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عیوب موجب فسخ نکاح در مذهب حنفی و شافعی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت5931/51/51 :؛ تاریخ پذیرش)5931/29/12 :

چکیده
از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح میشود ،عبارتند از عنن ،جب وخصاء ،اما سایر مووارد ،ررننود شودید باشود (بوا
شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمیشود؛ مثالً جذام ،برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یوا بدود از عقود و خوواه شورط
سالمت شده یا نشده باشد ،موجب ایجاد حق فسخ نمیشود .در صورت مجبوب بودن شورر ،زن بوا پونش شورط حوق فسوخ دارد .5 :آزاد
باشد؛  .1بالغ باشد؛  .9زن عیب مانع آمیزش مانند رتق ،عفل و قرن نداشته باشد؛  .1زن قبل از ازدواج علم به عیوب نداشوته باشود .1زن
بدد از عقد به عیب راضی نشود .در مورد عنین نیز زن با پنش شرط که در مجبوب ذکر شد میتواند مطالبة فسخ کند ،خصوی (مورد کوه
بیضهاش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد ،خواه انزال صورت بگیرد یا نه ،زن حق فسخ ندارد ،اما اگر امکان آمیزش نداشته
باشد ،حکم عنین جار است .رمچنین آثار ارتداد در این زمینه مطرح میشود .اما در شافدیه عیوبی که موجب فسخ نکاح میشوود بوه دو
گروه عیوب مشترك و عیوب مختص تقسیم میشود .عیوب مشترك بین زن و شورر عبارتند از :جنون ،جوذام و بورص .عیووب مخوتص
زن عبارت است از رتق و قرن ،و عیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن؛ اما عیوب دیگر موجب فسخ نیست .اگر زوجین یا یکی از آنها
قبل از تحقق رابطة نزدیکی مرتد شوند ،نکاح فوراً پایان یافته و قطع میگردد ،ارتداد فسخ است؛ بنوابراین جوزء عودد وال روا شومرده
نمیشود .نفقة اوالد و رمسر شخص مرتد از اموالش پرداخت میشود .اگر زن ،مرتد شده و قبل از نزدیکی ال داده شود ،مهر نودارد و
اگر شورر مرتد شده و زن قبل از نزدیکی ال داده شود ،زن نصف مهر را دارد ،ولی بدد از نزدیکی تأثیر در مهر ندارد.

کلیدواژگان
جب ،خصاء ،عنن ،عیوب ،فسخ.

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
در عقد ازدواج وجود برخی از عیوب در طرفین ازدواج بحث امکان فسخ را مرخرم مخی سخازد .
عیوب موجب فس نکام در مذاهب مختلف تفاوت هایی دارد  .در این مقالخه دیخدهاه دو مخذهب
حنفی و شافعی در مورد عیوب موجب فس را بررسی می نمائیم .
حنفیه
از دیدهاه حنفیه عیوبی که موجب حق مرالبة فس نکام میشود ،عبارتند از عنن ،جخب وخصخاء،
اما سایر موارد ،هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجخب فسخ نکخام نمخیشخود مخًال
جذام ،برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سخالم

شخده یخا

نشده باشد ،موجب ایجاد حق فس نمیشود.
در پاس به این اشکال که نظریة حنفیه ،چون مانع جدایی زوجه از زوج اسخ  ،موجخب رخرر
شدید به وی می شود هفته شده که از دیدهاه حنفیه ،رابرة زوجی
که کمتر از قدسی

احترام و قدسیتی ایجاد میکند

خویشاوندی نیس  .وقتی دو نفر با رابرة زوجی

بر هر کدام واجب اس

به یکدیگر مرتبط میشخوند

که مشکالت دیگری را تحمل نماید بنخابراین صخحین نیسخ

مصیبتی که به دیگری رسیده ،از او جدا شود ،بلکه واجخب اسخ

بخه خخاطر

تخا جخایی کخه مخیتوانخد وی را

همراهی نماید .بنابراین همان طخور کخه وقتخی بخه اقخوام یخا ن دیکخان مصخیبتی برسخد ،نمخیتوانخد
خویشاوندی را قرع کند ،نمی تواند به واسرة ورود مصیب  ،رابرة زوجیخ

را قرخع کنخد و فرقخی

ندارد که عیب مربوط به قبل یا بعد از عقد باشد .زوجخین مکلفنخد کخه قبخل از عقخد از حخال هخم
جستجو کنند( .الج یری.)111 ،1111،
در پاس به اشکال دیگری ،مبنی بر این که این نظریه مستل م عدم صخح

طخالق نیخ هسخ ،

هفته شده که طالق به خاطر اغراض اجتماعی رروری و مهم تشریع شده و هاهی واجب میشود
مًل این که بین زوجین شقاق ایجاد شود که رابرة زوجی

قرخع و بخه جخای آن کراهخ

و نفخرت

ایجاد شود.
بنابراین به طور کلی فس فقط به سبب عنن ،جب و خصاء شخوهر پدیخد مخیآیخد و اهخر ایخن

عیوب موجب فسخ نکاح در مذهب حنفي و شافعي 81  .................................................................... ........................

