژه مژىشژود -بیمژارى
عفونى م منى است که ضایعایى در پوست ،مخا و اعصاب ایجاد مژىکنژد .بژه فژرد مبتالبژه ایژن
بیمارى «جذامى» گویند ...وجود بیمارى جذام در زن قبل از ازدواج از عیوبى است که در صژورت
جهل به آن موج

ثبوت حقّ فسا عقد نکاح براى مرد است .براى قدما ،مرد جژذامى را نیژ در

این حکم ملحق به زن جذامى کردهاند( .هاشمی شاهرودی ،2831 ،ج ،8ص.)21
البهق :نقطهها و االهای سفید پدید آمژده در بژدن ،شژبیه پیسژى .در یفژاوت بهژق بژا پیسژى
گفتهشده است :االها ی پیسى در درون گوشت ریشه دارد براالم بهق کژه نمژود آن ینهژا روى
پوست است و عمق ندارد .در باب نکاح به مناسبت بحث پیسى به عدم یریّ

احکژام آن بژر بهژق

اشارهشده است( .هاشمی شاهرودی ،2831 ،ج ،1ص.)211
آیا جذام و پیسی در مردان عی

بهحساب میآیند؟ در این مورد دو نظر وجود دارد ،مشژهوریر

آن است که ج ء عیوب مردان محسوب نمیگردند ،اما قاضی (ابن براج) ،اسژکافی (ابژن جنیژد) و
شهید ثانی(ره) معتقدند که ج ء عیوب مردان میباشند ،به جهت عمومیت حدیث صژحیح( :نکژاح
فسا میگردد با پیسی ،دیوانگی ،جذام و روئیدن گوشتی در شرمگاه زن) ،چون این دو بیماری بژه
علت مسری بودن بهایفاق همه پ شکان منجر به بروز ضرر میگردد .در حدیثی آمژده( :از مجژذوم
فرار کن مانند کسی که از شیر فرار میکند).
چنانچه این بیماری در زن باشد برای مرد حق فسا وجود دارد درحالیکه مرد بژرای االصژی
از او قادر به رالق زن هست ،پس اگر بیماری در مرد باشد بهرریقاولی برای زن حق فسژا ثابژت
میگردد چراکه زن راه دیگری برای االصی ندارد.
(درواقع با یوجه به اینکه رالق به دست مرد میباشد در اینجا شارع همچنان حق فسژا را نیژ
برای مرد قائل گردیده است ،پس بهرریق اولی برای زن که رالق به دستش نیسژت و ازنظژر جژدا
گشتن کارش سختیر میباشد حق فسا ثابت است).
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مرحوم شهید ثانی(ره) در شرح لمعه معتقد است« :جذام درصورییکه یحققیافته باشژد مجژوز
فسا نکاح است ،یعنی یا این بیماری بر بدن ظاهر گشته باشد ،یژا دو شژاهد عژادل بژر وجژود آن
گواهی دهند ،یا زن و شوهر هر دو بر وجود این بیماری در مرد متفق باشند .پس بروز نشژانههژای
جذام در مرد برای ثبوت این بیماری کفایت نمیکند چراکه ممکن است منشأ این آثژار و عژوارض
امور دیگری یر از جذام باشد»( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)31
البته این نظر موردقبول واقع نمیگردد (نظر حق فسا برای زنژان بژهواسژطه بیمژاری جژذام و
پیسی مردان) چراکه از سیاق حدیث فهمیده میشود که عی

