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چکیده
شرايط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از :شرايط انعقاد ،شرايط صحت ،شرايط نفوذ و شرايط لزوم.شرايط انعقاد مربوو بوا ايبوا و
قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ايبا و قبول در يک مبلس و تطابق ايبا و قبول و اينکا هريک از متعاقدين کومم ديرورر را
بشنود و بفهمد .همچنین عاقد بايد اهلیت صدور لفظ را داشتا باشد؛ يعنی دارار عقل و تمیز باشد ،بنابراين مبنوو و صوغیر ریور ممیوز
نمیتواند عقد ازدواج را منعقد نمايد .در صورت مسلما بود زوجا ،زوج نیز بايد مسلما باشود و ازدواج ریور مسولما بوا ز مسولما
باطل است .شرايط صحت عقد شرايطی است کا بدو آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی محترم نمیباشد .برار صحت عقد ازدواج دو
شر بیا شده است؛ شهادت و صمحیت ز برار عقد ازدواج .شرايط نفوذ عقد ؛شرايطی است کا بدو آنها احکام عقود بور متعاقودين
نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه شده و در صورت تحقق اجازه نافذ میگردد.مانند اهلیت و واليت حنفیا چهوار شور را بوا عنووا
شرايط لزوم ازدواج بیا کردهاند:انبام عقد ریر بالغ توسط پدر يا جد پدرر يا فرزند ،انتخا مهرالمثل يا بیشتر با عنووا مهور در ازدواج
توسط بالغة عاقلا ،فقدا عیب در زوج ،کفائت.

کلیدواژگان
انعقاد ،شرايط ازدواج ،صحت ،لزوم ،نفوذ.

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
منظور از شرط ،اموری است که وجود شئ متوقف بر آنها مییباشید ،امیا خیارا از حقتقیت شیئ
هستند.
شرایط عقد ازدواا از دیدگاه مذهب حنفی عبارتند از :شرایط انعقاد ،شیرایط صی ت ،شیرایط
نفوذ و شرایط لزوم.
الف :شرایط انعقاد

شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صتغة عقد اسیت کیه در ب یب قببیی بیه برخیی از ایی
شرایط؛ مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجبس و تطیاب ایجیاب و قبیول و ایی کیه هرییک از
متعاقدی کالم دیگری را بشنود و بفهمد ،اشاره گردید.
همچنت عاقد باید اهبتت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقی و تمتیز باشید ،بنیابرای
مجنون و صغتر غتر ممتز نمیتواند عقد ازدواا را منعقد نماید.
در صورت مسبمان بودن زوجه ،زوا نتیز بایید مسیبمان باشید و ازدواا غتیر مسیبمان بیا زن
مسبمان باط است.
همچنت جنستت زن باید مشخص باشد؛ بنابرای اگر خنثی مشیل باشید عقید ازدواا منعقید
نمیشود.
زن باید صالحتت ازدواا با مرد را داشته باشد؛ یعنی موانع نلاح (مؤبد و موقت) نداشته باشید
که در ب ب آینده خواهد آمد.
زن باید معبوم باشد؛ بنابرای اگر شخصی دخترش را به دیگری تزویج میکند ،در حالی که دو
دختر دارد و اسم او را تعتت نمیکند ،عقد ص تح نتست ،مگر ای که یلی از دخترها قیبال ازدواا
کرده باشد که در ای صورت عقد منصرف به دختر مجرد میباشد( .بدران)84 ،
همچنت اگر شخص یک دختر دارد که اسم او فاطمه است ،اما در عقید ازدواا اسیم دیگیری
بتان میکند ص تح نتست .و اگر دختر دارای دو نام است یلی رسمی و دیگری مشیهور ،در عقید
ازدواا باید نام مشهور وی ذکر گردد و برخی گفتهاند هر دو نام ذکر گردد تا رفع ابهام شود.
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صتغة عقد نتز چنانکه بتان شد از نظر شل و ماده شرایطی دارد و باید عقد منجز باشد و عقد
معب در صورتی که ازدواا را بر امر م تمبی در آینده معب سازد باط است اما اگر شرط م قی
الوقوع باشد عقد ص تح است.
انعقاد عقد ازدواا برای زمانی در آینده به ای معنا که آثار عقد ازدواا از آن زمان مترتب شیود
مبط عقد است؛ مثال اگر بگوید« :تزوجتک بعد ثالثه ایام» و زن بگوید« :قببت» باط است؛ چیون
عقد ازدواا وضع شده است تا مفتد زوجتت در زمان انشاء عقد باشد( .بدران)05 ،
ممل است در عقد ازدواا شرطی گنجانده شود و بدی وستبه عقد مشروط گردد مث ای کیه
بگوید با تو ازدواا میکنم به شرط ای که مرا از ای شهر بترون نبری.
شروطی که در عقد ازدواا گنجانده میشود ممل است به صورتهای زیر باشد (بیدران05 ،؛
السباعی:)551 ،
 .5شرط با عقد منافات ندارد و از اموری است که شریعت به آن امر نموده و به ت صت آن فرا
خوانده است؛ مانند ای که شرط کند که با او حس معاشرت داشته باشد یا او را بیه امیاک
لهو و لعب نبرد .یا ای که یلی از مقتضتات ازدواا را شرط کند مانند ای که به او مهرییه و
نفقه بدهد .در ای موارد ،شرط ،واجبالوفاء میباشد و در ص ت عقد نتز تأثتری ندارد.
 .2شرط مخالف شریعت اسالم باشد و با مقتضتات عقد مواف نباشد؛ مث ای که زوجیه شیرط
کند که هر وقت بخواهد از منزل خارا شود یا شرط شیود کیه زن نفقیه نداشیته باشید ییا
شوهر ح طالق نداشته باشد در ای موارد شرط باط و عقید صی تح اسیت .چیون ایی
شرط از مواردی است که م ب حرام و م رم حیالل اسیت و اتیامبر اکیرم (ص) فرمیوده
است« :المسبمون عبی (عند) شروطهم اال شرطا حرم حالال و اح حراما»
 .3دربارة شرط ،امر و نهی از شریعت وارد نشده باشد؛ مث ای که زوجه شرط کند کیه او را از
منزل ادرش بترون نبرد یا ازدواا مجدد نلند ای شیروط الزم و واجیب الوفیاء نتسیت و
تأثتری در ص ت عقد ندارد.
برخی ،شروط ضم عقد ازدواا را به سه گروه تقستم کردهاند:
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 .5شروطی که مؤثر در عقد ازدواا است و باعب بطالن آن میشود؛ مانند شیرط موقیت بیودن
عقد ازدواا؛
 .2شروطی که لغو و باط است اما تأثتری در عقد ندارد؛
 .3شروطی که ص تح است؛ مانند شرط مسل مناسب( .همان)
هتچ نوع از ختارات در عقد ازدواا جریان اتدا نمیکند؛ بنابرای اگر عقد منعقد شود مبنیی بیر
ای که یک طرف تا سه روز ختار داشته باشید ،عقید صی تح و الزم و ختیار شیرط باطی اسیت.
همچنت اگر یلی از زوجت شرط کند که دیگری از عتوب عاری و سیالم باشید و سیخس خیالف
شرط کشف شود ،عقد ص تح است وختار فسخ ثابت نمیشود .همچنت اگر زوا شرط کنید کیه
زن زیبا یا باکره باشد و بعد از عقد خالف آن را کشف نماید ح فسخ عقد را ندارد( .بدران)08 ،
ب :شرایط صحت عقد