عیوب یاف

شود زن حق خیار دارد ،اما برای مرد حق خیار نیس  ،هرچند زن معیوب باشد .البتخه

مرد حق دارد زن را به ازالة عیب و درمان آن اجبار نماید و در صورت یأس از درمان ،میتوانخد او
را طالق دهد( .السباعی 152،الصاغرجی.)111 ،1111،
عیوب مرد که موجب حق فس زن میشود دو قسم اس :
خ عیبی که به هیچ وجه درمان نمیشود یعنی جب که عبخارت اسخ
همچنین موردی که آل

از قرخع آلخ

تناسخلی و

مرد به طور طبیعی کوچک باشد

خ عیبی که درمان آن ممکن اس

یعنی عنن .عنین کسی اس

که نمیتوانخد بخا زوجخه از قبخل

ن دیکی کند ،هرچند توانایی ن دیکی از دبر با زوجه یا توانایی آمی ش با زنهخای دیگخر یخا
آمی ش با ثیبه را داشته باشد.
جب

در صورت مجبوب بودن شوهر ،زن با پنج شرط حق فس دارد و فورا بایخد حخق خخود را اعمخال
کند .همان.
 .1آزاد باشد بنابراین اهر کنی باشد ولیّ او حق فس دارد
 .1بالغ باشد بنابراین اهر صغیر باشد منتظر بلوغ وی میمانند چون ممکن اس
به آن راری شود ،اما عقل شرط نیس

بعخد از بلخوغ

چون اهخر زوجخه مجنخون باشخد و ولخیّ او را بخه

مجبوب ت ویج کند ،ولی حق فس دارد و اهر ولی نداشته باشد قارخی شخصخی را تعیخین
میکند که از جانب او اقدام نماید
 .2زن عیب مانع آمی ش مانند رتق ،عفل و قرن نداشته باشد زیرا اهر چنین عیبی داشخته باشخد
درخواس

جدایی معنی ندارد .اهر در عیب زن اختالف کنند مًال اهر مرد مدعی اس

زن رتقاء اس

که

و زن منکر باشد ،میتواند او را به زنان (پ شک) عرره نماید

 .1زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد اهر علم داشته و راری به عقد شده باشد ،حق
فس او ساقط می شود ،اما در صورت علم بعد از عقد ،با عدم ررای  ،حخق فسخ سخاقط
نمیشود

 .................................................19فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1312

 .5زن بعد از عقد به عیب راری نشود بنابراین اهر بعخد از عقخد رارخی شخود حقخط سخاقط
میشود( .السباعی.)155،
فس باید توسط قاری انجام شود .وقتی قاری بخین آنهخا جخدایی افکنخد ،طخالق بخائن ایجخاد
میشود و زن کل مهر را میبرد و باید عده نگهدارد (این قخول ابوحنیفخه اسخ ) .اهخر زوج صخغیر
باشد و ثاب

شود که مجبوب اس

تا زمان بلوغ مهل

داده نمیشود چخون مهلخ

دادن فایخدهای

ندارد( .الج یری.)151 ،1111،
اهر بعد از جدایی ،زن در مدت کمتر از شط ماه فرزندی به دنیا آورد ،از نظر ابویوسف نسخب
فرزند به شوهر ثاب

اس  ،خواه خلوت کرده یخا نکخرده باشخد ،امخا ابوحنیفخه در صخورت وجخود

خلوت نسب را ثاب

میداند و این امر تا دو سال بعد از جدایی اسختمرار دارد (السرخسخی،1111،

.)71و با هذش
ممکن اس
ثاب

اقل مدت حمل (شط ماه) نسب قرع نمیشود (برخالف نظخر ابویوسخف) زیخرا

شخص مجبوب با زن مساحقه داشته و ان ال صورت هرفتخه و زن حاملخه شخود .اهخر

شود که ان ال نمیشده به من لة صبی اس

الزم نیس

که نسب دربارة او ثاب

نمیشود و بعد از جخدایی

عده نگهدارد.

بین ثبوت نسب و حق زن برای درخواس

جدایی منافاتی نیس  ،به شرط ایخنکخه زن قبخل از

عقد علم به عیب نداشته باشد چون مساحقه و ان ال ،حق او را برای مرالبة فس ساقط نمخیکنخد،
بلکه آنچه حق او را ساقط میکند آمی ش اس  ،هرچند یک بار صورت هرفته باشد بنابراین اهخر
یک بار آمی ش صورت هرفته باشد و سپس مرد مجبوب شود زن حق فس ندارد (الج یری.)151،
عنن (ناتواني جنسي)

در مورد عنین نی زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد میتواند مرالبة فس کنخد ،امخا در اینجخا
قاری به شوهر یک سال مهل

میدهد چون عنن قابل درمان اس .

اهر زن با مرد عنین ،بدون علم به حال او ،ازدواج کند ،حق دارد به قارخی مراجعخه نمخوده تخا
قاری به شوهر یک سال مهل

دهد .اهر در ابتدای ماه ،دعوی مررم کنخد بخه هخالل مخاه حسخاب

میشود و اهر در وسط ماه باشد روزها هم حساب میشود .در این مسأله نسب

به سخال اخختالف
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اس

برخی هفتهاند :به سال قمری ( 215روز و  8ساع

سال شمسی ( 265روز و  5ساع
اما سال قمری اولی اس

و  11دقیقه) محاسبه میشخود و برخخی

و  55دقیقه) و نی سال عددی ( 261روز) را مالک دانسختهانخد،

چون منظور از کلمة سال در لسان شرعی ،سال قمری اس  ،مگر اینکخه

به غیر آن تصرین شده باشد( .همان).
مهل

یک سال از وق

طرم دعوی ن د قاری شروع میشود ،مشروط بر اینکخه زوج ،صخغیر

یا مریض یا محرم نباشد ،اما اهر زوج صغیر باشد ،مهل
باشخخد ،از زمخخان صخخح

یک سخال از زمخان بلخوغ و اهخر مخریض

و اهخخر محخخرم باشخخد ،از زمخخان خخخروج از احخخرام محاسخخبه مخخیشخخود.