ااتصاص به زن دارد (که اگژر زنژی

این بیماری را داشت حق فسا برای مرد ثابت است) ،و در یر از (کتاب) یهژذی

سژاال دربژاره

حق فسا مردان ذکرشده ،و رهایی (زن) درصورییکه هم بستری یا هژمنشژینی (بژا مژرد مجژذوم)
برایش ضرر داشته باشد با مجبور کردن مرد یوسط حاکم بر رالق جبران میگردد.
(درواقع در پاسا به کسانی که معتقد بودند چون رالق به دست مرد مژیباشژد بژااینحژال در
صورت داشتن همسری که جذام و پیسی دارد حق فسا نی دارد ،گفتهشده با مجبژور کژردن مژرد
مجذوم و پیس بر رالق یوسط حاکم این نظر رد میگردد).
اضافه بر آنکه اگر فسا نکاح را به دلیل بیماریهای مسری مفروض بژدانیم ایژن امژر (فسژا)
برای دیگر بیماریهای مسری هم ثابت میگردد.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله قائل است به اینکه« :جذام و پیسژى ینهژا در زن حژق فسژا
میآورد ،اما وجود یکى از آنها در مرد بنا بر اقوى حق فسا براى زن نمیآورد»( .موسوی امینی،
ص.)131
نظر شهید ثانی(ره) در لمعه به این شرح است« :جذام بنا بر قول قاضی و ابژن جنیژد از عیژوب
مجوز فسا نکاح از ررم زن است» و عالمه در مختلف نی این نظر را پسندیده و محقق ثانی نیژ
آن را نیکو شمرده است .مستند این قول:
 .2عمومیت قول امام صادق(ع) در صحیحه حلبی ،جذام را نی جژ ء عیژوب مشژترک معرفژی
نموده ،البته مواردی از این روایت با دلیل یخصیص اورده است.
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 .1اگر باوجود چنین بیماری در زوج عقد نکاح الزم باشد ،ل وم آن عقد منجژر بژه وارد شژدن
ضرر و زیان به زن می شود و چنین ضرر و زیژانی بنژا بژر قاعژده ال ضژرر و الضژرار نفژی
گردیده است ،چراکه بنا بر ادعای همه پ شکان جذام بیمژاری مسژری اسژت .پژس نتیجژه
میگیریم رهایی زن در اینجا ج ء ایار فسا نکاح نیست.
 .8نص و فتوای فقها نی داللت دیگری است بر اینکه این بیماری ج ء عیژوب مژردان اسژت و
این در حالیست که مرد برای االصی مییواند زن مجذوم را رالق بدهژد ،پژس جژذام در
مرد به رریقاولی ،عی

محسوب میگردد؛ چراکه زن برای جدائی راهی ج فسا ندارد.

اما اکثر فقها بر این باورند که مجذوم بودن مرد حق فسا برای زنژان نمژیآورد ،اول بژه دلیژل
اصالت عدم ایار و دیگری روایت یژاث ضژبی از امژام صژادق(ع) کژه در آن آمژده عقژد نکژاح
بهواسطه عی

مرد ،فسا نمیشود ،پس به دلیل عمومیت این روایت ،جذام را نی در برمیگیرد.

در این مورد شهید ثانی(ره) قائل به قول اول یعنی حق فسا میباشد ،بژه علژت صژحیح بژودن
سند حدیث و شهرت آن و روایت الضرر و الضرار که ماید آن است و درجایی که روایت صحیح
داریم اصل را کنار میگذاریم .البته پیسی نی در صحیحه حلبی همراه با جژذام آورده شژده و کلیژه
احکام جذام در پیسی نی جاری است»( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)38
ایار فسا درصوریی که جذام و پیسی به گواهی کارشناس اثبات شود ثابت میگردد .برای (از
فقها) گفتهاند باید کارشناسان متعدد باشند؛ چراکه کارشناسی نوعی شهادت اسژت ،و در اینکژه آیژا
باید کارشناسان عادل باشند یا نه ااتالم است .گاهی بهق با پیسی اشتباه میشود.
خنثي بودن

خنثى :من ملک الفرجین .و من لیس له فرج الرجل و ال االمرأ أُلحق فی ذیل أحکام الخنثى( .کمژا
فی میراث الخنثى فی الکت

الفقهی )( .عاملی ،2128 ،ص.)31

کسی که دارای دو آلت یناسلی (زنانه و مردانه) است .و در احکام ،کسی که نژه آلژت یناسژلی
مردانه دارد و نه زنانه ،به انثی ملحق میشود( .مانند حکم میراث انثی در کت

فقهی).

