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احكام پس از طالق از منظر فقه شافعی و حنفی
سید مهدی میرداداشی



(تاریخ دریافت2931/01/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/00/12 :

چکیده
احكام پس از طالق از موضوعات مبتالبه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذذهبی بانذ د قاضذی بای ذتی برا ذا
مذهب آنها اقدام به ر یدگی نماید ما در این مقاله ،با رویكردی توصیفی به مطالعه احكام پس از طالق از دیذدگاه فقذه نذافعی و ح فذی
خواهیم پرداخت قانون ا ا ی جمهوری ا المی ایران نیز این تفاوت را محترم نمرده و مطابق اصول  21و  29قذانون ا ا ذی ایرانیذان
غیرنیعه در احوال نخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث ،وصیت) بر طبق مذاهب خودنان عمل میک د و در انجام احكذام و مقذررات و مرا ذم
مذهب خودنان آزادند .عمل به این اصول قانون ا ا ی م تلزم این ا ت که دادگاهها و مراجع قضایی نیذز برا ذا احكذام و مقذررات
مذاهب در دعاوی آنها ر یدگی نمای د .از آنجا که قوانین موجود در مورد احوال نخصیه برا ا فقه امامیه ت ظذیم نذده و قضذات نیذز
اطالع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرنیعی ندارند و قضات اهل ت نیز غالباً با قواعد مذهب خذوی آنذ ایی دارنذد ،در عمذل قضذات
برای ر یدگی به پروندههایی که مربوط به احوال نخصیه اهل ت مینود با مشكالتی مواجه ه ت د و ناچذار بذه ارجذاع بذه مراکذز و
مجامع علمی اهل ت و اخذ فتوای ر می از آنها مینوند.این مقاله می کوند تا در این م یر گامی هرچ د کوچذ بذردارد و نذرای
اجرایی کردن اصل  21قانون ا ا ی را فراهم آورد.

کلیدواژگان
احوال نخصیه ،طالق ،فقه ح فی ،فقه نافعی.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :
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طرح بحث
احكام پس از طالق را میتوان در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار داد یكیی امیور مربیوه بیه
احكام مالی و دیگری احكام غیر مالی .ابتدا احكام مالی را در چند محور مورد مطالعه قرار خواهیم
داد آنگاه به احكام غیر مالی خواهیم پرداخت.
احکام مالي
بند اول :احکام ارث
الف) طالق رجعي و قضایي
طالق رجعي

در فقه شافعی و حنفی كسی كه زوجه خود را طالق رجعی دهد ،مادامی كیه دیده منق یی نشیده
چنانچه یكی از زوجین بمیرند ،دیگری از وی ارث خواهد برد ،چه طالق در میر

میوي ییا در

حییاس سییالمت باشیید (الزحیلییی4141/هییی.ق661/9/؛ زیییدان 4141/هییی .ق114/44/ ،؛ السرخسییی
4149/هی.ق 11/6/؛ شیخ نظامالدین 4111/هی.ق .)969/4/
طالق قضایي

از آنجا كه طالق ق ایی در فقه شافعی ،ماهیتاً یك نوع طالق بائن تلقی میشیود؛ بنیابراین احكیام
توارث بر قرار نخواهد بود (الزحیلی ،همان ،ص 949و919؛ شیخ نظام الدین ،پیشیین) بیر خیال
فقه حنفی كه در فر

مسأله ،حكم به ارث زن نموده است.

ب) طالق بائن و طالق در حال مرض
طالق بائن

از دیدگاه فقه شافعی ،در طالق بائن زوجیین از یكیدیگر ارث نمییبرنید( ،زییدان ،پیشیین ،ج،44
ص )169برخال

فقه حنفی كه در صوري فوي مرد ،در اییام دیده طیالق بیائن ،زن از وی ارث

میبرد (شیخ نظام الدین ،پیشین ،ص.)969
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طالق در حال مرض

در فقه شافعی در مورد جریان رابطه توارث یا قطع آن نسبت به زوجه ،اختال
اختال  ،ددم ذكر حكم طالق كسی كه در مر

اسیت .منشیأ ایین

الموي است ،در قرآن و سنت نبوی میباشد .در

مجموع میتوان به چهار قوس اشاره نمود:
 .4برخی از فقهای شافعی میگویند ،زن در این وضعیت مطلقاً ارث میبرد ،و سپری شدن دده
یا ازدواج مجدد زن مانع از ارث نیست؛
 .1در صورتی ارث میبرد كه ازدواج نكرده باشد؛
 .1تا قبل از انق ای دده بائنه ارث میبرد؛
دمده دلیل قائلین به توارث ،رأی خلیفه دوم و سوم و نیز استناد به لزوم دفع ضرر از زوجیه از
باب سد ذرایع است.
 .1مشهور فقهای شافعیه معتقدند زن در این فر

مطلقاً ارث نمیبرد؛ زیرا:

اوالً ،در قرآن و سنت در این مورد حكمی وارد نشده است؛
ثانیاً ،یكی از آثار طالق بائن ،قطع رابطه زوجیت و قطع رابطه توارث است ،بدون اینكیه از
این حیث فرق باشد كه طالق در حاس سالمت یا در حاس مر

واقع شده است؛

ثالثاً ،ادماس قادده ال ضرر از باب سد ذرایع و تداوم رابطه توارث بیرای زوجیه بیا حقیوق
مسلم زوج تنافی دارد (زییدان/پیشیین114/44/؛ سیاب  4999/م419 /1/؛ شییخاالسیالم
141/4/4114/؛ حسینی19/4111 /؛ شهریكندی/بی تا 11/و 11؛ الزحیلی /پیشین.)669/
مفهوم این طالق كه در متون فقهی حنفیه تحت دنیوان طیالق «فیار» نییز آمیده ،آن اسیت كیه
شخص زنش را در حاس بیماری و مر

طالق بائن دهد كه از نظر فقه حنفی ،در این صوري ،زن

مادامی كه در دده است ارث خواهد برد ،مگر در صورتی كه طالق بائن به امر زوجه ییا از ناحییه
وی اصدار یافته باشد كه در این فر
الدین ،پیشین ،ص.)969

ارث نخواهد برد (طهماز4114 /هیی.ق141/1/؛ شییخ نظیام
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بند دوم :احکام نفقه

از نظر فقه شافعی ،نفقه ،همچون ارث از آثار و پیامدهای نكاح میباشد و بر مرد واجب است نفقه
زوجه خویش را بدهد .از نظر شافعی الزام به انفاق از سنخ «حكم» میباشد نیه «حی »؛ فلیاا قابیل
اسقاه نمیباشد.
مالك تعیین مقدار نفقه ،وضع زوج خواهد بود و به جزء مسكن ،سایر مصادی نفقیه بیه ملیك
زوجه درآمده و از ملكیت زوج خارج خواهد شد (ساب  /پیشیین449/؛ الشیربینی4999/م911/ 1/؛
الزحیلی /پیشین 116/؛ السرخسی/پیشین414/9/؛ الكاسانی الحنفی 4114 ،هی.ق .)46/1/
الف) نفقه در طالق رجعي