شرایط ص ت عقد شرایطی است که بدون آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی م ترم نمییباشید.
برای ص ت عقد ازدواا دو شرط بتان شده است؛ شهادت و صالحتت زن برای عقد ازدواا.
بند اول :شهادت

عقد نلاح در حضور شهود منعقد میشود و شهادت شرط ص ت عقد نلاح است .شهود میتوانند
دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند و شهادت زنان به تنهایی کفایت نمیکند( .ابوزهره08 ،؛ کاسانی،
 023و 025؛ صاغرجی531 ،؛ طهماز50 ،؛ اب نجتم523 ،؛ بدران.)50 ،
در شهود شرایط زیر معتبر است:
 .5عق ؛  .2ببوغ؛  .3حریت (آزادی)؛ بنابرای در حضور مجنون ،غتر بالغ و عبید ،عقید ازدواا
منعقد نمیگردد .8 .اسالم؛ بنابرای نلاح مسبمانان با شهادت اه ذمه منعقد نمیشود ،مگر ای کیه
زن ذمی و مرد مسبمان باشد که در ای صورت نلاح با شهادت دو ذمی واقع میشود خواه مذهب
شهود با مذهب زوجه مواف یا مخالف باشد.
در صورتی که زوجت مسبمان نباشند ،مسبمان بودن شهود شرط نتست ،خواه مذهب شهود بیا
زوجت مواف یا مخالف باشد.
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در شهود عدالت نتز شرط نتست ،همچنت عدم احیرام شیرط نمییباشید؛ بنیابرای م یرم بیه
مناسک میتواند شاهد عقد قرار گترد.
نلاح با شهادت دو نفر اعمی (کور) یا کسانی که حد بر آنها جاری شده نتیز منعقید مییشیود.
(السباعی552 ،؛ کاسانی025 ،؛ اب نجتم.)528 ،
شهادت اصول و فروع شخص در نلاح اذیرفته میشود؛ بنابرای با شهادت فرزند ،نلاح واقیع
میشود ،اگرچه در غتر نلاح شهادت فرزند بر ادر و مادر اذیرفته نمییشیود .امیا در صیورتی کیه
نلاح مورد انلار واقع شود با شهادت آنها ثابت نمیشود؛ بنیابرای بیرای نلیاح دو حالیت وجیود
دارد؛ حالت انعقاد که در آن شهادت اعمی و فاس و اصول و فروع اذیرفته میشود و حالت اثبات
که در آن شهادت ای افراد اذیرفته نتست ،ببله شاهد برای اثبات نلاح باید شرایط شاهد در سایر
موارد را دارا باشد( .السباعی553 ،؛ کاسانی)024 ،
بنابرای اگر مردی به دیگری وکالت دهد که دخترش را تزویج کند و او در حضیور ایدر و دو
زن عقد را جاری کند ص تح است؛ زیرا ادر به عنوان یک شاهد و دو زن به عنیوان شیاهد دیگیر
اذیرفته میشود .از اینجا معبوم میشود که شهادت ولیّ در انعقاد نلاح مؤثر است .اگر ادر ،دختیر
بالغ خود را در حضور یک مرد تزویج کند و دختر حاضر باشد ص تح است؛ زیرا در ای صیورت
دختر مباشر عقد است و ادرش به همراه مرد دیگر شاهد م سوب میشوند ،اما اگر دختر صیغتره
باشد و ادرش در حضور یک مرد او را تزویج کند ص تح نتست؛ زیرا در اینجا مباشیر عقید ،ایدر
است و شاهد م سوب نمیشود .به همت ترتتب اگر زن بالغی به یک مرد اجنبی وکالیت بدهید و
او در حضور یک مرد دیگر وی را تزویج نماید ص تح است و خود زن در صورت انلار میتوانید
برای اثبات عقد شهادت دهد.
 .0شهود باید کالم عاقدی را با هم بشنوند؛ بنابرای شهادت کسی که خوابتده و کالم عاقید را
نمیشنود ،ص تح نتست( .بدران55 ،؛ السباعی552 ،؛ کاسانی025 ،؛ اب نجتم528 ،؛ ابیوزهره08 ،؛
الجزیری ،ص)24
در توکت برای عقد ،شهادت الزم نتست؛ بنابرای اگر دختیر بیه ایدرش بیرای ازدواا وکالیت
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بدهد بدون حضور شهود ص تح است ،اما اگر زن ای وکالیت را انلیار کنید بتنیهای بیرای انلیار
ندارد؛ بنابرای شهادت در توکت  ،در صورتی که توکت مورد انلار واقع شود بیرای اثبیات توکتی
مفتد میباشد .در صورتی که شهادت برای اثبات توکت باشد ،شهود باید زن را بشناسند و کیالم او
را بشنوند.
شهود باید کالم عاقدی را بفهمند؛ بنابرای اگر عقد با لغت عربی است شهادت غتر عربیی کیه
با عربی آشنایی ندارد ،ص تح نتست؛ چون حلمت شهادت در فهم کالم است تیا بعید بتواننید در
صورت اختالف شهادت دهند .برخی ای شرط را الزم نمیداننید و همچنیت گفتیهانید نلیاح بیا
حضور مست در صورتی که بداند با ای الفاظ نلاح واقع میشود ص تح است( .ابی نجیتم520 ،؛
الجزیری)24 ،
بند دوم :صالحیت زن برای عقد ازدواج

شرط دوم از شرایط ص ت عقد ازدواا ای است که زن برای ازدواا با مرد صالحتت داشته باشد
و به عبارت دیگر از موانع خالی باشد که در ب ب موانع نلاح از موارد آن ب ب خواهتم کرد.
ج .شرایط نفوذ عقد