از شیا روسی(ره) در کتاب مبسو حکایت شده :اگر انثیبودن مرد آشکار گژردد از عیژوب
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شمرده میشود ،شهید ثانی(ره) در (کتاب) مسالک محل بحث در عی

بودن را به جایی ااتصاص

داده که از روی نشانهها حکم به مردبودن شده باشد ولی ارمینان به مردبودن نباشد ،بژه (دو) دلیژل
(اول ):ایجاد ینفر برای زن و (دوم ):اینکه نشانهها یقین آور نیستند ،اما اگر فرد انثژایی باشژد کژه
مرد یا زن بودنش یشخیص داده نشود ،فساد و بطالن نکاح آشکار است( .شهید ثانی ،2833 ،ج،25
ص .)31نظر شهید ثانی(ره) در شرح لمعه به این صورت است که گوید« :بنا بر نظری که قائژل آن
شیا روسی(ره) است :چنانچه معلوم شود که هر یک از زوجین انثی بژوده اسژت ،رژرم مقابژل
مییواند عقد را فسا نماید.
اما این قول ضعیف است چراکه چنانچه زوج از نوع انثای مشکل باشد ،عقژد نکژاح از اصژل
بارل است و برای ابطال آن نیاز به فسا نیست؛ و اگر انثای مشکل نبژوده ،و بژهواسژطه یکژی از
عالئم ذکورت ،حکم به مرد بودن او شده باشد ،فسا نکاح وجهی ندارد ،زیرا که ج ء زائد بهمن له
زیاد بودن عضوی در مرد است.
ازجمله عالئم ذکورت آن است که اگر شخص انثی از آلت رجولیت بول کرد ،یا در صژورت
اروج بول از هر دو مجرا ،بول از آلت رجولیت زودیر اارج شد ،و یا در فرض همزمانی ،از آلت
رجولیت دیریر بول قطع شد ،حکم به ذکورت داده میشود.
در زن نی اگر انثی باشد و حکم به مانث بودن وی شود ،فسا نکژاح وجهژی نژدارد ،چراکژه
ج ء زائد بهمن له زیادی عضوی در زن است ،و صرم زیادی یک عضو مجوز فسا نکاح نیسژت،
اواه در مرد باشد یا در زن.
برای دیگر از فقها گفتهاند :محل ن اع در این مسئله آنجاست که مژرد یژا زن ،انثژای مشژکل
نیست ،و حکم به مرد بودن یا زن بودن وی شده است.
صورت صحیح ایار فسا عقد در اینجا آن است که عالئم و نشانههایی که برای یشخیص مرد
یا زن بودن انثی به کار میرود ،ج ء امارات ظنی هستند ،و نفرت و عار را از ررم مقابل برررم
نمیکند ،و وجود این نفرت و عار ،ضرر و زیانی است که بنا بر ادله قاعده الضرر نفیشده است.
اشکالی که برای دیگر از فقها به این سخن وارد کردهاند این است که ،صرم وجژود نفژرت و
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عار در ررم مقابل برای فسا عقدی که حکم به صحت آن شده است استصژحاب شژده ،کفایژت
نمیکند ،مگر آنکه نصی بر آن داللت کند.
چهبسا از وجود نفرت و عار در ررم مقابل انثی ،منع شود ،و گفته شود وجهی نژدارد کژه از
شخص انثایی که حکم به مرد بودن یا زن بودن او شده است ،نفرت داشت و احساس ننگ نمود،
چراکه عضو اضافه در اینجا اگر در زن باشد به من له گوشتی اضافه و اگر در مرد باشد بهمن له منفذ
اضافی میباشد ،و صرم وجود چنین اج ای زائدی موج

حق ایار فسا نمیگردد.

ظاهرا شیا روسی(ره) که حکم به جواز فسا عقد انثی کرده است مسئله را در مورد انثژای
مشکل فرض نموده است نه انثایی که حکمش روشن است.
شیا روسی(ره) در باب میراث حکم نموده به اینکه ،اگر انثای مشکل شوهر و یژا زن باشژد،
نصف نصی

زوج و زوجه به او داده میشود.

