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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ٠٣
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

٣  
  :جــھــيــز

ن روش بدان جھت معمول يات منزل  اورا  فراھم مى كنند واي ضرورا خانواده اش يعادت چنان است كه خود عروس 

ز يى جھا بستره )رض(امبر اسالم  به فاطمه يده  كه پيف  خود خرسند باشد وثابت گرديده است  تا به مناسبت زفاگـــرد

  . باشد یات  منزل، شوھر مي تمام ضرورۀيقى تھيد دانست  كه مسؤول حقياما با. داده است

 آن  جھت ۀك حصيم  گرديده  واز جمله ي مقدار مھر، مھر به سه حصه وقسمت  تقستعيينن است كه بعد ازيچن معموالً 

ث  يحه گرآن بي ودو حصـــۀ د)ز شب زفاف  پرداخته  مى شود كه قبل  ایمھر(ث  مھـرمعجل يحه سھولت  ب

ك حساب ياگر عدد تاق باشد به فال ن. ه  شود   پرداختاً يد بعدن و به عھدۀ ناكح  بوده وبايمھرمؤجل مسمى گردد كه در د

  .ستيحكم شرعى ن. شود یم

  

  :وظيفۀ وكيل مھر ونفس دختر

 (ندگى قانونى وشرعى يبعد از شھادت  شاھد  دوم  به نما)  ھاانيا پدر وکيل به اصطالح افغ(ل مھر ونفس دختر يوك

د يگو یل وى  نموده  وميا وكيو (طرف  داماد  ه دختر  در مورد مھـر آغاز به صحبت نموده، روى ب)يل مھر ونفسوك

    د؟ يگذار زى  در مھر دختر  مىيچه چ: 

به مھارت خاصى  مشكل    د مداخله كند  ويا قاضى  باير مترقبه  امام  يغ ش آمديا ھم پيدر صورت  بروز  اختالف  و

ث ين حديش را به اي است واستدالل خود حد اقل  مھر شرعى ده  درھم  شرعىيبگو فصل كند  و وجود آمده را حل وه ب

ـكون يال «د  كه رسول هللا صلى  فرموده است ينما یت  مي  روا)رض (از  شعبى به نقل  از امام على (:  مستدل سازد 

 كه ھدف  از آن مھر شرعى  ده  » الصدقه دون  عشرة الدراھم«ت  جابر  يا ھم به رواي و» مھر اقل من  عشرة الدراھم

امبر اسالم ي  پۀمطابق به فرمود و ط فرق  كرده استيولى حاال شرا ) ١٢٩ صفحه ۵ر  قرطبى  جلد ي تفس(  درھم  است

ن  ھمسر ، زنى است كه از ھمه  خوب  روتر  وكم  يبھتر (» وأرخصھن مھورٱ    ر النسا ء احسنھن وجـوھٱيخ « :

     .ديم رسيجه خواھيك   نتي هللا   به ء  وانشا). ه  تر باشديمھر
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ه وساطت  حاضران  ب ن  مجلس ھم  محول وادر صورت بروز  اختالف امام  مسأله  را به شكلى از اشكال  به  حاضر

  .  ديز جلب  نمايدان حاضر در مجلس ،   را نيش سفير دانشمندان و خصوص اھل  خبره و

ش آمده است  كه محافل  عقد نكاح به ي پین  مقدار مھر در افغانستان  حوداثييد گفت كه بعضى اوقات  در تعي تأسف باا ب

مفھوم تشکيل خانواده ومستقبل زندگی  ، آنان مقام انسانی وروابط عالی انسانی وده است يمحافل   دشمنى ھا مبدل گرد

  .نمايند  جو می و در مقدار مھر وامور مادی جسترا  اين روابط ۀداماد را فراموش نموده وھم عروس و

عمل  ه ارى  الزم بيتوجه ، ابتكار  وھوش در برورز ھمچو حاالت ،قاضى   اي اگر امام که  تجارب نشان داده است ،

  .گردد ین حوادث امور عقد نكاح ھم   به خطر مواجه ميادتر از اي ،   در زنياورد

   كه آندر ضمن در مورد مقام  ومنزلت زن خرچ دھد   وه ار مھارت را بي مقدار  مھر بستعييند  در ياقاضى  بايامام 

با صراحت تام حکم پروردگار وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را   وسه كرد  صحبتيتوان به مقدار پول  مقا یرا نم