(الصاغرجی 115 ،1111،و .)116
اهر زن بعد از علم به عنن ،مدت طوالنی سکوت کند ،حتخی اهخر بخا شخوهر همخخوابی داشخته
باشد ،حقط ساقط نمیشود .پس از مراجعة زن به قاری ،وی یک سال مهلخ
خالل این مهل
که مهل

مخیدهخد ،اهخر در

با شوهر همخوابی داشته باشد ،حقط ساقط نمیشود چون مفخروض ایخن اسخ

برای تجربه و امتحان امکان آمی ش اس  .همان.اما اهر پس از هذش

یخک سخال ،عیخب

رفع نشد و قاری امر به طالق نمود یا در صورت امتناع شخوهر خخودش جخدایی افکنخد و مهلتخی
برای خیار تعیین کرد ،در این صورت اهر با شوهر همخوابی و رابرخه داشخته باشخد حخق خیخارش
ساقط میشود .همچنین اهر قاری در مجلس او را مخیر کند و او برخی د و نظر خود را راجخع بخه
استفاده از خیار بیان نکند حقط ساقط میشود چون بر زن واجب اس

که قبل از اینکه برخیخ د،

بگوید« :عدم معاشرت با مرد را اختیار کردم» یا بگوید« :خودم را اختیار کردم»(.همان).
قاری باید مهل

یک ساله را تعیین کند .اهر زن یا شخص دیگر مهل

نیس  .ظاهر عبارات حنفیه این اس

که اهر داور مهل

دهد فایده ندارد با این که معخروف اسخ

در مواردی که قاری حکم میدهد داور نی میتواند دخال
قاری مرجع نهایی اس
مهل

را تعیخین کننخد ،معتبخر

نماید .در ایخن زمینخه هفتخه شخده کخه

چون در صورت امتناع زوجه از طالق ،قاری طخالق مخیدهخد بنخابراین

یک ساله را هم قاری باید تعیین کند .در صورتی که قارخی عخ ل یخا منتقخل شخود ،قارخی

جانشین باید مدت تعیین شده توسط قاری اوّل را مبنا قرار دهد( .الج یری.)151،
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یک ساله ،مرد مدعی آمی ش و زن منکر باشخد ،در صخورت بخاکره بخودن زن

اهر بعد از مهل

(قبل از مدت) باید زن عادلی که خبره اس

بررسی کند اهر بکارت با آمی ش زائخل شخده باشخد،

شوهر سوهند میخورد که آمی ش کرده اس  .اهر سوهند بخورد به نفع او حکخم مخیشخود و اهخر
نکول کند ،زوجه بین بودن با شوهر و طالق هرفتن مخیر اس  .اما اهر زن در هنگخام ازدواج ثیخب
باشد ،شوهر سوهند می خورد که با زن آمی ش نموده و به قول او عمل میشود ،بدون اینکه نیازی
به عرره به کارشناس باشد.
یک ساله ،اهر شوهر مدتی ،به اختیخار خخودش ،غایخب باشخد بخر علیخه او

بعد از تعیین مهل

حساب میشود و این مدت جایگ ین نمیشود چون میتوانسته با زن باشد ،اما اهخر بخه اختیخار او
نباشد ،مًل اینکه به خاطر دین محبوس شده و دسترسی بخه زن بخرایط متعخذر باشخد ایخن مخدت
حساب نمیشود (.همان.)151،
اهر زوجه را ظهار کرده و توان پرداخ
کفاره) به او فرص

کفارة ظهار ندارد ،دو ماه برای روزه هرفتن (به عنخوان

داده میشود و بعد از آن ،یک سال مهل

تعیین میشود .اما ماه رمضان و ایخام

حیض زن ج ء یک سال محسوب نمیشود.
بعد از انقضاء مهل

یک ساله اهر معلوم شود که بیماری شوهر ادامخه داشخته و تخوان آمیخ ش

ندارد ،قاری امر به طالق مینماید و اهر امتناع نماید قاری خودش طالق میدهخد و چنخانکخه در
مجبوب هذش  ،زن باید عده نگهدارد و کل مهر را میبرد .اهر زن بعد از ایخن فرزنخدی بیخاورد و
نسب فرزند به عنین ثاب
آمی ش اس

شود ،جدایی باطل شده و زوجی

برمیهردد زیرا ثبوت نسب به معنای

و مرد از عنن برئ میشود ،برخالف مجبوب که دربارة او تصور آمیخ ش نمخیرود و

نسب مبتنی بر ان ال به مساحقه اس  .اهر بعد از جدایی ،تراری بر بازهش

کنند ،صحین اس .

خصی (مردی که بیضهاش قرع شده باشد) اهر امکان آمی ش داشته باشد ،خواه انخ ال صخورت
بگیرد یا نه ،زن خیار نخدارد ،امخا اهخر امکخان آمیخ ش نداشخته باشخد ،حکخم عنخین جخاری اسخ .
(الصاغرجی 118 ،1111،الج یری.)151،
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آثار ارتداد در ازدواج

دربارة آثار ارتداد مسائل زیر مررم میشود:
آیا با ارتداد زوجین یا یکی از آنها ،ازدواج فس میشود؟
اهر شوهر مرتد شود ،بدون نیاز به قضاوت ،فورا بین زوجین جدایی ایجاد میشود چون برای
کافر جای نیس