در طالق رجعی ،زن در ایام دده مستح نفقه است.
ب) نفقه در طالق بائن

از نظر شافعی اگر مطلقه حامل نباشد ،نفقه ندارد و چنانچیه حامیل باشید ،نفقیه داشیته و در ایین
صییوري نفقییه متعل ی حمییل نبییوده ،بلكییه متعل ی بییه زن میییباشیید (الشییربینی /پیشییین961/1/؛
االنصاری 4141/هی .ق  .)144/1/در فقه حنفی ،نفقه معتده بائنه حتی در فر

ددم حمیل نییز بیر

زوج واجب است؛ چون حبس بودن زوجه در ایام دده در جهت ردایت ح زوج اسیت .بیا ایین
حاس در ایام دده وفاي ،زن ح نفقه نخواهید داشیت؛ چیون حیبس زن در ایین میورد در جهیت
ردایت ح زوج نبوده ،بلكه به جهت ردایت ح شرع اسیت (الزحیلیی/پیشیین691/1/؛ الحسینی
السمرقندی4114/هی.ق 611/1/؛ طهماز/پیشین.)199/
احکام غیر مالي پس از طالق
بند اول :حضانت

ح انت در لغت از ریشه ح ن و به معنی در كنار گرفتن مییباشید« ،حضن الطانر باضهضنذالضلا نيلذال ا
نفسذاحتتاجنرحنذ»؛ وقتی گفته میشود« :ح ن الطائر بی ه» كه پرنده تخیماش را در كنیارش بگییرد
(ابن منظور 4149/هی .ق /1/ماده «ح ن»).
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معنای اصطالحی و شردی ح انت از معنای لغیوی دور نیفتیاده ،از آن رو كیه میادر كیودك را در
آغوش میگیرد و آن را به خود ضم میكند.
فقهای شافعی در تعریف ح انت گفتهاند؛ ح انت شرداً دباري اسیت از محافظیت كیردن از
كسی كه به حد تمیز نرسیده و در كار خود مستقل نباشد و تربیت وی به گونهای كه وی را اصالح
كند و حفظ وی از چیزی كه وی را بیازارد (داشور.)911/4116 /
در فقه شافعی ،والدین موظف به ح انت اطفاس خود هستند .در این مورد به آیه كریمه «واعلن ا
لملوطوداطذارزقهن اواسسنوّ اعملونبو » استدالس شده است .در واقع لباس و خوراك فرزندان به وجه نیكو
بر دهده صاحب فرزند است .ح انت كننده باید داقیل ،امیین و دفییف بیوده و بید كیاره نباشید.
ح انت كننده نباید رقاصی نماید و خمر بنوشد و در نگهداری طفل اهماس ننمایید ،چنانچیه كیافر
نمیتواند از مسلمان ح انت كند (المغنیه4111 ،ش119 /؛ داشور /پیشین.)911/
از نظر فقه شافعی ،ح انت ح مادر است و هر وقت خواست میتواند از آن صر

نظر كند.

اگر مادر حاضر به ح انت نشود ،نمیتوان وی را به این كار مجبور نمود.
مادر مادر هر چه باال رود با ترتیب نزدیكی خویشاوندی ،از نظر ح انت حكم میادر را دارد و
سپس پدر و مادر پدر هر چه باال رود ح ح انت خواهند داشت و بعد از آنها حی ح یانت بیا
اقرب خویشیاوندان انیاث و سیپس نزدیكتیرین اقیارب ذكیور اسیت (الشیربینی /پیشیین914/1/؛
االنصاری /پیشین ،1/ص111؛ مغنیه/همان .)111 /در فقه شافعی ،ح یانت میدي معلیومی نیدارد،
طفل باید در نزد مادر بماند تا قدري تمیز پیدا نماید؛ یعنی تا زمانی كه طفل به سن تمییز نرسییده،
حكم ح انت برای مادر ثابت است و وقتی به سن تمیز رسید مختار است از بین پدر و مادر یكی
را انتخاب نماید؛ در صورتی كه طفل مادر را انتخاب نمود و یا نسبت به انتخاب ،سیكوي اختییار
كرد ،ح انت ح مادر خواهد بود و اگر طفل پدر و مادر را با هم اختیار نمود ،بیین آن دو قردیه
انداخته خواهد شد .اگر فرزند پسر مادر را اختیار نمود شبها پیش مادر خواهد ماند و روزهیا بیه
پدر واگاار خواهد شد تا نسبت به آموزش وی اقدام نماید و اگیر فرزنید دختیر میادر را انتخیاب
نماید .شب و روز در اختیار مادر خواهد بود (مغنیه ،همان ،ص.)119
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در فقه شافعی ،ح مالقاي به رسمیت شناخته شده است؛ در واقع آن كیس كیه طفیل در نیزد
وی نیست در دوران ح انت ح مالقاي با طفل را دارد و آن دیگری كیه ح یانت را بیر دهیده
دارد ،ح منع اولی را از مالقاي نخواهد داشت(شیخ االسالم ،پیشین ،ص .)416نفقه اوالد بر دهده
پدر است ،ولی در صورتی كه پدر موجود نبوده یا داجز از انفاق باشد ،نفقه بر دهده میادر خواهید
بود .خداوند در این باره چنین فرموده« :الاتضرراولطدةاضوطدهراواالاموطوداطذاضوطده»( .بقره .)111 /
یعنی هیچ كس موظف به بیش از مقدار از توانایی خود نیست ،نباید میادر بیه فرزنیدش ضیرر
بزند و پدر به سبب بچهاش زیان ببیند.
پس از پدر و مادر ،وجوب نفقه اوالد براساس درجه قرابت است و در صوري تفیاوي درجیه
قرابت ،اقرب باید نفقه اوالد را بدهد ادم از اینكه وارث باشد یا نباشد .و در صیورتی كیه از نظیر
قرابت ،مساوی باشند ،وارث مقدم است.
در مورد اجري ح انت گفته شده؛ مادر و یا سرپرست دیگر بیه خیاطر ح یانت حقیی پییدا
میكنند و اگر صغیر مالی داشت اجري ح انت از آن ماس تأمین خواهد شد .در غیر این صیوري،
پدر یا كسی كه ملزم به نفقه اوست ،میبایید اجیري ح یانت را بدهید (الزحیلیی /پییش111/1/؛
الشربینی /پیشین911/1/؛ النووی4141 ،ه.ق.)194/41/
ح ح انت به دلیل كفر ،جنون و شوهر نمودن مادر ساقط میشود ،البتیه در صیوري طیالق
مادر از شوهر دوم ،مانع مرتفع و ح انت به او برمیگردد (همان).
فقهای حنفی در مقام تفسیر و تعریف ح انت گفتهاند؛ ح انت میادر یعنیی دور نگیه داشیتن
طفل از پدر و نگهداری طفل توسط مادر برای رسیدگی ،حفظ و شسیتن لبیاسهیایش (الكاسیانی
الحنفی /پیشین.)61/1/
ح انت هیچ ارتباطی با والیت بر ازدواج و امواس طفل ندارد ،بلكه صرفاً برای حفظ و تربییت
طفل میباشد .فقها اتفاق نمودهاند كه ح انت اصالةً برای مادر و ح وی مییباشید؛ البتیه فقهیای
حنفی معتقدند كه ح انت ح فرزند است؛ بنابراین ،مادر ح ندارد ح ح انت را اسقاه نموده
و یا بر آن مصالحه كند ،چنانچه نمیتواند آن را دو