   .در مورد بيان دارد 

را  ات  جاى آنيچ صورت  ماديد مقام زن  وخوشى  ھردو جـوان آنـقدر با ارزش است كه به ھيد  با صراحت بگويبا

 .مى در آن نھفته است يد وفروش  زن  ،  نبوده ، بلكه حكمت عظي خرألۀ مھر به معنى   مسينتعي. تواند  یگرفته نم

  .د متعددى  مى باشديامبر اسالم است  كه عمل برآن  داراى  فوايكى از سنت ھاى پين مقدار مھر  يتع

  

  :مسايــل 

تواند زن  ی  تا مھر معجل  را نپردازد   نمتواند از شوھر  تا ھنگام  پرداخت  مھر خود را  باز دارد ،  شوھر یزن م  

  .رون  شدن  از خانه  باز دارد ياز ب ش را از سفر  ويخو

    :مھر بر دوقسم است   

  .د  پرداخته شود،   آن را  مھر معجل  مى نامندي با) قبل شب زفاف (  مھرى كه در حال -١

  .باشد یجل  مشود   مھر  مؤ ینده پرداخته مي مھرى  كه در آ-٢

ا يل  پسر  يا ھم   وكيطرف   بچه  وه دختر ، روى ب   »مھر ونفس«ل ي مھر  توسط وكتعيينا  امام  بعد از يقاضى   

   .دارد یز اخذ ميشان راني اۀداماد  نموده موافق

  

  محارم درامر ازدواج 

، بلکه در ساير اديان دقت قرار گرفته است موضوع محارم در امر ازدواج نه تنھا در دين مقدس اسالم مورد بحث و

ابراھيمی  نيز رعايت گرديده است وبرای پيروان خويش ھدايات الزم  صادر نموده و ازدواج با محارم را مشروع نمی 

  . دانند و از آن ممانعت به عمل می آورند

  

  :دين يھوديتمحارم در 

دھند تا اين ازدواج ھا در قدم  خرچ میه ب کوشش اعظمی اءً باشد، بن  ازدواج  با بيگانه ممنوع میدر دين يھوديت اصالً 

  .نان خودشان  يعنی با يھوديان  صورت گيردـا  خويشاوندان و در قدم بعدی با ھم ديـنخست ب

  : در شريعت  حضرت موسی ـ عليه السالم ـ ازدواج  را با محارم  ممنوع اعالم داشته، در شريعت  يھوديت آمده است 

.) قتل استکشتن و ر محارم حرام است و ھر کس مرتکب چنين ازدواجی شود سزايش ازدواج با مادر و دختر و ديگ(

  .)٫۶٢۶ و ۶٢١، ص٢ش، ج١٣٧۶مبلغی آبادانی، عبدهللا، تاريخ اديان و مذاھب جھان،   حّر، (
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حرام بودن نکاح  :توان از عمل آمده است که از آنجمله میه ھمچنان در شريعت يھودی از محارم ديگری ھم ذکری  ب

  . خواھر، عمه، خاله، خواھرزاده و برادرزاده نام بردبا 

شبلی، احمد، مقارنة .( سبب حرمت ازدواج نمی شود) شيردادن(رضاع :  قابل دقت در دين يھوديت  اينست کهۀنقط

   .)٢٩٩، صفحه )بی تا(مکتبه النھضة المصريه، : ، قاھره)بخش يھود(االديان 

  .خالف دين مقدس اسالم  مرد می تواند با خواھر رضاعی خود ازدواج کند اين بدين معنی است که در دين يھوديت

، )مادر اندر (پدر از موارد ديگری که در شريعت موسی ـ عليه السالم ـ از محارم شمرده شده است می توان به زن 

، جمع بين دو  پسریۀسا دختری، نوۀسانو) از طرف مادر يا پدر از شخص ديگری ھستند (اندربرادرو ،  اندرخواھر

م، ١٩٨١منشورات مکتبة المشعل، ) بی جا(مجمع الکنائس الشرقی، قاموس کتاب المقدس، ( .خواھر اشاره کرد

 .حرام است )پدراندر(  برای اين شخصکه انسان با او ازدواج کرده است و ھمچنين ربيبه يعنی دختر زنی ) ٫۶١٧ص

به اين ترتيب که ھيردوس پادشاه وقت قوم يھود بعد از . کشته شد در راه مبارزه با چنين ازدواجی ئیچنانچه حضرت يح

به اش، عالقه ـيـمرگ برادرش با زن وی ازدواج کرد و بعد از مدتی به دختر اين زن که ھم برادرزاده اش بود و ھم رب