اما حکم به صحت ازدواج با انثای مشکل جدا ضعیف است ،و حکم ارث که بژر آن متریژ
شده است ضعیفیر میباشد»( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)31
زمان فسخ در مردان
عالمه حلی(ره) در یبصره معتقد است ،چنانچه هر یک از ررفین عقد در هنگام عقد از این عیژوب
بری بودند و پس از عقد دچار آن شدند حق فسا ندارند ،مگر در مرد عنین و در دیوانگی که پس
از عقد نی این حق قابل استیفا میباشد.
اما شهید ثانی(ره) در شرح لمعه معتقد است بهاستثنای دیژوانگی کژه اگژر پژس از عقژد نکژاح
حاصل گردد زن حق فسا دارد ،در بقیه بیماریها اگر پس از عقد باشد چنین حقژی را زن نژدارد؛
مستند این حکم هم اصالت ل وم عقد و استصحاب حکژم آن اسژت ،بژهعژالوه اینکژه دلیلژی کژه
صالحیت برای اثبات فسا داشته باشد ،وجود ندارد.
برای از فقها که اود شهید ثانی(ره) نی ازجمله آنهاست به این مطل
بیماریها چه قبل از عقد باشند و چه بعد از عقد به دلیل مطلق بودن موج
میگردند که هم شامل قبل از عقد میباشند و هم شامل بعد از عقد.

اذعان دارنژد کژه ایژن
ایجاد حق ایار فسا
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«روایایی که داللت دارند بر عدم جواز فسا در صورت حصول این بیمژاریهژا پژس از عقژد،
ازنظر سند و داللت ضعیف میباشند و با روایات مطلق نمییوانند معارضه کنند.
دلیل دیگر در اینجا ضرری است که از جان

این بیماریها به زن میرسد و در ضژرری بژودن

آنها قبل و بعد از عقد یفاویی نیست.
برای فقها در اینجا بهصورت دیگری عمل نمودهاند و آن این است که اگر پدیژدار شژدن ایژن
بیماریها قبل از آمی ش باشد زن حق فسا دارد ولی چنانچه پس از آمی ش باشژد زن حژق فسژا
نخواهد داشت ،که مستند ایشان ،دو روایت از کتاب یهذی

میباشد کژه نمژییژوان آن را حجژت

دانست .عالمه در کتاب مختلف در این قسمت سکوت کرده و به هیچکدام از این نظژرات متمایژل
نگردیده است البته این یوقف هم موجه به نظر میرسد»( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)38
آثار فسخ
همانرور که از کتاب حدائق آشکار است ،اگر مرد قبل از آمی ش فسا نماید ،بدون هیچ ااتالفژی
چه ازنظر روایات و چه ازنظر فتاوا ،نه مهری باید بدهد و نه زن عدهای دارد ،،و در کتژاب ریژاض
ادعای اجماع گردیده؛ و اگر پسازآن باشد ،مرد باید مهر المسمی را بدهد و بنا بر اابار بژه عامژل
یدلیس رجوع میکند.
اگر زن فریبکار باشد مهر ساقط میگردد ،مگر کمترین مقدار مهریه ،چراکه بهره بژردن جنسژی
بدون عوض نمیباشد .برای گفته اند که کمترین مقدار مهریه (مهرالمثل) ،مهر مانند آن زن اسژت؛
و اابار از این استثناء االی میباشد ،به همین اارر عدهای از فقها منکر آن گردیدهاند؛ همانگونژه
که مالف کتاب ریاض انکار این عده را نقل ،و اود همژین نظژر را پسژندیده اسژت .امژا چنانچژه
فریبکاری وجود نداشته باشد  -بهگونهای که عی

زن بر اودش و ولیاش مخفی مانده باشد -در

این مورد شوهر (برای پس گرفتن مهریه) به کسی نمییواند رجوع نماید.
امام امینی(ره) در یحریرالوسیله چنین گوید« :اگر زن یکى از عی های موج
باشد ،و آن را از راه یدلیس بر مرد پوشانیده باشد ،و بعد از آمی ش آن عی

ایار را داشژته

فاش شژود ،اگژر مژرد

بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد ،باید یمام مهر را بدهد ،اما چنانچه اواست فسا کند ،زن

بازخواني عیوب و بیماریهایي مردانه موجب فسخ نکاح از منظر شیخ انصاری با نیم نگاهي به نظرات 41  .............. ...