شرایطی است که بدون آنها احلام عقد بر متعاقدی نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه شده و
در صورت ت ق اجازه نافذ میگردد .برای نفوذ عقد باید امور زیر رعایت گردد:
اگر زوجت خودشان مباشرتا عقد را منعقد میسازند باید هر کدام اهبتت کامی (ببیوغ ،عقی ،
حریت) داشته باشند و با وجود ای صفات ،عقد نافذ است و متوقف بر اجازة کسی نخواهید بیود،
اما اگر اهبتت یلی ازآنها ناقص باشد؛ مثال صغتر ممتز باشد ،عقد متوقف بر اجازه کسی اسیت کیه
بر آنها والیت دارد .اگر اجازه دهد ،نافذ و در غتر ای صورت باط است ،اما اگر یلی از زوجیت
فاقد اهبتت باشد ،مانند صغتر غترممتز و مجنون ،عقدی که مباشرتا انجام دادهاند منعقد نمیشود.
فقهاء مراح زندگی انسان را از زمان والدت تا زمان ببوغ ،به سه مرحبه تقستم کردهاند:
 .5مرحبة طفولتت :که از زمان والدت تا س  5سالگی اسیت و انسیان در ایی مرحبیه صیغتر
غترممتز شناخته میشود.

شرایط ازدواج در مذهب حنفي 021  ............................................................................................... ..........................

 .2مرحبة تمتز :که از س  5سالگی تا س ببیوغ اسیت و انسیان در ایی مرحبیه صیغتر ممتیز
شناخته میشود.
 .3مرحبة ببوغ :ببوغ یا ببوغ طبتعی و یا رستدن به س خاص است.
حتض و حم بر ببوغ طبتعی دختران داللت دارند؛ حم بدان سبب که فرزند از اختالط منیی
مرد و زن به وجود میآید و حتض بدان سبب که در زنان به منزلة منی در مردان است .ظهور موی
زبر بر روی عانه داللت بر ببوغ ندارد؛ زیرا مانند موی قسیمتهیای دیگیر بیدن اسیت .در اسیران
احتالم عالمت ببوغ طبتعی است.
برای س ببوغ کمتری و باالتری س ببوغ در نظر گرفته شده است .کمتیری سی ببیوغ (ییا
مبدأ س ببوغ) در اسران  52سال و در دختران  1سال است؛ زیرا املان احیتالم ،بیاردار کیردن و
انزال در اسر و املان احتالم ،باردار شدن و حتض در دختر در ای س وجود دارد .باالتری سی
ببوغ در اسران  54سال و در دختران  55سال است( .السباعی)538 ،
در صورتی که متولی عقد ،زوجت نباشند ،باید هر کدام از عاقدی سیبطة شیرعی در مباشیرت
عقد داشته باشد؛ یعنی ولیّ یا وکت در ازدواا باشد .به شرط ای کیه اگیر ولییّ مباشیرت در عقید
میکند ولیِ مقدم بر او موجود نباشد و اگر وکت مباشرت میکند ،با مورد وکالت مخالفیت نیورزد.
در نفوذ عقد شرط نتست که عاقد رشتد باشد؛ بنابرای عقد ازدواا سیفته ،نافیذ و صی تح اسیت،
هرچند م جور باشد؛ چون موضوع حجر او تصرفات مالی است ،اما تصیرفات شخصیی موضیوع
حجر نتست؛ بنابرای ازدواا جایز است ،اما چنانچه زوا سفته باشد ،به وسیتبة ازدواا او مهیری
که بتشتر از مهرالمث باشد ثابت نمیشود و اگر زوجه سفته باشد حداق مهرالمثی بیرای او ثابیت
میشود( .مغنته35 ،؛ بدران)55 ،
چنانکه بتان شد در مواردی ،اجرای عقد توسط ولی و وجود اذن و اجازة وی ،شرط نفوذ عقد
ازدواا می باشد؛ بنابرای الزم است دیدگاه حنفته دربارة والیت و نقش آن در ازدواا مورد بررسی
قرار گترد.
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بند اول :والیت در ازدواج