که بر مسلمان مسلط شود ،اما اهر زن مرتد شود سه قول اس ( :الج یری .)171،

 .1ارتداد زن ،فس نکام اس

و هر روز بر حسب حالط تع یر میشود و به وسیله حبس ،بخر

اسالم اجبار میشود تا اینکخه اسخالم آورد یخا بمیخرد .اهخر اسخالم آورد از ازدواج بخا غیخر
شوهرش منع می شود ،بلکه به تجدید ازدواج با شوهر با مهر کم ،خواه راری باشد یخا نخه،
اجبار می شود بنابراین در صورتی که شوهر بخواهخد ،هخر قارخی مخیتوانخد ازدواج او بخا
شوهرش را هرچند با مهر کم تجدید کند ولی اهر شوهر سکوت کند یا صریحا او را تخرک
کند ،در این صورت با مردی دیگر ازدواج میکند.
 .1ارتداد زن مرلقا موجب فس ازدواج نمیشود ،به ویژه اهر ارتداد عمدی و بخرای رهخایی از
شوهر بوده باشد بنابراین فس و تجدید نکام نیس .
 .2اهر زن مرتد شود ،عبد مملوک مسلمین میهخردد و اهخر دوبخاره اسخالم آورد آزادی بخا آزاد
کردن وی برمیهردد.
در بین این سه قول ،به قول دوم عمل میشود.
در صورتی که زوجین با هم مرتد شوند یا یکی سابق بوده ولی معلوم نیس  ،نکام آنهخا بخاقی
مانده و فس نمی شود و اهر با هم مسلمان شوند نکام بین آنها باقی اس  ،امخا اهخر یکخی قبخل از
دیگری مسلمان شود ،نکام فاسد میشود.
آیا جدایي بین زوجین در صورت ارتداد ،طالق محسوب ميشود؟

ابوحنیفه می هوید جدایی بین آنها فس اس

و ج ء عدد طالقها محسوب نمیشود بنابراین اهخر

زوج مرتد شود سپس توبه کند و نکام بر زن را تجدید کند ،از تعداد طالقهایی کخه بخرای شخوهر
اس

نمی کاهد و اهر دوباره مرتد شود و عقد را تجدید کند و بار سوم مرتد شود میتواند نکام را
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بدون محلل تجدید کند ،برخالف جایی که زوجه اسالم آورده و اسالم بر شوهر عررخه شخود .در
این صورت به نظر ابوحنیفه طالق محسوب میشود.
محمد میهوید فرقی بین دو حال

و در هر دو مورد طالق اس

نیس

در هر دو مورد فس اس  .دلیل نظر ابویوسف این اس
زوجه واقع میشود ،اما طبیع

ارتداد با زوجی

و ابویوسف میهویخد

که طالق متضمن زوجی

و تنها بر

اس

منافات دارد بنابراین طالق محسخوب نمخیشخود،

برخالف امتناع زوج از اسالم در موردی که زن مسلمان شده که جایگ ین طالق میهردد.
اهر زوجه مرتد شود و سپس زوج او را در عدة طالق دهد و طالق سوم باشد ،زوجه بخر زوج
حالل نیس  ،مگر با مرد دیگری ازدواج کند چون حرم

زن به وسیلة ارتداد ابدی نیس  .وقتخی

زن در عده باشد رابره اش با مرد وجخود دارد ،ولخی بخرای وقخوع طخالق شخرط اسخ

کخه زن بخه

دارالحرب ملحق نشود.
به نظر ابوحنیفه ،اهر زن به دارالحرب ملحق شود و سپس شخوهر او را طخالق دهخد و قبخل از
حیض مسلمان شود ،طالق واقع میشود و به نظر صاحبین (محمد و ابویوسف) واقع نمیشود.
اهر زوج ،مرتد و به دارالحرب ملحق شود و زن را طخالق دهخد طخالق واقخع نمخیشخود و در
صورتی که برهردد و مسلمان شود و قبل از انقضای عده ،او را طالق دهد ،طالق واقخع مخیشخود.
(الج یری.)171،
آیا مرتد از دیگری ارث ميبرد و حکم تصرفش در حال ارتداد چیست؟

اهر زوج مرتد شود ،زوجه از او ارث میبرد ،مشروط بر اینکه در عده باشد و بین ایخنکخه ارتخداد
شوهر در حال مریضی یا صح

شوهر باشد ،فرقی نیس .

اهر شوهر بعد از ارتداد بمیرد یا به دارالحرب ملحق شود ]قبخل از انقضخای عخدة زن[ زن از او
ارث میبرد.
اهر زن در حال مریضی مرتد شود و سپس فوت کند یا به دارالحرب ملحق شخود شخوهر از او
ارث میبرد .فرق بین زن و شوهر در این مسأله این اس
اعدام اس  ،پس هویا شوهر در حال صح

که ج ای شوهر در صورت عخدم توبخه،

هم مبتال به مرری اس

که منجر به مخر

مخیشخود
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یعنی به من لة مردی اس

که زنط را در مرض الموت برای فرار از ارث بردن زن ،طالق دهد ،کخه

در این حال  ،طالق ،حق زن نسب
نیس

به ارث را ساقط نمیکند .اما جخ ای زن بخرای ارتخداد ،اعخدام

و در صورت امتناع از اسالم حبس میشود بنابراین در حال صح

نمیخواهخد بخا ارتخداد،

شوهر را از ارث بردن محروم نماید.
اموال مرتد در حال ارتداد ملک تام او نیس  ،بلکه مالکی
مالکی

او موقوف اسخ  .اهخر اسخالم آورد

تام برمی هردد و اهر اسالم نیاورد به این که کشته شود یا بمیخرد یخا بخه دارالحخرب ملحخق

شود ،مالکیتط زائل میشود بنابراین ،تصرف او در اموالط (مانند بیع و هبه) قبل از اسالم آوردن،
جای نیس  .برخی میهویند مالکی

اموالط تنها با قتل یخا مخر

یخا لحخوق بخه دارالحخرب زائخل

میشود بنابراین اهر قبل از این موارد تصرف کند ،تصرفط صحین و نافذ اس ( .همان).
اهر مرتد کشته شود یا بمیرد یا به دارالحرب ملحق شود ،امخوالط بخه ورثخة مسخلمانط منتقخل
می شود و اسالم آنها هنگام قتل یا مر

یا لحوق به دارالحرب معتبخر اسخ

بنخابراین اهخر فرزنخد

بالغی دارد که با او مرتد شده ،اما قبل از هذشتن سه روز مهلتی که به مرتخد داده مخیشخود ،اسخالم
آورده و هنگام قتل یا مر