خلع قرار دهد (مغنییه /پیشیین .)111/البتیه
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تردیدی وجود ندارد كه مادر در ح انت نسبت به هر كسی دیگر شایستهتر است ،حتی اگیر میادر
از اهل كتاب یا مجوس باشد ،چون شفقت و مهربانی با اختال

دین ،تفاوي نمیكند ،بایید توجیه

داشت كه مادر را نمیتوان بر ح انت مجبور نمود (بدرالدین4114 /هی .ق.)619/9/
در صورتی كه مادر حاضر به ح انت نبوده یا از آن معاور باشد ،نوبت به مادر میادر و سیپس
به مادر پدر سپس به خواهران تنی ،سپس خواهران میادر ،سیپس خیواهران پیدری ،سیپس دختیر
خواهر تنی ،سپس دختر خواهر مادر میرسد و همینطور تا بیه خالیههیا و دمیههیا منتهیی شیود
(الكاسانی الحنفی /پیشین61/؛ بدرالدین/همان.)619/
ح انت كننده باید داقل ،امین و دفیف بوده و بدكاره نباشد ،همچنیین ح یانت كننیده نبایید
رقاصی نماید و خمر بنوشد و در نگهداری طفل ،اهماس نماید .البته از نظیر فقیه حنفیی ،اسیالم در
ح انت كننده شره نیست ،هرچند در صورتی كه ح انت كننده مرتد شود ،ح یانت وی سیاقط
خواهد شد (مغنیه /پیشین.)111/
دالء الدین كاسانی شرایط حاضنه و حاضن را چنین بیان نموده است:
 .4زن حاضنه باید با طفل محرم باشد ،چون اساس ح انت بر شفقت و مهربانی استوار اسیت
كه آن هم به زن محرم محدود میشود؛
 .1زن حاضنه دارای همسر اجنبی از طفل نباشد؛ در صورتی كه زوج از خویشان طفیل باشید،
ح انت ساقط نخواهد شد و به هر حاس در صوري طالق ،ح انت دود میكند؛
 .1زن حاضنه مرتد نباشد ،حتی در صورتی كه از اسالم مرتید شیود ،حی ح یانتاش باطیل
خواهد شد ،چه این كه مرتده حبس میشود و در آن صیوري طفیل مت یرر خواهید شید،
هرچند در صوري توبه نمودن و مسلمان شدن ،چون مانع از بین رفته ،حی ح یانتش بیر
خواهد گشت؛
 .1زن آزاد باشد.
اما شرایط حاضن دباري است از:
 .4مرد سرپرست باید از خویشان طفل باشد؛
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 .1در صورتی كه طفل ،دختر بچه باشد ،مرد خویش باید از افراد مورد ادتماد و وثوق باشد؛
 .1دین مرد سرپرست با طفل یكی باشد (الكاسانی الحنفی /پیشین.)66/1/
در فقه حنفی ،مدي ح انت برای پسران  1سیاس و بیرای دختیران  9سیاس اسیت (همیان64/؛
مغنیه/پیشین.)119/
در صورتی كه زوجیت باقی نباشد ،اجري ح انت باید از ماس طفل پرداخت شیود و چنانچیه
طفل مالی نداشته باشد ،پرداخت اجري ح انت بر كسی كه نفقه طفل بروی واجب است ،الزامیی
است .به جهت فرموده خداوند (و دلی المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ)( ،بقره  )111 /نفقه اوالد بیر
دهده پدر است.
در صورتی كه پدر موجود نبوده یا داجز از انفیاق باشید ،نفقیه اوالد بیر موجیودین از اصیوس
واجب است ،ادم از اینكه مرد یا زن باشند ،پس بر جید و میادر بیه تنهیایی در صیوري داراییی،
واجب است.
شروه وجوب نفقه اوالد به شرح زیر است:
 .4پدر قدري بر انفاق داشته باشد حاس یا اینكه دارایی داشته یا اینكه قدري بر كسیب داشیته
باشد؛
 .1فرزند فقیر معسر بوده و قدري بر كسب نداشته باشد (الزحیلی /پیشین.)114/44/
در فقه حنفی ،ح مالقاي به رسمیت شناخته شده است .در واقع آن كس كه طفل در نزد وی
نیست ،در دوران ح انت ح مالقاي با طفل را دارد و آن دیگری كه ح یانت را بیر دهیده دارد
ح منع اولی را از مالقاي نخواهد داشت (الحنفی الحصكفی4111 /هی.ق .)119/1/
بند دوم :احکام عده

«دده» در لغت اسم مصدر از دد یعد و مصدر آن «دد» است .دده از دیدد میأخود مییباشید ،چیه
اینكه مشتمل بر تعداد پاكی و ماه است (الخن و البغا 4141/هی .ق.)494/1/
دده در اصطالح شافعی به مدتی اطالق میگردد كه زن برای ظهور برائت رحمش ،ییا تعبیداً و
یا به دنوان دزاداری شوهرش در انتظار میماند.
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و در اصطالح فقه حنفی ،دباري است از مدي معین شردی برای انق ای آنچه از آثیار نكیاح
بییاقی مانییده اسییت (الكاسییانی الحنفییی/پیشییین191/1/؛ الزحیلییی /پیشییین1466/9/؛ السرخسییی/
پیشین.)14/6/
در حكمت و فلسفه تشریع دده باید گفت كه نگهداری دده از جانب زوجه برای جلوگیری از
اختاله انساب و ردایت حرمت نكاحی است كه منحل شده و فراهم ساختن امكیان بازگشیتن بیه
آن است (الخن و البغا 4141/هی .ق.4)494/1/
دلیل مشرودیت دده دالوه بر اجماع ،آیاي و روایاي فراوان میباشد كه ذیال ضمن بیان اقسام
دده میآید.
دده به دو قسم تقسیم میشود :یكی دده وفاي؛ دیگری دده فراق.
دده وفاي بر زنی واجب است كه شوهرش از دنیا رفته است اگر زن ،حامل باشد ،دیدهاش بیا
وضع حمل ،ادم از اینكه مدي كم یا زیاد باشد ،منق ی خواهد شد .چنانچه زن ،حامل نباشد و یا
حامل باشد ،اما امكان انتساب حمل به شوهر متوفی وجود نداشته باشد .مثل اینكه همسیرش غییر
بالغ بوده یا بیش از چهار ساس از زنش دور بوده ،دده وی چهار ماه و ده روز خواهد بیود ،ادیم از
اینكه نزدیكی صوري گرفته یا نگرفته باشد (همان491/؛ الزحیلی/پیشین 614/؛ مغنیه /پیشین111/؛
السرخسی/پیشین.)14/6/
كالم خداوند در این باره چنین است« :والوالتالألمحرلالجله النايضنو امحلهن »؛ و دده زنان باردار،
این است كه بار خود را بر زمین بگاارند (طالق .)1 /
«والطذي ايتوفونامنكماوايذرونالزولجرًايرتضص اعنفسه الرضوةالشنهباواعرنبالً»؛ و كسانی كه از شما میمیرند