والیت در ازدواا تسبطی شرعی بر مولی عبته است که شارع به خاطر نقصیی کیه در میولی عبتیه
وجود دارد و مصب تی که به وی بر میگردد ،آن تسبط را برای فرد کام قرار داده است.
به نظر حنفته تقستم ولیّ به مجبر (اجبار کننده) و غتر مجبر ص تح نتسیت .ولیی ،فقیط مجبیر
است؛ یعنی قول او بر عبته مولیعبته نافذ است ،خواه مولی عبته راضیی باشید ییا نباشید ،و ولیی
غترمجبر که عقد متوقف بر او باشد را قبول ندارند .تزویج ولیّ ،مختص به صغتر و صغتره به طیور
مطب (باکره 5و غترباکره ،عاق و مجنون) و مجنون کبتر میباشد( .ابی نجیتم501 ،؛ طهمیاز53 ،؛
کاسانی058 ،؛ صاغرجی ،584 ،بدران)583 ،
ولیّ ،گاهی ادر و جد ادری است که ای دو بر صغار به طور مطب و کبار در صیورت جنیون
والیت دارند .گاهی ولی غتر از ادر و جد ادری است؛ مانند حالتی که مجنیون کبتیر ،اسیر داشیته
باشد ،که در ای صورت ،اسرش ولی او میباشد( .السرخسی235 ،؛ الجزیری)08 ،
ادر و جد و در صورت نبودن آنها سایر اولتاء میتوانند صغتر و صغتره را تزویج کنند هرچنید
راضی نباشند ،خواه صغتره باکره یا ثتبه باشد.
در صورتی که ادر و جد ،آنها را تزویج کند ،آنها بعد از ببوغ ،ختار ندارند مشروط بیر ایی کیه
ولیّ قب از عقد معروف به سوء اختتار نباشد و نتز مست نباشد که باعب تزویج دختر بیه کمتیر از
مهرالمث یا تزویج به غترکفو و فاس گردد؛ بنابرای اگر ادر و جد ،معروف به سوء اختتار نباشیند
و صغتره را به فاس یا غتر کفو تزویج کنند ای عقد صی تح اسیت و دختیر ایس از ببیوغ ،ختیار
 .5باکره اسم زنی است که آمتزش نداشته است که به آن باکرة حقتقی گفته میشود؛ بنابرای زنی که بلیارتش بیا ایرش ییا
بتماری یا ترس از بت رفته باشد باکرة حقتقی است ،همچنت زنی که با عقد ص تح یا فاسد ازدواا کیرده امیا قبی از
آمتزش طالق داده شده یا شوهرش فوت کرده یا قاضی به جهت عتب بت آنها جدایی انداخته است نتز بیاکرة حقتقیی
است ،اما زنی که بلارتش با زنا زائ شده در حلم باکره است .ای در صورتی است که زنا تلرار نشده و حد نخورده
باشد واال ثتّبه م سوب میشود؛ بنابرای ثتّبه زنی است که به وستبة نلاح ص تح یا فاسد یا شبهه و یا زنا با او آمتیزش
شده باشد( .اب نجتم554 ،؛ الجزیری 05 ،و )04
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ندارد ،اما اگر ولیّ بعد از ای بخواهد دختری را تزویج کند ای عقد ص تح نتست و دختر ایس از
ببوغ اختتار دارد؛ چون با تزویج قببی سوء اختتار ادر و جد معبوم میشود( .الجزیری)05 ،
در صورتی که ادر و جد معروف به سوء اختتار باشد ،اما دختر را به کفو و به مهرالمث تزویج
کند عقد ص تح است و ختار ندارد و نتز اگر مست باشد و او را به کفو و مهرالمثی تیزویج کنید
همت طور است( .السرخسی 285 ،و )285
اگر تزویج صغتره توسط غتر ادر و جد صورت گترد ،در صورتی که به غتر کفو و به کمتیر از
مهرالمث تزویج کند ،عقد ص تح نتست ،ولی اگر به کفو و مهرالمث تزویج کند عقد ص تح است
و بعد از ببوغ ح ختار دارد؛ بنابرای به مجرد ای که صغتره خون ببتند باید از اختتار خود استفاده
کرده و اعالم کند و قاضی بت آن دو جدایی میاندازد .ای در صورتی است کیه زوا کبتیر باشید،
اما اگر زوا نتز صغتر باشد قاضی با حضور ادر زوا یا وصی ادر بت آن دو جدایی مییانیدازد و
اگر ادر و وصی نباشد قاضی شخصی را برای مخاصیمه از جانیب صیغتر نصیب مییکنید و از او
میخواهد دلتبی ارائه دهد که جدایی را منتفی سازد؛ مثال بتنه بتاورد که دختر بعد از ببوغ به نلیاح
رضایت داده یا در درخواست فسخ ،تأختر کرده است .اگر بتنهای ارائه ندهد دختر را قسم میدهد،
اگر قسم خورد قاضی بدون انتظار ببوغ صغتر ،بت آنها جدایی میاندازد( .الجزیری)05 ،
در صورتی که زوجه بالغ شده و عبم به ازدواا ندارد و اس از گذشت مدتی از ببوغ آگاه شد،
به مجرد اطالع اتدا کردن ،ح ختار اتدا می کند و به ترتتبی که گفته شد بت آنها جیدایی انداختیه
میشود.
اگر صغتر یا صغتره قب از فسخ عقد بمترند هر کدام از دیگری ارث میبیرد و زوا مبتیزم بیه
ارداخت ک مهر است.
اگر جدایی ازجانب زوجه باشد ،فسخ م سوب شده و در شمار عدد طالقها قرار نمیگتیرد و
اگر از جانب زوا باشد طالق است.
مجنون و مجنونه هم هرچند کبتر باشند به صغتر و صیغتره مب ی مییشیوند .اگیر مجنونیه را
اسرش یا ادرش تزویج کند و معروف به سوء اختتار نباشد بعد از افاقه ح ختار نیدارد .امیا اگیر
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غتر از اسر و ادر ،شخص دیگر مجنونه را تزویج کند اس از افاقه ح ختیار دارد( .بیدران580 ،؛
السرخسی)205 ،
ولیّ در صورتی میتواند مجنونة کبتره را تزویج نماید که جنونش دائمی باشد ،اما اگیر ادواری
باشد باید صبر کند تا افاقه یابد و از او اذن بگترد .مجنون و بتهوش نتز همت وضعتت را دارند.
چنانکه بتان شد صغترة باکره به مجرد ببوغ باید اختتار خود را اعالم کند تیا ختیار او صی تح
باشد؛ بنابرای اگر خون حتض ببتند و ساکت باشد ختارش باط میشود ،ببله فیورا بایید بگویید
ازدواا را فسخ کردم و از اختتارم استفاده نمودم .همچنت اگر جاه به نلاح باشد و سخس اطیالع
اتدا کند باید فورا بگوید راضی نتستم یا ازدواا را فسخ میکنم( .الجزیری.)05 ،
فاصبه انداخت بت ببوغ و بت استفاده از ختار با سؤال راجع به زوا یا مهر یا با سالم کردن بر
شهود که برای شهادت بر فسخ دعوت شده اند از نظر برخی موجب بطالن ختیار اسیت ،امیا نظیر
م ققت عدم بطالن است ،مخصوصا در مورد سالم ،چون سالم قب از ص بت مطبوب و مست ب
است .اگر صغترهای که ولی تزویج میکند ثتبه باشد (قب از ببوغ با او آمتزش شده یا قبی از عقید
ثتبه بوده) در صورتی که اس از ببوغ سلوت نماید ح ختیارش باطی نمییشیود هرچنید طیول
بلشد؛ چون وقت ختار او مادامالعمر است ،اما اگر تصریح کند که به زوا راضی شیده ییا اختتیارا
تملت نماید ختارش باط میشود .اگر ادعا کند که تملت اجباری بوده تصدی مییشیود؛ چیون
ادعایش با ظاهر مطاب است( .الجزیری 05 ،و )05
صغتر هم مانند صغترة ثتبه است؛ اگر غتر از ادر و جد ،او را به زنی تیزویج کنید کیه کفیو او
نتست مثال برادرش او را به زنی که کفو نتست تزویج کند ،اس از ببوغ اختتار فسیخ دارد .از ایی
بتان روش میگردد که هرچند کفائت در جانب مرد معتبر نتست ،اما اگر صغتر باشد بایید رعاییت
گردد.
وصی نمی تواند صغتر یا صغتره را تزویج کند ،خواه ادر بیرای ازدواا آنهیا وصیتت کیرده ییا
وصتت نلرده باشد .در صورت نبودن ولی نزدیک ،حاکم عادل میتواند صغتر ،صیغتره ،مجنیون و
مجنونه را به ازدواا کسی درآورد( .همان)
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اگر صغتر یا صغتره خودش را تزویج کند ،عقد متوقف بر اجازة حاکم است .برخیی گفتیهانید
عقد منعقد نمی شود و متوقف بر اجازة خودش اس از ببوغ است.
بالغه عاقبه ،خواه باکره یا ثتبه باشد ،در ازدواا مستق است .هتچ کس نمیتوانید او را مجبیور
نماید و ازدواجش متوقف بر نظر ولیّ نتست ،ببله میتواند خودش را به ازدواا هر کیس درآورد،
مشروط بر ای که کفو باشد و به کمتر از مهرالمث نباشد؛ بنابرای اگر با غتر کفو ازدواا کنید ولییّ
میتواند اعتراض کند و از قاضی فسخ ازدواا را بخواهد .همچنیت اگیر بیا کفیو امیا بیه کمتیر از
مهرالمث ازدواا کند ولی میتواند فسخ ازدواا را بخواهد ،مشروط بر ای که زوا مهر را به اندازة
مهرالمث نلرده باشد.
اگر ولی بخواهد او را تزویج کند باید از او اجازه بگترد و اگر بدون اذن تزویج کنید بیرخالف
سنت عم کرده ،اما عقد ص تح و متوقف بر رضایت او است .برای رضیایت او کیافی اسیت کیه
کاری از او صادر شود که داللت بر رضایت نماید ،مثال ساکت شود یا تبسم نماید ،اما اگیر چتیزی
که داللت بر رضایت نماید صادر نشود ص تح نتست .ای در صورتی است که ولیّ یا وکت ولییّ،
او را تزویج کرده باشد ،اما اگر غتر ولی بدون اذن و رضایت او را تزویج کند ،نلاح فضولی اسیت
و برای اجازة عقد ،سلوت او کفایت نمیکند ،ببله باید با گفتار یا کردار ،تصریح به رضایت کنید
مث ای که مهریه را مطالبه کند یا تملت نماید.
ثتبه ،خواه ولیّ یا غتر ولی او را تزویج کند ،همانند باکرهای اسیت کیه غتیر ولییّ او را تیزویج
نموده و باید تصریح به رضایت نماید ( .بدران585 ،؛ اب نجتم 555 ،و 554؛ صاغرجی)585 ،
اگر زن بالغة عاقبه ،ولیّ نداشته باشد و خودش را تزویج کند ازدواا او صی تح و الزم اسیت،
هرچند به غتر کفو باشد( .بدران)535 ،
بند دوم :شرایط وليّ در ازدواج