نيست و  در ميان گذاشت ولی آن حضرت فرمود اين عمل در شريعت آسمانی روا ئیله را با حضرت يحأمند شد و مس

 . )١۴۴٫ ـ ١۴٣، صفحه )بی تا(مجمع الکنائس الشرقيه، کتاب المقدس،  (.اين دختر ھرگز بر تو حالل نمی شود

 را زندانی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گفت در قبال ازدواجت ھر چه بخواھی ئی، پادشاه، يحابه خاطر اين فتو

ان می ديد، قتل حضرت را خواستار شد و شاه ھم خواسته دختر را  را مانع ازدواجشئیآن دختر ھم چون يح. خواھم داد

  .   را از بدنش جدا کردئیاجابت کرد و سر حضرت يح

   )٫٢٣ـ۶، آيات ١٨تورات، سفرالويان، باب . (درمواردی از تورات نيز به ممنوعيت ازدواج با محارم اشاره شده است

  

 :دين مسيحيت

که  طوری شود که در شريعت اين دين ھم  ازدواج با محارم جايز نمی باشد، می مسيحيت نيز چنين معلوم یاز کتب دين

من نيامده ام تا شريعت موسی را از بين ببرم « : از زبان حضرت عيسی ـ عليه السالم ـ نقل می کنند که فرموده است

ر امر ازدواج، مورد پذيرش  بنابراين می توان گفت که در مجموع قوانين يھود د.بلکه آمده ام تا آن را تکميل نمايم

البته احتمال دارد امروز، در جوامع مسيحی و يھودی . مسيحيان نيز ھست ھر چند که در مواردی اختالف ھم دارند

 .دن باش مواردی پيدا شود که خالف دين حضرت موسی و عيسی ـ عليھما السالم ـ

 عدم پابندی ۀ آمدن تحريفات درين اديان است و مسألوجوده عوامل اين حالت درتخطی پيروان اين دينھا از اصل دين و ب

مسلماً زشت نشمارد   جامعه ای که به ازدواج ھمجنس بازان اجازه دھد و آن را در . پيروان اين اديان از دين شان است

وع اما طبق قوانين برخی کشورھای مسيحی نشين ازدواج بين اعضای خانواده ممن. ازدواج با محارم جای خود داردکه 

 .است

 پدر، – صعودی(سه  و به طور کلی ازدواج در بين افراد خانواده ااز قبيل مادر، مادرکالن ، خواھر، دختر، نو

 . ممنوع است، که با ھم ارتباط نسبی مستقيم دارند)  کواسه- پسر، نواسه –  و نزولیپدرکالن، جد

  

  :دين مقدس اسالم

 فورمولبندی  نموده شکل  دقيق وعلمی تعريف وه ن بأرا قرآن عظيم الش  اسالم محارم در  ازدواج در دين مقدسۀـلأمس

  . به تفصيل بيان گرديده است ) ٢٤ تا ٢٢نساء  آيات    ( ۀله در سورأحکم اين مسکه 

  :ن ميفرمايدأقرآن عظيم الش
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َمْت َعلَ «  اتُُكْم َوَخااليُحرِّ ھَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ ھَاتُُكُم الالتِ ُكْم أُمَّ  أَْرَضْعنَُكْم یتُُكْم َوبَنَاُت األَِخ َوبَنَاُت األُْخِت َوأُمَّ

ھَاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالتِ  َضاَعِة َوأُمَّ ْم بِِھنَّ  َدَخْلتُْم بِِھنَّ فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُ ی ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالتِ ی فِ یَوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ

  .)َن ِمْن أَْصالبُِكمْ يُكْم َوَحالئُِل أَْبنَائُِكُم الَّذِ يفاَل ُجنَاَح َعلَ 

 تدر اين آي.  نساء استۀ سور٢٣دليل اين حکم، آيه . يقين خداوند حکيم مصالحی برای اين کار در نظر داشته استبه 

  : فرمايد میمتعال خداوند 

ھا، دختران برادران، دختران   ھا، خاله  با مادران، دختران، خواھران، عمه) ازدواج(حرا م گردانيده شده بر شما «

تان که در کنار شما  تان و دختران زنان اند، خواھران شيری و مادران زنان  که شما را شير داده یخواھران، زنان

و نيز . ايد  ايد، گناھى مرتکب نشده  دهبستر نشـ ولى اگر ھم. اند  ايد بر شما حرام شده  ھستند، ھر گاه با آن زنان ھمبستر شده