 .4بكار گیری تعبیر «حكمت» به جای «دلت» بسیار حكیمانه میباشد چه اینكه دلت امری است كه معلوس وجودا و دیدما
دائر مدار وجود آن باشد در حالی كه حكمت این چنین نیست ،بلكه غالباً حكمت همراه آن پدیده میباشد مثیل دیده؛
چه این كه حتی در جایی كه زن و شوهر از هم دور باشند و امكان حمل نیز منتفیی باشید بیاز نگهیداری دیده واجیب
است.
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و همسرانی باقی میگاارند ،باید چهار میاه و ده روز همسرانشیان انتظیار بكشیند و دیده بگیرنید
(بقره.)111/
آیه دوم دمومیت داشته و شامل زنهای حامل و غیر حامل میشود ،ولی مفاد آیه اوس از تحت
دموم آیه دوم خارج شده و حكم ویژه ای برای زنهای حامل مقرر كرده و دده آنهیا را بیه وضیع
حمل دانسته است (الخن و البغا 4141/هی .ق491/1/؛ مغنیه/پیشین).
روایت ماكور در صحیح بخاری نیز بر این معنی داللت میكند .در روایت ماكور آمیده اسیت
كه سُبیعه چند شب بعد از فوي همسرش ،بچه اش را به دنیا آورد ،نزد پییامبر (ص) آمید و از آن
ح ري برای ازدواج استیاان نمود و ح ري به ایشان فرمودند« :لنکحن ؛ ازدواج كین» (البخیاری/
4111هی.ق /911/باب  19از ابواب طالق /ح.)9141
اما دده فراق ،مخصوص زنی است كه با فسخ یا طالق بعد از انجام نزدیكی ،از شوهرش جیدا
شده است كه در صوري حامل بودن ،ددهاش به همان دلیل پیش گفته ،به وضع حمل اسیت و در
صورتی كه بچه ناقصالخلقه سقط شود ،از نظر حنفی و شافعی ،دیده منق یی نمییشیود (مغنییه/
پیشین )114/و چنانچه حامل نباشد و از جمله «ممن احتنه » باشند ،از نظر شافعی ،دده آنان انق یای
سه طهر بعد از فراق است.
با استناد به كالم خداوند كه میفرماید؛ «لملالقرتايرتضص اأبنفسه اثالثةاقبوء»؛ زنان مطلقیه بایید بیه
مدي سه مرتبه دادي ماهانه دیدن و پاك شدن انتظار بكشند و دده نگهدارند (بقره.)111 /
بنابراین در فقه شافعی منظور از «قروء» در آیه فوق .طهر مییباشید و در میورد زنیان صیاحب
دادي ،انق ای سه حیض مالك نبوده ،بلكه انق ای سه طهر الزم است.

4

برای توضیح بیشتر مطلب الزم است اضافه شود كه كلمه «قرء» هیم در میورد پیاكی و هیم در
مورد خون حیض استعماس میشود ،لاا میان مفسرین شیعه و اهل سنت در اینكیه «قیروء» در آییه
فوق به كدام معنی به كار رفته اختال

است؛ شیعه امامیه و ماهب شافعیه معتقدند كه در ایین آییه

 .4این دیدگاه با فقه امامیه سازگار است در حالیكه ابو حنیفه معتقد است منظور از آن ،دیدن سه حیض است.
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«قروء» به معنای پاكی آمده است؛ زیرا ،اوالً ،مونث آوردن «ثالثه» در «ثالثه قروء» نشان میدهد كیه
منظور از «قروء» جمع «قرء» بمعنی «طهر» است كه ماكر است نه جمع حیض كیه مونیث اسیت و
اگر منظور از آن «حیض» بوده میباید ددد ماكر آورده میشد (ثالث قروء)؛ چون براساس قوادید
دربی ادداد از  1تا  44از حیث تأنیث و تاكیر بر دكس هم میآید .ثانیاً ،روایاي فراوانی از جوامع
روایی شیعه و اهل سنت در دست است كه دده زن در طهر غیر مواقعه ذكر شیده و «قیرء» همیان
طهر غیر مواقعه است (قربانی الهیجی.)91/9/4114/
از نظر حنفی «قروء» در آیه كریمه به معنای حییض آمیده اسیت؛ زییرا ،اوالً؛ خداونید در آییه
كریمه؛ «والملالقرتايرتضص اعنفسه اثالثذاقنبوء» امر نموده كه سه قرء باید نگهداشته شود؛ اگر «قرء» بیر
طهر حمل شود الزم میآید دو طهر و نصف دده نگهداری شود ،چون بقیه طهری كه مصیاد

بیا

طالق شده از «اقرا» محسوب میشود و «ثالثه» اسم است برای ددد مخصوص ،و اسمی كیه بیرای
ددد مخصوص وضع شده ،بر مادون خود واقع نمیشود ،پس بیا ایین تفسییر ،نمییتیوان بیه امیر
خداوند دمل نمود ،در حالی كه اگر«قرء» را بر حیض حمل نمائیم ،دده با سه حیض كامل محقی
خواهد شد .ثانیاً ،از پیامبر (ص) روایت است كه «طالقالالمنذاثنتنرناواعندّراحهضنترن»؛ طالق كنیز تا دو
مرتبه قابل تحق و دده وی دو حیض است .هرچند روایت در مورد امیه مییباشید ،ولیی از ایین
حیث كه بیان می كند آنچه موجب انق ای دده میباشد حیض است ،تفاوي نمیكند .ثالثاً ،به دلیل
دقل ،این «دده» برای اطمینان از برائت رحم واجب شده و دلم به برائت رحم نیز با حیض حاصل
میشود نه با طهر ،بنابراین دده با حیض محق میشود (الكاسانی الحنفی /پیشین.)141/1/
و چنانچه زن از دسته «ممن ال تحیض» باشد مثل ایینكیه صیغیره ییا یائسیه باشید ،دیده وی،
انق ای سه ماه از زمان جدایی خواهد بود (الخن و البغیا /پیشیین491/1/؛ الزحیلیی /پیشیین614/؛
شیخاالسالم /پیشین1/؛ س/؛ مغنیه /پیشین.4)114 /