ولیّ در ازدواا باید شرایط زیر را داشته باشد:
 .5اهبتت کام ؛ یعنی ولی باید بالغ ،عاق و حر باشد؛ بنابرای والیت برای صبی ،هرچند ممتز
باشد و مجنون و عبد م ق نمیشود ،زیرا ای افراد بر خودشان والیت ندارند و به طریی
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اولی بر دیگران والیت نخواهند داشت و همچنت به دلت ای که والیت در ازدواا به خاطر
رعایت مصب ت و دوراندیشی است و ای افراد چنت صفتی ندارند( .همان)582 ،
 .2عدم اختالف دی ولی با مولیعبته؛ بنابرای غتر مسبمان بر مسبمان والیت ندارد ،چنیانکیه
مسبمان هم بر غتر مسبمان والیت ندارد .اگر دختر مسبمان که صغتره است دو بیرادر دارد
که یلی مسبمان و دیگری مست ی است ،والیت متعب به برادر مسبمان است و اگر دختیر
مست ی باشد والیت متعب به برادر مست ی است.
دربارة اشتراط عدالت در ولیّ بت مذاهب اختالف است ،اما از دیدگاه حنفته ،عیدالت در ولیی
شرط نتست و والیت ازدواا از فاس سبب نمیشود ،زیرا خطیاب وارد شیده در ایی زمتنیه عیام
است و آن قول اتامبر (ص) است که فرمود« :زوجیوا بنیاتلم االکفیاء» کیه شیام فاسی و عیادل
میشود و والیت به خاطر مصب ت و شفقت است که هر دو در فاس هم وجود دارد.
از دیدگاه حنفته الزم نتست ولی مرد باشد .زن هم ،در صورتی که ولی مرد وجود نداشته باشد،
میتواند صغتر یا صغتره و کسانی که در حلم آنها هستند را تزویج کند( .کاسانی 815 ،و )055
همچنت کوری و اغماء مانع والیت نتست.
بند سوم :ترتیب اولیاء در ازدواج