خداوند . و جمع کردن ميان دو خواھر مگر آنچه گذشته است). ھا نه پسرخوانده(ھمسران پسرانتان که از صلب شمايند 

   .آمرزنده و مھربان است

...  دختر برادر و بر مردان، ازدواج با مادر، خواھر، عمه، خاله، دختر خواھر، متعال متبرکه خداوندتبر اساس اين آي

  .». را حرام نموده است

   !محترم  خوانندۀ

صورت اخص اين ه در دين مقدس اسالم ب صورت کل وه که چه حکمتی وجود دارد که در اديان آسمانی ب در مورد اين

م اين  مبارکه برخی از حکمت ھای تحريۀــولی مفسران در تفسير اين آي.  د ، برای ما معلوم نيستنحرمت ھا وجود دار

  :ازدواج ھا در  نقاط ذيل  برجسته  ساخته اند 

 اقوام و ۀھا به طور طبيعى از ازدواج با محارم نوعی از تنفر دارند ،  به ھمين دليل ھم  واقعيت امر اينست که انسان-١

  .دانند ازدواج با محارم را ممنوع مى) جز افراد کمى(ملل 

که اکثريت  باشد ، طوری  معموالً جاذبه و کشش جنسى ضعيف می طب بر اين عقيده که در ميان محارمی علما-٢

کى از شرايط استحکام پيوند که ي ديگر فرد عادى و معمولى ھستند، در حالى شوند  و براى يک محارم  با ھم کالن می

اج ھا  جنسى است؛ بنابراين، اگر ازدواج در ميان محارم صورت گيرد در برخی از حاالت اين ازدوۀى، جاذبئزناشو

  .باشد  سست و ناپايدار می

به عبارت ديگر، روابط .  علماء بدين عقيده اند که ازدواج با غير محارم، عامل گسترش ارتباط اجتماعی است-٣

  .ھای خود باقی نخواھند ماند  چھارديواری خانهۀھا در محدود  اجتماعی با ازدواج برون خانوادگی تقويت شده و انسان

  .باشند  سبب تولد اطفال مختلف و دارای مشاکل خونی  و جسمی میء ازدواج  با اين اقربا از لحاظ طبی نيز-۴

  !محترم  خوانندۀ

  :گردد دودسته تقسيم میه م  كه حکم محارم در ازدواج   بيابيحت تام  در مى اوضه ات متبركه بيدر روشنی  آ

مادر، مادرکالن والی اعلی و دختر و . باشد که درين حرمت حرمت به اساس روابط خونی حرام می، یم ابدي  تحر-١

  .شه  ممنوع استي  ازدواج  مرد  با زن  براى ھماين مواردكه در ن، ئيپسر و به ھمين ترتيب به نسل به طرف پا

 ممنوع است  بين شان ت خاصى قرار دارد ، ازدواج ي در وضع ويا مرد  كه زنیقت، كه در آن  تا زمانوم مي تحر-٢

 که درين حالت حالل  مى شودبين شان ن  مى رود  وازواج يم از بي كرد، تحرتغييرت  ين وضعيكه  ا نيمحض اه ولى ب

  . حرام بودن ازدواج به خواھر زن تا دوام وقايم بودن حالت نکاح

  :  م ابدى  در دين مقدس  عبارتند ازياسباب  تحرچنانچه قبالً اشاره کرديم 

   .)یر  خوارگي ،  ش)مصاھره(شاوندى ناشى از ازدواج ينسب ، خو(
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  :الف

  :  زنانى كه به سبب نسب  حرام شده  اند  عبارتند از 

 وباالتر از آن خاله خواھر ، خواھر اندر وباالتر از آن عمه ، عمه كالن  وباال تر از آن مادر ، مادر كالن ، وباالتراز آن 

  .نتر   از آن يئر  وپاخواھ دختر نتر  از آنيئپا  دختر برادر و،نتراز آنيئدختر  وپا

  :ب 

  :زنانى كه به سبب  مصاھره  حرام شده اند  عبارتند از 

  .ست بلكه  به محض  عقد دخترش  حرام مى شوديزش  با دخترش  شرط نيم  او آمي  مادر ھمسر ،  ودر   تحر-١

، دخترش  يزش كندآم  با  او كه  ني مادر  را عقد  كرد بدون  ایزش كرده است  پس اگر  مردي دختر زنى كه با او آم-٢