خداوند میفرماید« :ولطال ن ايسسن امن ال نه امن انسنر كمابنالرتدنتمافوندّ اثالثنةالش مل
نهباوالطال ن ا ا ضن »؛

 .4سن یأس در فقه شافعی  61سالگی است و در فقه حنفی  99سالگی است.
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آن دده از زنان مطلقه تان كه از دادي ماهانه مأیوسند اگر در مورد آنها شك دارید ،دده آنهیا سیه
ماه است و همچنین آنها كه دادي ماهانه ندیدهاند (طالق .)1 /
در صورتی كه زن مطلقه یا زنی كه ازدواج اش به فسخ منتهیی شیده ،مدخولیه نباشید ،بیر وی
نگهداری دده الزم نیست.
خداوند در این باره میفرمایید ...« :مثاطلقتيلنوه امن اقدننالناهسنوه افيلنراطكنماعلنهه امن اعندةاتوتندو ر»؛
 ...سپس آنان را قبل از همبستر شدن طالق دادهاید ،ددهایی برای شما بر آنها نیسیت كیه بخواهیید
حساب آن را نگاه دارید» (احزاب .)19 /
در فقه شافعی مانند فقه امامیه در مورد اینكه صر

خلوي نمودن مرد با زن اثری در وجیوب

دده ندارد و برای وجوب نگهداری دده میبایست نزدیكی صوري بگیرد ،اتفاق نظر است (مغنیه/
پیشین  .)119/از دیدگاه فقه شافعی ،بر صغیرهای كه كمتر از نه ساس دارد و غیر قابیل وطیی اسیت
ددهای نیست ،ولی اگر قابل وطی باشد دده دارد (همان.)114/
طب دیدگاه جدید فقه شافعی و مشهور فقهای آنها به تقاضای زنی كه شیوهرش غاییب شیده،
مبنی بر طالق ترتیب اثر داده نمیشود ،مگر اینكیه زوج در حیاس غیبیت فیوي كیرده باشید و در
صوري تحق فوي زوج ،زن باید از زمان مرگ شوهر ،دده وفاي نگاه دارد و اگر مردن غایب ،از
زمانی باشد كه از آن زمان تا به حاس مدي دده منق ی شده باشد ،زن فوراً میتوانید ازدواج بكنید
در غیر این صوري باید دده وفاي را اتمام نمایید .بیه هیر حیاس در صیوري مراجعیت زوج اوس،
ازدواج دوم باطل و زن متعل به زوج اوس خواهد شد و بعد از سپری شدن دیده شیبهه ،زوج اوس،
میتواند با وی نزدیكی نماید (مغنیه/پیشین111/؛  /شیخ االسالم.)114/4/4114/
از نظر فقه حنفی ،در صوري وقوع طالق پس از خلوي زوج با زوجه ،هرچند دمیل نزدیكیی
صوري نگرفته باشد ،نگهداری دده ،واجب بوده و زوجه باید مانند زن مدخولیه تمامیاً دیده نگیاه
دارد (مغنیه/پیشین119/؛ الكاسانی الحنفی /پیشین .)146/1/از نظر حنفی ،صغیرهای كه كمتیر از نیه
ساس دارد و مدخوله باشد ،دده خواهد داشت (مغنیه /همان.)114/
حنفیه درخصوص زنی كه شوهرش مفقود شده ،معتقد است حكم به حییاي مفقیود مییشیود
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بنابراین ،اموالش به ارث برده نمیشود ،به در خواست طالق زن ترتیب اثر داده نشیده و در نتیجیه
دده نخواهد گرفت ،مگر زمانی كه مرگش محق شود كیه در ایین صیوري ،دیده وفیاي خواهید
گرفت؛ چنانچه اگر نامه یا خبری مبنی بر طالق وی از سوی شوهر مفقیودش رسییده باشید ،بایید
دده طالق بگیرد (الزهیلی /پسین.)1411/
در وطی به شبهه و معقوده به دقد فاسد نیز دده واجب است مانند آنچه در نكاح صحیح گفتیه
شده ،اما در دقد باطل مانند دقد بر محارم ،دده واجب نیست .زانیه دده نیدارد و در صیورتی كیه
حامل باشد ،می توان وی را دقد نمود ،ولی وطی وی قبل از وضع حمیل جیایز نخواهید بیود .زن
كتابی در صورتی كه همسرش مسلمان باشد در حكیم زن مسیلمان اسیت و بیر وی دیده واجیب
است ،ولی در صورتی كه همسرش نیز كتابی باشد ،نگهداری دیده واجیب نخواهید بیود (مغنییه/
پیشین.)111/
احکام زن مطلقه در ایام عده در فقه شافعي

احكام ددة طالق با توجه به رجعی یا بائن بودن متفاوي است؛
بر ددة طالق رجعی ،احكام زیر مترتب است:
 .4وجوب مسكن؛
 .1وجوب نفقه؛
 .1همراهی مرد با زن در مسكن و ددم جدایی از وی؛
خداوند در این باره میفرماید« :لسكنوه ام احهثاسكنتمام اوجندسماواالاتضنرروه اطتضنهقولاعلنهه ا
والناس الوالتامحنافأنفقولاعلهه احن ايضنو امحلهن ا» (طیالق .)6/همانجیا كیه [خیود] سیكونت
دارید ،به قدر استطادت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسییب [و زییان] مرسیانید تیا
درصه را بر آنان تنگ كنید ،و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل كنند.
و نیز فرموده« :الاختبجوه امن اضهنوّ اواالاجنبج الالالنا تنااضفرحرنةامدهننة»؛(طیالق .)4 /نیه شیما
آنها را از خانههایشان بیرون كنید و نه آنها از خانیه بییرون رونید ،مگیر آنكیه كیار زشیت
آشكاری انجام دهند.
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 .1حرمت خواستگاری از زنان مطلقه رجعیه در ایام دده؛
كالم خداوند در این باره چنین است« :و بعولتهنّ اح ّ برّدهنّ فی ذلك ان ارادو اصالحاً»(بقره /
 )111و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند ،به باز آوردن آنان در این [مدي] سزاوارترند.
مطلقه بائنه ممكن است حامل یا غیر حامل باشد:
الف) احكام مطلقه بائنه حامل از قرار ذیل است:
 .4وجوب مسكن به دلیل دمومیت كالم خداوند(طالق )4 /كه شامل مطلقه رجعیه و بائنیه
میشود و به تازگی از آن سخن گفتیم.
 .1نفقه؛ (طالق.)6 /
 .1ددم خروج زن از منزس مگر برای حاجتی (طالق.)4 /
ب) در صورتی كه مطلقه بائنه ،حامل نباشد ،تمام آثار ذكر شده ،به جزء نفقه ی به دلیل رواییت
نبوی (ص) ی میآید (الخن و البغا /پیشین.)499/1/
در دده وفاي احكام زیر باید ردایت شود:
 .4ترك زینت و آرایش و دطر؛
 .1ح ور در خانه زوج و ددم خروج از آن ،مگر برای حاجتی (همان).
احکام زن معتده در فقه حنفي