مستحق مهرى نیست ،و اگر مرد قبال مهر او را داده باشد آن را پس مژیگیژرد ،و امژا اگژر یژدلیس
کننده اودزن نبوده باشد زن مستحق مهرالمسمی میگردد ،و اگر این مهر به اارر آمی ش بر ذمژه
شوهر مستقر شود و زن مستحق آن گردد ،مرد آن را به وى میپردازد آنگاه به یدلیس کننده رجژوع
نموده آنچه را که به زن داده از او پس میگیرد»( .موسوی امینی ،ص.)132
شهید ثانی(ره) در شرح لمعه گوید« :فسا ،رالق به شمار نمژیرود ،ازایژنرو شژرایطی کژه در
رالق معتبر است ،در آن معتبر نیست ،مانند حضور دو شاهد عادل ،و وقوع آن در رهر یر مواقعه
و ...و ج ء رالقهای سهگانه محسوب نمیشژود ،و ایژنرژور نیسژت کژه در همژه مژوارد آن ،در
صورت وقوع فسا قبل از آمی ش ،نیمی از مهر به زن داده شود ،اگرچه در برای موارد مهر نصف
میشود ،مانند عنین ،چراکه در مورد آن نص وجود دارد( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)251
مگر اینکه گفته شود :استقرار نیمی از مهریه که همه بر آن ایفاقنظژر دارنژد مشژرو بژه عژدم
آمی ش میباشد .پس ضرری در الت ام نسبت به عیبی که قبل از آمی ش به وجود آید ندارد ،و جای
یأمل است.
اما اگر (عی ) پس از آمی ش به وجود آید ،پس بهرورقطع ایار فسا ایجاد نمژیگژردد ،بلکژه
ادعاشده که همه بر آن نظر متفق القولند ،و بر آن بسیاری از احادیث داللت مژیکنژد ،همچنژین در
اینجا ثابت بودن ایار فسا از شیا روسی(ره) حکایت شده است.
هنگامی که زن قبل از آمی ش به دلیل عی

یا یدلیس عقدش را فسا نماید چه ازنظر فتوا و چه

ازنظر روایات ،بدون هیچ ااتالفژی چیژ ی بژه زن نمژیرسژد ،مگژر در مژورد ااتژه ،امژا از شژیا
روسی(ره) وعدها ی دیگر حکایت شده است که همه مهریه به علت الوت کردن بژا آن زن ثابژت
میگردد؛ وعدها ی دیگر معتقد هستند که نیمی از مهریه چنانچه آمی ش صژورت نگرفتژه باشژد بژه
شکل مطلق ثابت میگردد ،به استناد دو روایت قرب االسناد و فقه رضوی ،مگر در مورد فسژا بژه
علت عنه که نیمی از مهر برای زن است.
شهید ثانی(ره) در مورد استثنای عنین گوید« :استثنای عنن به واسطه روایتی است کژه در مژورد
آن وارد گشته ،و این روایت با حکمت و حکم عقل نی موافق است ،چراکه عنن بژر زن و محژارم
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وی اشرام داشته است ،و ازاین رو مناس

است که نکاح او بدون عوض نباشژد ،امژا الزم نیسژت

همه مهر به او داده شود ،چراکه آمی ش صورت نگرفته است.
برای فقها گفتهاند :اگرچه آمی ش صورت نگرفته است اما بایژد همژه مهژر را بژه او بپژردازد».
(شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)251
اگر فسا بعد از آمی ش صورت گیرد به دلیل استقرارش به علت آمی ش مهرالمسمی بژرای زن
است.
شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک میگوید :و مقتضی قواعد این است که یفاویی بژین فسژا بژه
دلیل عی

قبل و بعد از عقد وجود ندارد ،چراکه فسا ،عقد را از اصل بارل نمیکنژد و بژه همژین

دلیل مرد نمییواند نفقه گذشته را از زن رل

کند.