یا لحوق پدرش بخه دارالحخرب ،مسخلمان باشخد ،ارث مخیبخرد .برخخی

هفتهاند وارث مرتد برای ارث بردن باید هنگام ارتداد مورث ،مسلمان باشد بنخابراین اهخر بخا پخدر
مرتد شود و سپس قبل از قتل یا مر

یا لحوق به دارالحرب اسالم آورد ،ارث نمخیبخرد ،امخا ایخن

قول رعیف اس .
ورثه فقط نسب
از پرداخ

به اموالی که مورث در حال مسلمان بودن کسب کرده اس

حق دارند و بعخد

دیونی که در حال اسالم قرض کرده ،باید ترکه را بر طبق فریضه بین خود تقسیم کننخد

و زوجه نی ج ء آنها محسوب می شود ،اما اهر مورث بعد از ارتخداد ،مخالی بخه دسخ
این که مالی ناههان سود بدهد ،ورثه در آن حق ندارند ،بلکه بعخد از پرداخخ

آورد مًخل

دیخونی کخه در حخال

ارتداد قرض هرفته ،به عنوان فئ متعلق به بی المال مسلمین میشود.
تصرفات مرتد قبل از اسالم ،برخی به اتفاق نافذ ،برخی به اتفاق غیر نافخذ و برخخی بخه اتفخاق
محل توقف اس

و نسب

به توقف در برخی موارد بین ابوحنیفه و صاحبین اختالف اس .
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مواردی که به اتفاق نافذ اس

سه مورد میباشد:

 .1طالق در عده
 .1قبول هبه
 .2تسلیم شفعه
بنابراین اهر کسی از او حق شفعه را مرالبه کند و او تسلیم نماید صحین اس (الج یری.)171،
آیا بعد از ارتداد و قبل از اسالم ميتواند در برابر شفعه ،چیزی مطالبه کند؟

ابوحنیفه هفته تا زمانی که اسالم آورد ،چنین حقی ندارد بنابراین اهراسالم نیخاورد و مرالبخه نکنخد
حقط باطل میشود ،اما دیگران هفتهاند حق شفعه دارد.
مواردی که به اتفاق غیرنافذ اس

پنج مورد میباشد:

 .1نکام نکام مرتد مرلقا باطل اس  ،چون نکام یا بین مسلمین اس

یا بین مسلم و کتابی یا

بین دو کتابی یا بین دو مشرک ،و مرتد دین ندارد ،حتی اهر به دین کتابی هم منتقخل شخود،
زیرا بر آن استقرار ندارد و معتبر نیس

لذا اهر مرتد یا مرتده ازدواج کند عقد ،باطل اس .

 .1ذبن :ذبیحة مرتد خورده نمیشود.
 .2صید :صید مرتد ،میته اس .
 .1شهادت :شهادت مرتد قبول نمیشود و صحین نیس .
 .5ارث :مرتد بعد از ارتداد ارث نمیبرد و از مالی که بعخد از ارتخداد کسخب کخرده ارث بخرده
نمیشود ،اما از اموالی که در حال اسالم کسب کرده ارث برده میشود.
مواردی که به اتفاق موقوف اس :
 .1شرک

مفاوره 1:اهر مرتد با مسلمانی شرک

مفاوره تشکیل دهخد موقخوف بخه اسخالم او

اس  .در صورت مسلمان شدن نافذ و در غیر این صورت ،باطل اس .
 .1شرک مفاوره شرک بین دو یا چند نفر اس مبنی بر این که هر مال که به دس آورنخد از هخر راه (عقخود و ایقاعخات
وارث و غیره) بین آنان مشترک باشد محمدجعفر جعفری لنگرودی ،مبسخوط در ترمینولخو ی حقخوق ،کتابخانخه هخنج
دانط ،تهران ،چاپ اول1218 ،هخ .ش ،ج ،2ص.1188
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 .1تصرف بر اموال فرزندان صغیرش
در توقف نسب
اس

به چی ی که مبادلة مال به مال باشد مًل بیع و هبه و صرف و سخلم اخختالف

اهر اسالم آورد به اتفاق نافذ اس  ،اما اهر هالک شود یخا بخه دارالحخرب ملحخق شخود نخ د

ابوحنیفه باطل و ن د صاحبین صحین اس

چون حق تصرف در ملکط تنها هنگام هخالک سخاقط

میشود( .همان.)172،
اما مواردی مانند اعرای امان به حربی را تصرین نکردهاند چون امان ذمخی نافخذ نیسخ  ،پخس
امان حربی هم به طریق اولی جای نیس

و همچنین از عاقله هخم شخمرده نمخیشخود بنخابراین در

مورد دیه ،نه کمک میکند و نه به او کمک میشود ،زیرا به معنای همکاری بین اقوام با مرتد اس
و بین مرتد با مسلمین همکاری نیس .
اهر مرتد ودیعهای ن د کسی بگذارد یا کسی ن د او ودیعه بگذارد صحین اسخ

همچنخین اهخر

شیئی را هم یا پیدا کند ،حکم لقره در آن جاری اس .
اهر مرتد به دارالحرب ملحق شده و پس از مسلمان شدن ،برهردد و مالط ن د ورثه باقی باشخد
حق دارد که با ررای

یا با حکم قاری آنها را بگیرد ،مشروط بر اینکه مال ن د ورثه باشد ،اما اهر

از ملک آنها خارج شود مانند بیع و غیره ،تلف شده محسوب میشود و حقی نسب
اما نسب

بخه آن نخدارد،

به اموالی که برای بی المال از او هرفته می شود ،یعنی اموالی کخه بعخد از ارتخداد کسخب

کرده اس  ،هیچ حقی ندارد .در صورتی که وارث نداشته و اموالی که در زمان اسالم کسخب کخرده
به بی المال رسیده اس  ،پس از بازهش
هشته و فئ منحصر در اموالی اس

به اسالم نسب

به آن اموال حق دارد چون فئ مسلمین

که در ایام ارتداد کسب نموده اس ( .همان).