احكام زن معتده در فقه حنفی به شرح زیر است:
 .4ددم جواز ازدواج اجنبی با زن معتده ادم از اینكه طالق رجعی یا طیالق بیائن باشید؛ «واالا
دلغالطكتبالجن»( .بقره.)119 /
توزمولاعقدةالطنكرحاح ايَ ُ
البته برای صاحب دده ،جایز است زن معتده را به ازدواج خویش در آورد.
 .1برای اجنبی جایز نیست از زن معتده صریحاً خواستگاری نماید .ادم از اینكه طالق رجعیی
یا بائن باشد ،یا متوفیدنها زوجها باشد .تعریض به خواستگاری در دده وفاي جایز اسیت
ولی در دده طالق جایز نیست .فرق دده طالق با دده وفاي در ایین جهیت آن اسیت كیه
اوالً برای معتده از طالق ،خروج از منزس ،به هیچ روی جایز نیسیت؛ بنیابراین تعیریض بیه
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خواستگاری ممكن نخواهد بود و اما برای زن متوفی دنها زوجهیا ،خیروج از منیزس مبیاح
بوده و امكان تعریض خواستگاری وجیود دارد .ثانییاً؛ تعیریض خواسیتگاری در میورد زن
معتده از طالق ،موجب دداوي و دشمنی بین تعیریض زننیده و زوج معتیده مییشیود ،در
حالی كه در مورد معتده از متوفی چنین بحثیی وجیود نیدارد (الكاسیانی الحنفیی /پیشیین/
.)149/1
 .1حرمت خروج از منزس برای برخی از معتداي ادم از اینكه طیالق رجعیی ،ثالثیه ییا بیائن
باشد؛ «لسكنوه ام احهنثاسنكنتم»؛ همانجا كه [خیود] سیكونت داریید آنیان را جیای دهیید»
(طالق .)6/
اما زن متوفی دنها زوجها ،هرچند ،شب نمیتواند از خانه خارج شود ،مانعی بیرای خیروج
او در طوس روز از منزس وجود ندارد.
 .1در مورد زن معتده از وفاي زوج ،وجوب احداد قابل ذكر است؛ یعنی زن معتده باید زینیت،
آرایش و استعماس دطر را ترك نماید.
 .9وجوب نفقه و سكنی كه در صوري طالق رجعی بودن ،اختالفی در وجیوب آن دو نیسیت.
چنانچه طالق ثالثه یا بائن باشد در صورتی كه حامل باشید نفقیه و سیكنی دارد؛ «والناسن ا
لوالتامحنافأنفقولاعلهه اح ايضو امحلهن ا»؛ و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضیع حمیل
كنند (طالق .)4 /
البته از نظر فقه حنفی در صورتی كه حامل نباشد نیز نفقه و سكنی واجب است.
 .6ثبوي نسب (الكاسانی الحنفی/پیشین.)114/1/
بند سوم :احکام رجوع

رجوع در لغت به معنای برگشتن و بازگشتن(معین )4614/1 /4119 /و در اصطالح فقهای شیافعی
دباري است از برگرداندن مطلقه رجعیه در ایام دده بدون دقد (الزحیلی /پیشین.)164/
در فقه حنفی گفته شده است :رجوع دباري است از استدامه نكاح در اثنای دده طالق رجعیی
(ابن دابدین4149 /هی.ق /ج111/1؛ الزحیلی /پیشین.)6916/9/
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با استناد به كالم خداوند ،دمل رجوع مرد به زن در ایام دده طالق رجعی مشروع میباشید« :و
بعولتهنّ اح ّ بردهن فی ذلك ان ارادوا اصالحاً»؛ و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند ،بیه بیاز آوردن
آنان در این [مدي] سزاوارترند (بقره.)111 /
«فرضلاضلغ الجله افأمسكوه امبوبو الوافررقوه امبونبو »؛ و هنگامی كه دده آن زنان مطلقه سیر آمید،
آنان را به طرز شایستهای نگهدارید و یا به طرز شایستهای از آنها جدا شوید (طالق .)1/
منظور آیه این است؛ زمانی كه نزدیك است دده آنها سپری شود میتوانید به آنها مراجعه كنیید
(الشیرازی 4141 ،هی.ق .)16/1/ضمن این كه ابن دباس از دمر نقل نموده كه رسوس خدا (ص) بیه
همسرش حفصه رجوع نموده است( .همان) دالوه بر كتاب و سنت بر جواز و مشیرودیت رجیوع
اددای اجماع دلما شده است (الزحیلی/پیشین.)164/
رجوع یك دمل حقوقی یك جانبه و از ایقاداي است؛ یعنی نیازی به رضیایت زن نیدارد و از
نظر ماهییت ،رجیوع از مقولیه «حكیم» بیوده و قابیل اسیقاه نمییباشید (همیان161/؛ الشیربینی/
پیشین .)111/1/در حالی كه فقهای حنفییه «رجیوع» را از مقولیه حی مییداننید و معتقدنید زوج
میتواند آن را اسقاه نماید (الجوزیه4114/هی.ق .)961/9/
فقهای شافعیه و حنفیه طالق خلع را بائن میدانند كه از ددد طالقها میكاهید و در اییام دیده
برای مخالع ح رجوع وجود ندارد ،حتی اگر مختلعه بیه فدییه رجیوع نمایید و از تصیمیم خیود
برگردد نیز ماهیت و طبیعت طالق خلع از بائن به رجعی تبدیل نخواهید شید؛ زییرا ایقیاع طیالق
خلعی بائن ،با قصد و اراده مرد صوري پایرفته و پس از وقوع آن به نحو صیحیح ،اراده مخیالع و
مختلعه در تغییر ماهیت آن مؤثر نخواهد بود ،مگر اینكه پس از پایان دیده ی در صیوري امكیان ی
نكاح مجددی را منعقد نماینید (الشیربینی/پیشیین 111/1/؛ االنصیاری /پیشیین149/6/؛ بدرالیدین/
پیشین .)941/9/در فقه شافعی برای رجوع ،دمل و فعل كافی نیست ،بلكیه تلفّیظ بیه رجیوع الزم
است (الشیرازی /پیشین.4)11/
« .4واالاتصحالطبجوةالالاعطقول...افلمايصحاعطفونامعالطقدرهاعل الطقولاسرطنكرح»
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اساساً در فقه شافعی ،رجوع دارای سه ركن است:
 .4شوهر كه باید دارای اهلیت رجوع (بلوغ ،دقل ،اختیار) باشد؛
 .1زن؛
 .1صیغه رجوع.
در خصوص صیغه رجوع ،لفظ میتواند صریح باشد ،مانند «رجعتكِ» كه نیاز بیه نییت و قصید
خاص ندارد یا كنایه باشد كه در مقام اثباي نیاز به قصد دارد و اگیر لفیظ معلی بیر امیری شیود،
پایرفته نبوده و باطل است.
در مورد اینكه آیا اشهاد برای رجوع واجب است یا خیر دو دیدگاه وجود دارد؛ یكی میگویید
به دلیل فرموده خداوند« :و اشهدوا ذویْ ددس منكم؛ و دو مرد دادس از خودتان را بر این امر گیواه
گیرید ،».واجب است (طالق .)1 /
و نظریه دیگر معتقد اسیت كیه اشیهاد در رجیوع مسیتحب اسیت (الشییرازی /پیشیین11/1/؛
الشربینی /پیشین111/1/؛ االنصاری /پیشین.)91/1/
در فقه حنفی ،برای رجوع ،الزم نیست حتماً از لفظ و قوس استفاده شود ،بلكه رجوع فعلی نییز
كافی است (السرخسی/پیشین11/؛ الكاسانی الحنفی /پیشین.4)111/1/
در فقه حنفی ركن رجعیت «صییغه» ییا «فعیل» داس بیر رجیوع مییباشید (الكاسیانی الحنفیی/
همان .)111/در خصوص صیغه رجوع ،لفظ می تواند صریح باشد ،مانند «رجعتك» كه نیاز به نییت
و قصد خاص ندارد یا كنایه باشد كه در مقام اثباي نیاز به قصد دارد و اگیر لفیظ معلی بیر امیری
شود پایرفته نبوده و باطل است (السرخسی/پیشین :11/الكاسانی الحنفی /همان.)194/
از نظر حنفیه اشهاد برای رجوع مستحب است چه اینكه كتاب و سنت از جهت شیره اشیهاد
مطل است« :والشنهدولاضو اعندلامننكم؛ و دو میرد دیادس از خودتیان را بیر ایین امیر گیواه گیریید»
(طالق.)1/
« .4لضلاقدلتذاضرهوةالواملستذاضرهوهالوانظبتال افبجذاضرهوهاتثدتاضذالطبجوةاعنداليباحنهفذ»
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امر موجود در این آیه ،بر استحباب حمل میشود(الزهیلی /پیشین )6996/9/واز آنجا كیه فقیره
«واشهدوا ذوی ددس منكم» در ادامیة آییة «فیاذا بلغین اجلهینّ فامسیكوهن بمعیرو