شیا روسی(ره) در کتاب مبسو گفته است :چنانچه فسا به عیبی که پژس از آمیژ ش ایجژاد
گردیده صورت پذیرد (مرد) باید مهرالمسمی را پرداات نماید ،چراکه مستند فسا عیبی است کژه
پس از عقد ایجاد گردیده ،و اگر به دلیل عیبی که ق بژل از عقژد بژوده و یژا بعژد از عقژد و قبژل از
آمی ش ایجاد گردیده مرد باید مهرالمثل را بدهد ،چراکه فسا بعد از آمی ش و عقژد بژوده اسژت و
آن مستند است به عیبی که قبل از عقد حادث بود؛ و گویا در هنگام حادث شدن عی

آن مفسژوخ

بوده ،پس گویا عقد به شکل فاسد واقع گردیده و به احکام عقد فاسد ملحق میگردد ،ولی چنانچه
فسا قبل از آمی ش باشد نه مهریه و نه مال اندک به زن یعلق نمیگیرد؛ و اگر پس از آمی ش باشد
برای مدت عده ،نفقه ندارد ولی مرد میبایستی مهرالمثل را بدهد.
نظر شهید ثانی(ره) در این مورد« :اگر فسژا پژس از آمیژ ش واقژع شژود ،مهرالمسژمی ثابژت
میشود ،چون مهریه بهواسطه آمی ش مستقر مژیشژود ،و شژوهر بژرای بژازپسگیژری مبلغژی کژه
پردااته ،به کسی که یدلیس کرده مراجعه میکند ،البته درصورییکه یدلیس کنندهای وجژود داشژته
باشد ،وگرنه به کسی مراجعه نمیکند .و چنانچه اودزن یدلیس کرده و عی

اود را از شژوهرش

پوشانده باشد ،شوهر به او رجوع می کند و مهر را از وی پس میگیرد ،و ینها کمتژرین مقژداری را
که مییواند بهعنوان مهر قرار داده شود ن د او باقی میگذارد ،یعنی کمترین مقداری که مژال بژر آن
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صدق میکند ،و این رأی مشهور فقهاست.به نظر ما یفاوت گذاشتن میان یدلیس زوجژه و یژدلیس
یر او محل اشکال است.
اگر یدلیس را چند ین عهدهدار بودند ،مهرالمسمی میان ایشان بهرور مساوی یقسیم مژیشژود،
اواه همه آنها مرد باشند یا زن ،یا برای مرد و برای زن»( .شهید ثانی ،2833 ،ج ،25ص.)251
سپس در مسالک گفته و ضعیف بودن (این نظر) پوشیده نیست ،چراکه ازدواج به شکل صحیح
واقع گردیده است -و اگر به دلیل عی

گذشته باشد – از اصل آن را بارل نمیکند بلکژه از زمژان

فسا بارل میشود بهاصوص اگر عی

سژابق شژامل

پس از عقد ایجاد گردیده باشد و دلیل عی

آن نمیگردد.
نتیجه
از مجموع مطال

مطرح شده از منظر فقهای امامیه می یوان گفت :برای از عیوب کژه از آنهژا بژه

بیماری نی یاد شده است ،در عی

بودن و مجوز داشتن زن جهت فسا نکاح هیچ ااتالم نظژری

نیست ،از آن جمله می یوان به دیوانگی ،ااتگی و مقطوع اآللت بودن و ...اشژاره نمژود .همچنژین
برای دیگر از عیوب یا بیماریها مورد ااتالم بود مانند برص ،و انثی بودن و . ...
همان گونه که مشاهده شد بین فقهژا در مژورد میژ ان مهریژه ای کژه بژه زن یعلژق مژی گیژرد
ااتالفات فراوانی وجود داشت که هر بیماری یا عی

بژه مقتضژای اژودش احکژام جداگانژه ای

داشت که باید مواردی از قبیل :انجام گرفتن یا نگرفتن مواقعه ،بروز عی
را در نظر گرفت.

قبل یا بعژد از عقژد و ...
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