شافعي
عیوبی که موجب فس نکام میشود به دو هروه عیوب مشترک و عیوب مختص تقسیم میشود.
عیوب مشترك

عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از :جنون ،جذام و برص .هر کدام از زوجخین ،در صخورت
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وجود عیبی از این عیوب در طرف دیگر میتواند درخواس

فس ازدواج نماید (.الشربینی،1775،

 121الخن 111 ،1111،الرملی 218 ،1111،النووی 166 ،1111،الغ الی.)12 ،1118،
فقدان شعور ،صرع ،اغمائی کخه مخأیوس از خخوب شخدن باشخد ،مخیشخود.

جنون شامل حال

(الشربینی ،121 ،1775،الخن 118 ،1111،الرملی.)217 ،1111،
جنون موجب ایجاد حق فس برای هر کدام از زوجین میشود ،خخواه بعخد از عقخد و آمیخ ش
ایجاد شود یا قبل از عقد موجود باشد و فرقی بین زن و مرد نیس

و نی فرقخی نخدارد کخه جنخون

دائمی یا ادواری باشد ،مگر اینکه خیلی کم باشد یعنی ناپایدار و زودهذر باشد .جنون زودهخذر و
ناپایدار مجوز فس نکام نمیشود.
وقتی که یکی از زوجین مجنون شود دیگری حق فس دارد ،و در صورتی که دیگری نی عیب
موجب حق فس داشته باشد حق فس خودش ساقط نمیشود .اما اهر زوجین با هم مجنون شوند
استفاده از خیار فس برای آنها متعذر شده و حق آنها به ولی منتقل میشود .اهر اشخکال شخود کخه
ولی خیار ندارد ،مگر نسب
عقد باشد عقد باطل اس

به عیب مقارن با عقد (چنانکه بیان خواهد شد) و جنون اهر مقارن بخا
زیرا در ت ویج ولی شرط اس

که به کفو تخ ویج کنخد و مجنخون کفخو

نیس  ،در جواب هفته میشود :ولی در حالی که همان به سالم

داشته ،ت ویج کرده و یا ایخنکخه

زوجه قبل از ظهور جنون اذن داده و بعدا جنون ظاهر شده ،پس عقد صخحین اسخ

و حخق فسخ

بوجود میآید (.الرملی.)217 ،1111،
جذام و برص که دو بیماری معروف هستند نی مانند جنون موجب حق فس میشوند .دربخارة
ل وم ظهور این بیماریها اختالف اس  ،ولی نظر راجن عدم اشتراط اس  ،بلکه نظریخة کارشخناس
مبتنی بر وجود جذام یا برص کفای

میکند و به نظر کارشخناس اعتمخاد مخیشخود( .الخخن،1111،

 111الشربینی 121 ،1775،الرملی ،همان).
در عیوب مشترک (جنون ،جذام ،برص) باید علم به عیب وجخود نداشخته باشخد و در صخورت
وجود علم و ررای

به آن حق فس ایجاد نمیشود( .الخن.)111 ،1111،

اهر زن به عیبی از عیوب راری شده و ولی راری نشود ،ولی حق فس دارد ،به شرط ایخنکخه
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عیب در زمان عقد وجود داشته باشد .اما اهر عیب بعد از عقد حادث شده ،ولی حق فسخ نخدارد
زیرا حق ولی برای فس مربوط به حق ولی نسب
اهر زوج هنگام عقد سالم باشد عقد با کفائ

به کفائ

و زوج معیوب کفو نیسخ  ،امخا

اس

همراه بوده و ولی نسب

به عیوبی کخه بعخد از عقخد

حادث می شود ،حق اعتراض ندارد( .الرملخی 211 ،1111 ،النخووی 161 ،1111 ،الغ الخی،1118 ،
.)12
در پاس به این اشکال که در ثبوت حق فس عدم علم به عیب را شرط کردیخد و تصخور ایخن
مرلب در مورد عیب مقارن ممکن نیس
علم به عیب نداشته باشند ،عقد باطل اس
شده :این مورد در جایی اس

زیرا با علم زن و ولی به عیب ،خیار ساقط اسخ

چون نکام با غیر کفو بوده ،بنابراین خیار ندارد هفتخه

که زن به ولی اجازة ازدواج داده و ولی نی به همان سالم

نموده و سپس عیب ظاهر شده اس

و اهخر

بنابراین عقد صحین اس

تخ ویج

و زوجه یا ولی بعخد از علخم حخق

فس دارد( .الشربینی.)122 ،1775،
عیوب اختصاصي

منظور عیوبی اس

که اختصاص به مرد یا زن دارد که در دو قسم

بیان میشود.

بند اول ـ عیوب مختص زن

عبارت اس

از رتق و قرن ،و منظور انسداد محل آمی ش برور طبیعی یا عارری اس

به صخورتی

که با وجود آن استمتاع ممکن نباشد .در این صورت اهر شوهر علم به عیب نداشته و بعد از عقخد
متوجه شود ،حخق فسخ دارد( .الشخربینی ،1775،همخان الخخن 118 ،1111،الرملخی217 ،1111،
النووی 166 ،1111،الغ الی ،1118،همان).
اهر زوجه معیوب باشد و زوج از او بخواهد به واسرة جراحخی عیخب را از بخین ببخرد زوجخه
مجبور نیس