والیت در نلاح ،ابتدا برای عصبه (خویشاوند) نسبی و سببی اسیت .سیخس ذویاالرحیام و سیخس
حاکم و قاضی ،در صورتی که چنت حقی داشته باشد ،والیت دارنید( .کاسیانی054 ،؛ ابی نجیتم،
555ی 542؛ صاغرجی585 ،؛ بدران585 ،؛ مغنته00 ،؛ الجزیری)05 ،
عصبه به ترتتب زیر والیت دارند:
اگر زن ،فرزند اسر داشته باشد هرچند از زنا ،ابتدا اسرش والییت دارد ،ایس از او اسیر اسیر
هرچند اایت رود .سخس ادر و ادر ادر (جد) هرچند باال رود .بعد برادر ایدر و میادری و سیخس
برادر ادری ،سخس اسر برادر ادر و مادری ،بعد اسر برادر ایدری و همچنیت هرچنید ایایت رود.
سخس عموی ادر و مادری ،سخس عموی ادری ،بعد اسرعموی ادر و مادری و اسر عموی ادری
هرچند اایت رود .سخس عموی ادر و مادری ادر ،سخس عموی ادری ادر ،سخس اسرهای آنها به
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همت ترتتب هرچند اایت رود .سخس عموی ادرو مادری جد و عموی ادری جد و اسر عموهای
آنها به همت ترتتب .سخس اسر عموی دور که دورتری عصبه است .همه ای ها بر دختیر و اسیر
در حال صغر والیت دارند ،اما بعد از ببوغ فقط نسبت به مجنون و مجنونه والیت دارند.
در صورتی که عصبه ای نباشد هر خویشاوندی که ارث میبرد مییتوانید صیغتر ییا صیغتره را
تزویج کند (ای نظر ابو حنتفه است بر خالف نظر م مد) .به نظر ابو حنتفه در بت ای افراد ،ابتدا
مادر و سخس دختر ،سخس دختر اسر ،بعد دختر دختر ،سخس دختر اسر اسر ،سیخس دختیر دختیر
دختر ،سخس خواهر ادر و مادری ،سخس خواهر ادری ،سخس برادر و خواهر میادری ،سیخس اوالد
آنها والیت دارند .بعد از اوالد خواهران ،عمهها هستند سخس داییها ،بعد خالهها ،بعد دختر عموها
و بعد دخترعمهها و ادرِ مادر (جد مادری) از خواهر اولی اسیت .سیخس میولی (در میورد عبید و
کنتز) سخس حاکم و قاضی و یا هر کسی که قاضی تعتت کند.
رعایت ترتتب بت اولتاء ضروری است و تا ولیّ نزدیک باشد نوبت به ولیّ دورتر نمیرسد .در
صورتی که ولی دورتر با وجود ولی نزدیک عقد ببندد عقد ص تح و وابسته به اجازة ولی نزدییک
است ،اگر اجازه داد نافذ و اال باط است .حتی در صورتی که باکرة بالغة عاقبه خودش را بیه غتیر
کفو تزویج کند ،ولیّ نزدیک ح دارد اجازه داده و تنفتیذ کنید ییا اعتیراض نمیوده و فسیخ کنید.
(الجزیری .)05 ،در برخی موارد والیت از ولیّ نزدیک به ولیّ بعدی منتق میشود:
 .5ولی نزدیک غائب باشد ،به طوری که اگر منتظر حضور وی یا منتظر اطالع از نظر او باشند،
کفوی که برای خواستگاری از صغتر آمده از دست میرود .الزم نتسیت مسیافتی کیه ولییّ
نزدیک رفته به اندازة قصر (مسافتی که نماز در آن شلسته میشود) باشید .در ایی حالیت
والیت به ولیّ بعدی منتق میشود و ولی نزدیک بعدا ح اعتراض ندارد ،ببله عقید نافیذ
است( .بدران581 ،؛ صاغرجی)580 ،
اگر ولیّ نزدیک که غائب است ادر باشد و آن زن جد و عمو داشته باشد والییت بیه جید
منتق میشود .در صورتی که ولی نزدیک غائب ،در م بی که بوده آن زن را تیزویج کیرده
به نظر راجح در مذهب حنفی ای عقد ص تح نتسیت؛ چیون والییتش زائی شیده اسیت؛
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بنابرای وقتی ولی در ملانی باشد که حضورش یا آگاهی از نظرش قب از ای که فرصت از
دست برود ممل نباشد او نمیتواند در عقد مولیعبتیه مباشیرت کنید و والییت بیه ولییّ
بعدی منتق میشود و چون ولیّ بعدی وجیود دارد والییت بیه حیاکم منتقی نمییشیود.
(الجزیری 58 ،و )50
 .2ولیّ نزدیک ،او را از ازدواا منع کند :وقتی ادر ،دختر صغتری را که صیالحتت ازدواا دارد
از ازدواا با کفو منع کند (اگر به اندازه مهرالمث باشد) والیت به بعیدی منتقی مییشیود.
مانند جد یا برادر ادر و مادری و همت طور .برخی گفتهاند در صورتی که ولیی نزدییک از
ازدواا مجنون منع کند در حالی که از نظر ازشلی مصب ت در ازدواجیش باشید و امتنیاع
ولی بدون دلت شرعی باشد والیت در ای حالت به قاضی منتق میشود نه به ولی بعیدی؛
یعنی حاکم به نتابت از ولی ممتنع اقدام به ازدواا میکند( .بدران)581 ،
 .3اگر ولیّ نزدیک شرطی از شرایط ولی؛ مانند حریت ،تلبتف ،اسالم (اگر زن مسبمان باشید)
و عدم سوء اختتار را نداشته باشد ،والیت به ولیّ بعدی منتقی مییشیود( .الجزییری50 ،؛
بدران)505 ،
اگر ولی نزدیک مجنون به جنون اطباقی (حداق یک ماه طول بلشد) شود ،والیتش سیاقط
و به ولیّ بعدی منتق میشود و منتظر افاقة او نخواهند ماند .اما اگر جنونش اطباقی نباشید
والیتش ساقط نشده و منتظر افاقة او خواهند ماند مگر ای که انتظار باعب فیوت فرصیت و
مصب ت باشد ،اما اگر خواستگار منتظر افاقة ولیّ بماند ص تح است و والییت او اسیتمرار
خواهد یافت.
اگر دو ولیّ که در یک درجه هستند زنی را تزویج کنند مانند دو برادر ادر و مادری ،کسیی
که ابتدا تزویج کرده ،معتبر و ازدواا دوّم لغو است؛ زیرا عقد اوّل در زمانی اتفاق افتاده کیه
معارضی نداشته ،اما عقد دوّم زمانی رخ داده که معارض داشته است .اگیر هیر دو در ییک
زمان عقد بسته باشند هر دو عقد باط است؛ چون جمع متعذر است و نمیتوان هتچ کدام
را بر دیگری ترجتح داد.
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بند چهارم :خیار بلوغ

در صورتی که صغتر یا صغتره به ازدواا کسی درآورده شود آیا بعد از ببوغ اختتار فسخ دارد؟ قبال
به برخی از موارد آن اشاره کردیم و در اینجا حلم ای مسأله را از دیدگاه حنفته بررسی میکنتم:
صغتره اگر بالغ شود و باکره باشد و بخواهد عقد ازدواجی را که غتر ادر و جد منعقد کردهانید
فسخ کند در صورتی که عبم به ازدواا قب از ببوغ داشته باید فورا فسخ کند و نتز هر وقت بعد از
ببوغ عبم اتدا کرد باید فورا فسخ کند و اگر سلوت کند بدون اکراه ،ختارش باط میشود؛ چیون
سلوت او نشانه رضایت م سوب میشود؛ بنابرای بعد از آن ادعای فسخ از او اذیرفته نمیشیود،
چون ح ختار او ساقط شده و ادعای جه به ح ختار یا جه بیه فورییت اذیرفتیه نمییشیود.
(بدران503 ،؛ اب نجتم 555 ،و )554
برای فسخ باید به حاکم رجوع و درخواست فسخ کند و سخس حاکم حلیم بیه فسیخ نمایید؛
بنابرای مادامی که قاضی حلم به فسخ نلرده زوجتت بت زوجت وجیود دارد و آثیار آن مترتیب
میشود .حتی اگر یلی از آنها فوت کند ،دیگری ارث میبیرد و بیا فیوت زوا ،کی مهیر واجیب
می شود و اگر زوجه زنده باشد مهر را میگترد و در صورتی که زوجه فوت کرده باشید ،ورثیهاش
مهر را میگترند .اما اگر زوجه ثتبه باشد و بالغ شود و سلوت کند ح او نسیبت بیه ختیار فسیخ
ساقط نمی شود؛ چون سلوت او رضا م سوب نمیشود و در صورتی ح او ساقط مییشیود کیه
رضایت خود را صری ا اعالم کرده باشد یا عمبی انجام دهد که داللت بر رضایت کند مانند مطالبة
مهر یا نفقه .صغتری که غتر ادر و جد ،او را تزویج کردهاند حلم ثتبه را دارد.
مجنون و مجنونه هم در صورتی که غتر ادر و جد آنها را تزویج کرده باشد ،در صورت افاقیه،
ح فسخ اتدا میکنند.
اگر تزویج کنندة صغتر و صغتره ،مادر باشد نسبت به ثبوت ختار بعد از ببوغ ،دو نظریه مطیرح
شده که نظر اصح ثبوت ختار است( .بدران)508 ،
د .شرایط لزوم