او فیارقوهن

بمعرو »(طالق )1 /آمده و دلما بر ددم وجوب اشهاد بر طالق ،اجماع نمودهاند ،میتیوان گفیت
كه «رجوع» نیز مانند طالق نیاز به اشهاد ندارد.
چنانچه روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است مبنی بر اینكه به «ابن دمر» امر نمیوده بیه زنیش
رجوع نماید ،ولی به وی دستور نداده تا شاهد بگیرد ،در حالی كه اگر شره بود ،رسوس خیدا(ص)
بایستی به وی امر مینمود.
دالوه بر این ،رجوع ح زوج است و این امر متوقف بر رضایت زوجه نمیباشد ،پیس ماننید
سایر حقوق زوج احتیاجی به اشهاد ندارد (الكاسانی الحنفی /پیشین111/1؛ الزحیلی/پیشین).
مواد پیشنهادی
احکام پس از طالق در مذهب شافعي

احكام پس از طالق در ماهب شافعی شامل موارد زیر است:
ماده 4ی دده دباري است از مدتی كه تا انق ای آن زنی كه دقد نكیاح او منحیل شیده اسیت،
نمیتواند شوهر دیگر اختیار كند.
ماده 1ی دده طالق و دده فسخ نكاح سه طهر است ،مگر اینكیه زن بیا اقت یای سین ،دیادي
زنانگی نبیند ،صغیره و یا یائسه باشد كه در این صوري دده او سه ماه است.
ماه 1ی دده زن حامل به وضع حمل است ادم از اینكه در دده وفاي باشد یا در دده طالق ییا
فسخ.
ماده 1ی زنی كه بین او و شوهرش نزدیكی واقع نشده دده طالق ندارد ولی دده وفیاي در هیر
حاس باید ردایت شود.
ماده 9ی صر

خلوي نمودن مرد با زن ،بدون دخوس ،موجبی برای نگهداری دده نیست.

ماده 6ی زنی كه شوهر او غایب مفقوداالثر بوده در صوري تحق فوي زوج ،دده وفیاي نگیاه
خواهد داشت.
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ماده 1ی زنی كه به شبهه با كسی نزدیكی كند باید دده طالق نگاه دارد.
ماده 1ی مبدأ دده به مناسبت نوع جدایی از تاریخ طالق ،وفاي زوج ،فسیخ ،تفریی ق یایی و
آخرین لمس در وطی به شبهه است.
ماده 9ی اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه كند هریك از آنها كه قبل از انق یاء دیده
بمیرد دیگری از او ارث می برد .لیكن اگر فوي یكی از آنها بعد از انق اء دده بیوده و ییا
طالق بائن باشد از یكدیگر ارث نمیبرند.
ماده 44ی اگر شوهر در حاس مر
نمیبرد.

4

موي ،زن خود را طالق بیائن دهید ،مطلقیاً زن از وی ارث

1

ماده 44ی نفقه مطلقه رجعیه در زمان دده بر دهده شوهر است ،مگیر ایین كیه طیالق در حیاس
نشوز واقع شده باشد ،لیكن اگر دده از جهت طالق بائن باشد زن ح نفقه نیدارد مگیر در
صوري حمل از شوهر خود كه در این صوري تیا زمیان وضیع حمیل حی نفقیه خواهید
داشت.
ماده 41ی در دده وفاي زن ح نفقه ندارد .زن در دده وفاي تنها مستح مسكن خواهد بود.
ماده  41ی ح انت طفل جزو تعهداي پدر و مادر بوده و تا زمانی كه رابطه زوجییت بیین آنهیا
برقرار است ،وجود خواهد داشت.