و زوج خیار دارد اهر خواس

به همان حال

در صورتی که زوجه صغیره باشد ،ولی میتواند مصلح

قبول میکند وهرنه فس میکند.
او را در نظر بگیرد ،اهخر ازالخة عیخب

خرری ندارد ولی اجازة ازاله میدهد(.الشربینی 122 ،1775،الرملی .)217 ،1111،در صخورتی کخه
ازالة عیب ممکن باشد و زوجه راری به ازالة عیب باشد ،خیار برای زوج نیسخ

چخون مقتضخای
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فس وجود ندارد .همچنین اهر عیوب جنون ،برص و جذام با مداوا زائل شود ،حق فسخ از بخین
میرود( .الخن.)117 ،1111،
بند دوم ـ عیوب مختص مرد

عیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن جب یعنی قرع آل
آل

تناسلی و مجبوب کسی اسخ

کخه

تناسلی او قرع شده به طوری که به مقداری که حشفه به آن متصل باشد باقی نماند ،اما قرخع

حشفه به تنهایی موجب فس نیس ( .الخخن ،1111،همخان الرملخی ،1111،همخان النخووی،1111،
 166الغ الی 12 ،1118،الشربینی ،1775،همان).
برای اینکه زن بتواند در برابر عیب جب ،مرالبة فس کند الزم نیس

که خودش بخدون عیخب

باشد بنابراین اهر زن رتقاء و شوهر محبوب باشد ،زن میتواند مرالبة فسخ کنخد ،امخا بایخد علخم
نداشته باشد و در صورت وجود علم به عیب و ررای

به آن حق فس ساقط میشخود .همچنخین

برای تحقق حق فس برای زن ،عدم آمی ش شرط نیس

بنابراین اهر با زن آمی ش نموده و سپس

مجبوب شده ،زن حق فس دارد.
شافعیه میهویند مقصود از ازدواج ،استمتاع اسخ

و جخبّ امیخد اسختمتاع را برخور کلخی قرخع

می کند ،پس هویا زن با زن دیگر مًل خود ازدواج نموده اس
کند ،حتی هفته اند اهخر زن آلخ

و اهر راری نشود مخیتوانخد فسخ

مخرد را قرخع کنخد نیخ حخق فسخ دارد( .الشخربینی125 ،1775،

الرملی.)211 ، 1111،
عنن عبارت اس

از عدم توانایی جنسی و عنین مردی اس

کخه توانخایی آمیخ ش بخا زنخط از

طریق قُبُل ندارد ،حتی اهر توانایی آمی ش با زن دیگر را داشته باشد یا توانایی آمی ش بخا زن خخود
از طریق دبر را داشته باشد( .الشربینی 122 ،1775،الرملی.)217 ،1111،
برای اثبات عنن دو شرط الزم اس :
 .1زوج صبی یا مجنون نباشد ،و اهر صبی یا مجنون باشد دعخوی عخنن نسخب
نیس

چون عنن با اقرار شخص یا نکول از سوهند ثاب

مجنون متصور نیس .

بخه او پذیرفتخه

میشود و این امر دربارة صخبی و
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 .1عنن بعد از آمی ش عارض نشده باشد و االّ زن حق فسخ نخدارد چخون امکخان زوال عیخب
هس ( .الشربینی 125 ،1775،الرملی)211 ،1111،
در مورد عنن شرط نیس

که زن در زمان عقد علم به عیب نداشته باشد بلکه اهر عالم به عخنن

باشد نی حق فس دارد .اشکال شده که زن عنن را بعد از ازدواج با مرد متوجه میشود پخس علخم
او به عنن قبل از عقد متصور نیس  .در جواب هفته شده منظور موردی اس

که زن به عخنن مخرد

علم پیدا کرده بعد طالق داده شده و برای ازدواج مجدد با آن مرد هرچند هنگام عقد علم به عخنن
دارد ،حق فس پیدا میکند.
همچنین اهر یکی از زوجین بیماری دائمی داشته باشد که آمی ش ممکخن نباشخد و مخأیوس از
زوال آن باشند ،همانند عنن اس

یعنی اهر قبل از آمی ش باشد خیار هس

و اهر بعخد از آمیخ ش

باشد خیار نیس .
اما عیوب دیگر موجب فس نیس  .اهر یکی از زوجین خنًی غیر مشکل باشد خیار نیس  ،و
اهر خنًی مشکل باشد عقد صحین نیس ( .الشربینی 121 ،1775،الرملی)211 ،1111،
در خصاء (قرع بیضهها)  ،اهر آل

باقی و امکخان آمیخ ش باشخد عیخب موجخب فسخ نیسخ ،

هرچن د منی خارج نشود و در صورتی که خصاء باعث عدم امکخان آمیخ ش شخود در حکخم عخنن
اس .
فس در عیوب مذکور فوری اس

یعنی از زمانی که حق فس پیدا میشود فخورا بایخد اعمخال

شود و االّ ساقط میشود و مالک فوری بودن ،عرفخی اسخ ( .الشخربینی 125 ،1775،الخخن،1111،
 111النووی.)161 ،1111،
برای فس در عیوب مذکور دو شرط الزم اس :
 .1ارجاع امر به قاری بنابراین اهر به سبب عیبی که موجب فس اس

تراری بر فسخ کننخد

صحین نیس  .البته اهر به داوری که دارای شرایط باشد مراجعه نموده و او حکم به فسخ
نماید صحین اس .
 .1اقامة بینه بر عیبی که امکان اثبات به وسیلة بینه دارد مانند جذام و برص ،امخا عخنن بخا اقخرار
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زوج ن د قاری یا ن د دو شاهد ن د قاری ثاب

میشود چون تصخور اثبخات عخنن بخا بینخه

نمیرود و نمیتوانند برای این عیب او را به کارشناس عرره نمایند.
اهر زوج از اعتراف امتناع کرد قسم میخورد و در صورت نکول ،سوهند به زن رد مخیشخود و
سوهند یاد می کند که شوهر عنین اس

چخون ممکخن اسخ

بخا قخرائن اطخالع پیخدا کخرده باشخد.