عقد ازدواا در اص  ،عقد الزم است و هتچ کیدام از طیرفت نمییتواننید آن را فسیخ کننید؛ زییرا
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مقاصد شرعی؛ مانند رابطة خانوادگی ص تح ،تربتت فرزندان و برآوردن نتازهای آنان اموری اسیت
که با لزوم سازگار بوده و جز با لزوم عقد ازدواا م ق نمیشود( .بدران55 ،؛ ابوزهره)55 ،
اما ممل است در هنگام انشاء عقد ازدواا تمامی عناصر رضای صی تح م قی نشیده باشید،
مانند ای که تدلتس و تغریری در کار باشد یا اولتاء زوجه عبم کافی به حال زوا نداشته باشند و یا
زوجه عبم کافی به حال زوا نداشته باشد و بعد از عقد معبوم شود که زوا کفو و همتیای زوجیه
نمیباشد .در تمامی ای موارد عاقدی که رضایت او براساس ص ت ی نبیوده ،حی فسیخ عقید را
دارد .همچنت ولیّ زوجه در مواردی که ازدواا باعب ننگ و خواری خیانواده باشید ،حی فسیخ
دارد .ای مطبب براساس قاعدة فقهی است که مقرر میدارد هر عتبی در رضا وجود داشته باشد بیه
عاقد ح فسخ میدهد تا اس از ای  ،عقد براساس رضایت ص تح باشد و عاقد بیا انتخیاب خیود
عقد را ادامه دهد( .السباعی553 ،؛ بدران 55 ،و 55؛ ابوزهره ،ص)55
حنفته چهار شرط را به عنوان شرایط لزوم ازدواا بتان کردهاند:
بند اول :انجام عقد غیر بالغ توسط پدر یا جد پدری یا فرزند

در نلاح صغتر و صغتره ،ولیّ باید ادر یا جد یا فرزند باشد و اگر غتر از ای ها باشد مانند بیرادر و
عمو ،عقد الزم نتست ،ببله آنها بعید از ببیوغ ختیار دارنید .ایی نظیر ابوحنتفیه و م مید اسیت.
ابویوسف نلاح توسط سایر اولتاء غتر از ادر و جد و فرزند را الزم میداند و قائ بیه حی ختیار
اس از ببوغ نتست.
بند دوم :انتخاب مهرالمثل یا بیشتر به عنوان مهر در ازدواج توسط بالغة عاقله

در صورتی که بالغة عاقبه خیودش را بیدون مشیارکت ولیی تیزویج کنید ،نبایید مهیرش کمتیر از
مهرالمث باشد و اگر کمتر از مهرالمث باشد ،ولیّ عاصب ،ح اعتراض دارد تا یا فسخ شود یا مهر
به حد مهرالمث تلمت گردد .ای نظر ابوحنتفه است ،اما ابویوسیف و م مید مهرالمثی را شیرط
لزوم عقد ندانسته و عقد را بدون مهرالمث هم الزم میداننید؛ چیون حی خیالص زن اسیت و بیا
رضایت خودش کمتر از مهرالمث را برقرار نموده و در ح خودش تصرف کرده است.
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بند سوم :فقدان عیب در زوج

زوا از عتوب جنسی که موجب جدایی و فسخ است خالی باشد( .کیه در ب یب عتیوب خواهید
آمد)
بند چهارم :کفائت

زوا باید کفو زن باشد؛ بنابرای اگر زن خودش را به غتر کفو تیزویج کنید ،اولتیاء حی اعتیراض
دارند و اگر نزد قاضی عدم کفائت ثابت شود ،حلم به فسخ عقد خواهد نمود( .ابوزهره 55 ،و 55؛
بدران 55 ،و 52؛ السباعی 553 ،و )558
چون دربارة مفهوم کفائت و کفو در بت مذاهب اخیتالف نظیر اسیت الزم اسیت بیه بررسیی
دیدگاه حنفته درباره کفائت بخردازیم.
 .0مفهوم کفائت

کفائت در لغت به معنای مساوات و همتا بودن و در اصطالح فقهی تساوی زوجت در امور خاصی
است که سعادت زندگی خانوادگی با آنها تأمت میشود و با وجود آنها ننگ و عیار و حیرا از زن
و اولتای او مندفع میگردد( .ابوزهره530 ،؛ بدران 555 ،و 555؛ السباعی)550 ،
درباره شرط بودن کفائت در ازدواا اختالف شده است؛ برخی مانند سفتان ثیوری آن را شیرط
ندانسته ،اما اغبب آن را شرط میدانند .کسانی که آن را شرط میدانند بیت شیرط صی ت و لیزوم
اختالف نمودهاند.
آنچه مشهور است و در بت مذاهب به آن فتوی داده شده است ،شرط لزوم است؛ بنابرای اگیر
زن با غتر کفو ازدواا کند ،اولتای او ح اعتراض دارند ،مگر ای که ح خود را نسبت به اعتراض
و مطالبة فسخ ساقط کنند .و به همت خاطر گفتهاند شرط لزوم است؛ زیرا اگر شرط ص ت باشید،
عقد ص تح نتست ،هرچند اولتاء ح خود را ساقط کنند ،چیون شیرط صی ت بیا اسیقاط سیاقط
نمیشود .اما برخی (حنببیها) کفائت را شرط ص ت دانستهاند .کفائت در جانب مرد شرط اسیت؛
یعنی شرط است که مرد کفو زن باشد اما شرط نتست که زن کفو مرد باشد چون نصوصی که وارد
شده دربارة مرد است( .بدران552 ،؛ ابوزهره ،585 ،السباعی)558 ،

 ................................................... 031فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،00پاییز 0310