1

ماده 41ی ح انت طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی میكنند ،حی میادر اسیت ،و وی
میتواند در هر زمانی از آن صر

نظر نماید .در این صوري ،مادرِ مادر هرچه بیاال بیرود و

 .4طالق ق ایی در نزد شافعی ،ماهیتاً طالق بائن محسوب میشود.
 .1این دیدگاه مشهور فقهای شافعی است .در مقابل سه نظر دیگر نییز وجیود دارد4 :یی زن در ایین وضیعیت مطلقیاً ارث
میبرد و سپری شدن دده و ازدواج مجدد وی مانع از ارث نیست؛ 1ی در صوري ددم ازدواج مجدد ،ارث میبرد؛ 1یی
تا قبل از انق ای دده بائنه ارث میبرد.
 .1ماده  4411قانون مدنی ایران ،به ضمانت اجرای ح انت اشاره نموده اسیت ،ولیی در فقیه شیافعی تصیریحی بیه ایین
موضوع دیده نشده است.
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سپس پدر و مادرِ پدر هرچه باال برود و بعد از آن اقیرب خویشیاوندان انیاث و در پیی آن
نزدیكترین اقارب ذكور ح ح انت خواهند داشت.
ماده 49ی ح ح انت برای مادر ،تا زمانی كه طفل به سن تمیز نرسیده باشد ،ثابیت اسیت .در
صوري رسیدن طفل به سن تمیز 4 ،وی مخیر است از بیین پیدر و میادر یكیی را انتخیاب
نماید .در صوري سكوي ،یا انتخاب مادر ،ح ح انت با مادر خواهد بود.
ماده  46ی در صورتی كه به دلت طالق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یك منزس سكونت
نداشته باشند هریك از ابوین كه طفل تحت ح انت او نمیباشد ح مالقاي طفل خود را
دارد ،تعیین زمان و مكان مالقاي و سایر جزئیاي مربوطه به آن در صیوري اخیتال

بیین

ابوین با محكمه است.
ماده 41ی در ح انت شره است كه نگهدارنده ،بالغ ،داقل ،امیین ،دفییف و مسیلمان باشید و
رقاصی ننماید و شارب الخمر نباشید و در نگهیداری طفیل اهمیاس ننمایید و نییز توانیایی
ح انت را داشته باشد.
ماده 41ی ح ح انت به دلیل كفر ،جنون و شوهر نمودن میادر سیاقط مییشیود .در صیوري
مرتفع شدن مانع ،ح ح انت برمیگردد.
تبصره :در صوري ازدواج مادر با یكی از محارم طفل ،ح ح انت ساقط نخواهد شد.
ماده 49ی اجري ح انت از امواس صغیر تأمین خواهد شد .در صورتی كه صغیر دارایی نداشیته
باشد مخارج ناشی از ح انت ،بر دهده شخصی است كه نفقه طفل بر دهده اوست.
احکام پس از طالق در مذهب حنفي

احكام پس از طالق در ماهب حنفی شامل موارد زیر است:
ماده 4ی دده دباري است از مدتی كه تا انق ای آن زنی كه دقد نكیاح او منحیل شیده اسیت،
نمیتواند شوهر دیگر اختیار كند.
 .4در فقه شافعیه ،سن تمیز  1یا  1ذكر شده است.
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ماده 1ی دده طالق و دده فسخ نكاح سه حیض است ،مگر اینكه زن با اقت یای سین ،دیادي
زنانگی نبیند ،صغیره و یا یائسه باشد كه در این صوري دده او سه ماه است.
ماه 1ی دده زن حامل به وضع حمل است ادم از اینكه در دده وفاي باشد یا در دده طالق ییا
فسخ.
ماده 1ی زنی كه بین او و شوهرش نزدیكی واقع نشده دده طالق ندارد ولی دده وفیاي در هیر
حاس باید ردایت شود.
ماده 9ی در صورتی كه زوج با زوجه خلوي نماید ،هرچند دمل نزدیكی صوري نگرفته باشید،
مانند زن مدخوله ،نگاهداری دده واجب است.
ماده 6ی زنی كه شوهر او غایب مفقوداالثر بوده در صوري تحق فوي زوج ،دده وفیاي نگیاه
خواهد داشت.
ماده 1ی زنی كه به شبهه با كسی نزدیكی كند باید دده طالق نگاه دارد.
ماده 1ی مبدأ دده به مناسبت نوع جدایی از تاریخ طالق ،وفاي زوج ،فسیخ ،تفریی ق یایی و
آخرین لمس در وطی به شبهه است.
ماده 9ی اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه كند ،هریك از آنها كه قبل از انق اء دیده
بمیرد دیگری از او ارث می برد .در صورتی كه طالق از نوع بائن باشید ،تنهیا در صیوري
فوي زوج در ایام دده زن از وی ارث می برد.
ماده 44ی اگر شوهر در حاس مر

موي ،زن خود را طالق بائن دهد ،میادامی كیه زن در اییام

دده است ،ارث خواهد برد ،مگر در صورتی كه طالق بائن به امر زوجیه ییا از ناحییه وی
اصدار یافته باشد.
ماده 44ی نفقه مطلقه رجعیه و بائنه در زمان دده بر دهده شوهر است ،مگر ایین كیه طیالق در
حاس نشوز واقع شده باشد ،مطلقة حامل تا زمان وضع حمل ،ح نفقه خواهد داشت.
ماده 41ی در دده وفاي ،وطی به شبهه و نكاح فاسد ،زن ح نفقه ندارد.
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ماده 41ی ح انت طفل جزو تعهداي پدر و مادر بوده و تا زمانی كه رابطه زوجییت بیین آنهیا
برقرار است ،وجود خواهد داشت.
ماده 41ی ح انت طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی میكنند ،ح فرزند است ،و میادر
نمیتواند آن را اسقاه نماید ،چنانچه مادر حاضر به ح انت نباشد و یا از ح انت معیاور
باشد مادرِ مادر و سپس مادرِ پدر و بعد از آن خواهران تنی ،خواهران پدری ،دختر خیواهر
تنی ،دختر خواهر مادر و خالهها و دمهها به ترتیب ح ح انت خواهند داشت.
ماده 49ی مدي ح انت برای پسران  1ساس و برای دختران  9ساس است.
ماده 46ی در صورتی كه به دلت طالق یا به هر دلت دیگر ،ابوین طفل در یك منیزس سیكونت
نداشته باشند هریك از ابوین كه طفل تحت ح انت او نمیباشد ح مالقاي طفل خود را
دارد ،تعیین زمان و مكان مالقاي و سایر جزئیاي مربوطه به آن در صیوري اخیتال

بیین

ابوین ،با محكمه است.
ماده 41ی در ح انت شره است كه نگهدارنده ،بالغ ،داقیل ،امیین و دفییف باشید و رقاضیی
ننماید و شارب الخمر نباشد و در نگهداری طفل اهماس ننماید 4و نییز توانیایی ح یانت را
داشته باشد.
ماده 41ی ح ح انت به دلیل ارتداد ،جنون ،فس  ،سفر حاضنه و شوهر نمیودن میادر سیاقط
میشود .در صوري مرتفع شدن مانع ،ح ح انت برمیگردد.
تبصره :در صوري ازدواج مادر با یكی از محارم طفل ،ح ح انت ساقط نخواهد شد.
ماده 49ی اجري ح انت از امواس صغیر تأمین خواهد شد .در صورتی كه صغیر دارایی نداشیته
باشد مخارج ناشی از ح انت ،بر دهده شخصی است كه نفقه طفل بر دهده اوست.

 .4گفتنی است در فقه حنفی ،هرچند «اسالم» برای ح انت كننده شیره نیسیت امیا در صیوري ارتیداد ،ح یانت سیاقط
خواهد شد.
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