(الشربینی 121 ،1775،الخن.)111 ،1111،
وقتی عنن با اقرار یا سوهند ن د قاری اثبات شد ،قاری به شوهر یک سال برای آمی ش مهل
میدهد که از زمان اثبات عنن شروع میشود .بعد از یک سال زوجه به دادهاه مراجعخه مخینمایخد
اهر شوهر ادعای آمی ش کند ،در صورتی که زن ثیبه باشد شوهر به تحقق آمی ش سوهند میخورد
و اهر نکول کرد زن به عدم آمی ش سوهند میخورد .اهر زن به عدم آمی ش سخوهند یخاد کنخد یخا
شوهر اقرار کند ،قاری ازدواج را فس میکند.
در صورتی که زن باکره باشد ابتدا زن سوهند به عدم آمی ش میخورد و اهر نکول کرد شخوهر
سوهند یاد میکند چون ظاهر (بکارت زن) مؤید قول زن اس  .اهر زن مریض بوده یخا از آمیخ ش
ممانع

کند ،این ایام از مدت یک ساله کسر میشود و به جای آن ایام دیگخری بخه شخوهر مهلخ

داده میشود ،اما اهر این ممانع

به سبب شوهر بوده ج ء مهل

محسوب میشود.

اهر فس در نتیجة این عیوب ،قبل از آمی ش صورت هیرد ،مهر ساقط شده و متعه هم نیسخ
چون اهر عیب از شوهر بوده زن فس کرده و اهر عیب از زن بوده خودش سبب فسخ اسخ  .در
صورتی که فس بعد از آمی ش و به سبب عیب مقارن عقد یا عیبی که بین عقد و آمیخ ش بوجخود
آمده و علم به آن نداشته باشد ،زن مستحق مهرالمًل اس .
اما اهر فس و عیب بعد از آمی ش ایجاد شده زن مسختحق مهرالمسخمی اسخ
آمی ش مستقر شده و سبب فس پس از آن به وجود آمده اس

چخون مهخر بخا

و شوهر نمیتواند مهر را از ولی یا

زوجه به دلیل غرور باز پس بگیرد زیرا آمی ش نموده و مهر در برابر آن بوده اسخ (.الخخن،1111،
همان الرملی 211 ،1111 ،النووی.)161 ،1111 ،
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تأثیر ارتداد زوجین در ازدواج

اهر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابرة ن دیکی مرتد شوند ،نکام فخورا پایخان یافتخه و قرخع
میهردد ،و در صورتی که ارتداد بعد از ن دیکی باشد (خواه در قبل یخا دبخر یخا آنچخه جانشخین آن
مًل ادخال منی مرد در فرج زن) جدایی بین آنها وابسته به اسالم آوردن اسخ

اس

اهخر قبخل از

انقضای عده ،هردو یا آن که مرتد شده ،اسالم آورد ،نکام بین آنها ادامه مییابد ،البته در این فاصله
آمی ش بین آنها حرام اس  ،اما در صورت وقوع آمی ش به خاطر شبهة وجود نکخام ،حخد جخاری
نبوده و تع یر میشوند.
در صورتی که تا انقضاء عده اسالم نیاورد یا اسالم هم مان و مقارن با انقضخاء عخده یخا بعخد از
پایان عده باشد ،نکام از زمان ارتداد منقرع میهردد .در این مسأله ،ارتخداد زوج و زوجخه یکسخان
اس .
ارتداد فس اس

بنابراین ج ء عدد طالقها شمرده نمیشود.

نفقة اوالد و همسر شخص مرتد از اموالط پرداخ

میشخود .اهخر زن ،مرتخد شخده و قبخل از

ن دیکی طالق داده شود ،مهر ندارد و اهر شوهر مرتد شده و زن قبل از ن دیکی طخالق داده شخود،
زن نصف مهر را دارد ،ولی بعد از ن دیکی تأثیری در مهر ندارد( .الج یری 178،و .)177
نتیجه
از دیدهاه حنفیه فس فقط به سبب عنن ،جب و خصاء شوهر پدید میآید و اهر این عیوب یافخ
شود زن حق خیار دارد ،اما برای مرد حق خیار نیس  ،هرچند زن معیوب باشد.
 در صورت مجبوب بودن شوهر ،زن با پنج شرط حق فس دارد و فورا باید حق خود رااعمال کند .1 .آزاد باشد  .1بالغ باشد  .2زن عیب مانع آمی ش مانند رتق ،عفل و قرن
نداشته باشد  .1زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد  .5زن بعد از عقد به عیب
راری نشود.
 -در مورد عنین نی زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد میتواند مرالبة فس کند.
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 خصی (مردی که بیضهاش قرع شده باشد) اهر امکخان آمیخ ش داشخته باشخد ،خخواه انخ الصورت بگیرد یا نه ،زن خیار ندارد ،اما اهر امکان آمی ش نداشته باشد ،حکم عنخین جخاری
اس .
 اهر شوهر مرتد شود ،بدون نیاز به قضاوت ،فورا بین زوجین جدایی ایجاد میشود اما اهخرزن مرتد شود در باره فس اختالف نظر وجود دارد.
از دیدهاه شافعی عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از :جنون ،جذام و برص.
 جنون موجب ایجاد حق فس برای هر کدام از زوجین میشود، جذام و برص که دو بیماری معروف هستند نی مانند جنون موجب حق فس میشوند.عیوب مختص زن عبارتنداز رتق و قرن ،عیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن.
 برای اثبات عنن دو شرط الزم اس  :زوج صبی یا مجنخون نباشخد ،و عخنن بعخد از آمیخ شعارض نشده باشد.
 -فس در عیوب مذکور فوری اس .
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