کفائت در ازدواا ح زن و ولیّ عاصب او است و ای ح بیرای هیر کیدام از آنهیا جداگانیه
ثابت میشود؛ بنابرای اگر یلی از آنها ح خودش را ساقط کند ،ح دیگری ساقط نمیشود مگیر
به اسقاط خودش .اگر هر دو بر اسقاط ح تواف کردند ،ح  ،ساقط شده و هتچ کدام ح مطالبیة
فسخ را ندارند؛ بنابرای اگر زن بالغة عاقبه خودش را به غتر کفیو تیزویج کنید ،حی ولییّ سیاقط
نمیشود و اگر ولیّ ح خودش را ساقط و زن را به غتر کفو تزویج کند و زن عبم نداشیته باشید،
هنگامی که عبم اتدا کند ح فسخ دارد و ح او ساقط نشده است.
اگر زن خودش را تزویج کند یا ولیّ او را تزویج کند و کفائت را شرط نماینید و ایس از عقید
معبوم شود زوا کفو زوجه نتست ،زن و ولیّ او ح فسخ دارند؛ چون ای شرط بیا عقید سیازگار
بوده و ص تح میباشد ،اگر شرط م ق شود عقد ص تح اسیت و اگیر م قی نشیود حی فسیخ
وجود دارد.
اگر زن خودش را تزویج کند و شرط کفائت نلند و به حیال شیوهر (از نظیر کفائیت و عیدم
کفائت) آگاهی نداشته باشد ح فسخ او ساقط میشود؛ چون در جستجو از حال زوا تقصتر کرده
و شرط کفائت نتز ننموده است ،اما در صورتی که ولیّ قب از عقید بیه ازدواا آنهیا راضیی نبیوده
باشد ،ح وی ساقط نمی شود؛ زیرا تقصتر از جانب او نتست و ح اعتراض و مطالبة فسیخ دارد.
(ابوزهره582 ،؛ بدران553 ،؛ السباعی)550 ،
اگر ولیّ ،متولی عقد ازدواا بوده و بدون مطرح کردن شرط کفائت عقد را منعقد کیرده باشید،
ح وی ساقط میشود؛ چون در جستجو از کفائت زوا تقصتر نموده است و اگر زن قب از عقید
راضی به ازدواا بوده ،ح او نتز ساقط میشود؛ زیرا او نتز در جستجو از حال زوا تقصیتر کیرده
است ،اما اگر زن قب از عقد به ازدواا راضی نبوده ،ح او نسبت به کفائت ساقط نمیشود؛ چون
تقصتر از جانب او نبوده است.
اگر اولتاء متعدد و در درجه ،متفاوت باشند ،ح کفائت برای ولیّ نزدیکتر است؛ مث ایدر بیا
برادر که ح اعتراض برای ادر است.
در صورتی که در درجه مساوی باشند؛ مانند برادر با عمو ،ح اعتراض برای کسیی اسیت کیه
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قرابتش اقوی است؛ بنابرای برادر ادر و مادری نسبت بیه بیرادر ایدری و بیرادر نسیبت بیه عمیو
اولویت دارد.
اگر در درجه و قوت قرابت یلسان باشند؛ مانند ای که برادران ادر و میادری باشیند ،رضیایت
یلی از آنها مسقط ح دیگران برای اعتراض خواهد بود.
بر طب نظر مشهور حنفی ،ح کفائت در هتچ حالتی ساقط نمیشود .خواه قب از نزدیلیی ییا
بعد از آن و خواه قب از تولد فرزند یا بعد از آن باشد ،اما برخی ح کفائت را تا قب از نزدیلی و
حامبگی باقی می دانند و اس از آن ح فسخ ساقط میشود( .ابوزهره582 ،؛ بدران553 ،؛ السباعی،
ص)555
 .2امور معتبر در کفائت

از دیدگاه حنفته اموری مانند نسب ،اسالم ،حریت ،دیانت ،مال و حرفه برای کفائیت مطیرح شیده
است و نسبت به برخی اتفاق و نسبت به برخی دیگر اختالف نظر وجود دارد:
اول :نسب

یعنی ارتباط انسان به کسانی که از آنها به وجود آمده است (آبیاء و اجیداد) .ایی امیر در میذهب
حنفی مورد اتفاق است و در مورد اعراب جاری است ولی نسبت به غتیر عیرب (عجیم) رعاییت
نمی گردد؛ زیرا عرب به انساب تفاخر میکردند .دلت ای تفلتک بت عرب و غتیر عیرب روشی
نتست و برخی از نویسندگان معاصر آن را غتر معقول دانستهانید؛ زییرا دربیارة کفائیت نسیبت بیه
زوجت نصی از کتاب و سنت وارد نشده و به عرف واگذار شده است .بدی ترتتب کفائت باید در
بت غتر اعرابی که به نسب اهمتت داده و به آن افتخار مینمایند ،نتیز جرییان اتیدا کنید( .بیدران،
)555
بر طب دیدگاه حنفی ،غترعرب کفو عرب نتست و قریش کفو تمیام قبتبیههیای عربیی اسیت.
(ابوزهره 530 ،و 535؛ بدران555 ،؛ السباعی)555 ،
دوم :اسالم

منظور اسالم آباء و ادران است و از دیدگاه فقهای حنفی از عناصیر کفائیت بیرای غتیر عیربهیا
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شمرده میشود .کسی که خودش اسالم آورده کفو کسی که ادرش مسبمان است نمیباشد و کسی
که فقط ادرش مسبمان بوده نه اجدادش کفو کسی که آباء و اجیدادش مسیبمان بیودهانید نتسیت.
(ابوزهره 535 ،و 535؛ بدران555 ،؛ السباعی)552 ،
سوم :حریت (آزادی)

بنده و عبد کفو شخص آزاد نتست .همچنت کسی که عبد بوده و سخس آزاد شده کفو کسی کیه از
اص آزاد بوده نتست( .ابوزهره535 ،؛ بدران554 ،؛ السباعی)551 ،
چهارم :مال (یسار)

منظور ای است که زوا قدرت ارداخت مهر و نفقه را داشته باشید؛ بنیابرای کسیی کیه قیادر بیه
ارداخت مهر و نفقه نتست کفو زن نمیباشد( .ابوزهره ،بدران551 ،؛ السباعی)555 ،
پنجم :دیانت

منظور صالح بودن و استقامت در دی است .در صورتی که زن صالح باشد ،فاس کفیو او نتسیت،
اما اگر ادر زن فاس باشد یا خود زن فاس باشد فاس کفو او م سوب میگردد( .ابیوزهره534 ،؛
بدران)555 ،
ششم :حرفه

حرفه و شغ باید نزدیک به حرفه و شغ ادر زوجه باشد .ای مورد را ابویوسف و م مید شیرط
دانستهاند ،اما ابوحنتفه آن را شرط ندانسته است( .السباعی555 ،؛ بدران555 ،؛ ابوزهره)531 ،
هفتم :عقل

متقدمت حنفته متعرض ای مورد نشدهاند ،اما متأخری آن را جزء موارد کفائت شمردهاند؛ بنابرای
مجنون کفو عاقبه نتست( .السباعی.)552 ،
غتر از ای موارد که بتان شد ،موارد دیگر مانند جمال و زیبایی یا زشتی ،کرم و بخی  ،شیهری
بودن یا روستایی بودن ،کوتاهی و ببندی و سایر موارد جزء امور معتبر در کفائیت نتسیت( .همیان،
ص.)553

شرایط ازدواج در مذهب حنفي 031  ............................................................................................... ..........................
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