ولى اگر  با (   »كم ي فإن لم تكونوا دخلتم بھن فال جناح عل«:ل  فرموده خداوند متعالي او حالل  است  به دلیبرا

  ).ستيبر شما  ن ( ین  دخترانيدر ازدواج با چن) د  گناھىيمادرانش  ھمبستر  نشده باش

  .  ھمسر  پسر كه به محض عقد حرام  مى شود-3

پدرش او را عقد   كه  نيم به محض  اين تحري ھمسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كه با ھمسر  پدرش ازدواج كند وا-۴

  .كرد حاصل  مى شود

  :ر خوارگىيم به سبب شي تحر  -ج

ھَاتُُكُم الالتِ «  د يخداوند متعال  مى فرما َضاَعةِ یَوأُمَّ ر  داده اند يادرانى كه به شما  شوم(»  أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ

  ) وخواھران رضاعى تان

ر  خوارگى حرام  مى كند يش( » الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة «: ه وسلم  فرموده است يامبر صلى هللا عليھمچنان پ

  ) /١٣٩ / ۵٠٩٩: ح  امام بخارى  ي صح)(كنديآنچه را نسب حرام م

  ) ٢ / ٣٠٧ / ١١۵٧:   الترمذى   سنن(  ،) ٢ / ١٠۶٨ / ١۴۴۴۴امام مسلم  (

ش  يرده  ھمه  خوياز جانب ش ( .) ز حرام استيق رضاع نيق نسب نكاح شان حرام است از طري كه از طری تمام كسان(

  ). ر خواره زوجان  وفروع  يشوند از جانب  ش

   :ر ازدواج كنديتواند  با افراد ز یر خور نميش

  ) مادر  رضاعى (ر دھنده ، ي زن ش-١

  ر دھنده ي مادر زن  ش-٢

  ر دھندهيمادر  شوھر ش-٣

  ر  دھنده يخواھر زن   ش-۴

  ر دھنده  ي خواھر شوھر ش-۵

  ر دھنده  ي دختران پسر ودختر ش-۶

  :رىيخواھرش -٧

باشد از جمله در حديثی  از بی  موضوع قابل بحث بين علماء می :م ثابت مى شودي كه  با خوردن  آن  تحریريمقدار  ش

   »ال تحرم المصة والمصتان «: ه وسلم فرموده است يامبر صلى هللا عليت گرديده است  كه پيروا )رضى ( شه يبی عا

  ) ٢ /  ١٠٧٣ / ١۴۵٠ح امام مسلم  يصح( )م ثابت نمى شوديدن  تحريا دوبار  مكيك  يبا (
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ال  «: يه وسلم فرموده استامبر صلى هللا عليت است  كه پياز ام فضل  روا   ) ٩ ٢ / ٣٠٨ / ١١۶٠ سنن الترمذى   (

م يدن تحريا دو بار  مكيك يا ير خوردن  ويا دو  بار شيك  ي با(» تحرم الر ضعة أو الر  ضعتان  ، أوالمصة او المصتان

    .) ٢ /١٠٧۴/ ٢٠/ ١۴۵١ح امام مسلم يصح(  .شود یثابت نم

  

  :  مسايـــل 

يه  ، نورير  خورده خواھر است  ش٢ه  كه داراى  يدر  نور برادر  است از پستان ما٣نام  محمود  كه داراى ه پسرى ب

  . ند يد نكاح   برادران  محمود در آيه  وخواھرانش   مى توانند به قياما  نور. ستنديش  براى محمود  حالل نوخواھر

باشد ، خـواه  اد نشده يششماه  ز ر خوار از دوسال  وير خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كه سن كودك  شيوقتى  ش

   .ا امثال آنيق  چوشك ويا  از طرياز پستان  بچوشد اً مير   را مستقيش

 )٢٣٣ بقره  (»تم الرضاعة ين لمن أراد أ ن ين كاملير ضعن أوالدھن حوليوالوالدات «  :ديفرما ین مأم الشيقرآن عظ

ا ين  يكى از  والديمى دھند ھرگاه   ر  يدوسال  تمام  فرزندان  خود را  ش(ير مطلقه اعم  از مطلقه وغ) مـا دران(

   . شوندیر خوارگيل دوران  شيشان   خواستار  تكميھردوى  ا

ما فتق اآل معا ء  فى  حرم من الرضاع إال ي ال «: ه وسلم  فرموده است يامبر صلى هللا عليت است  كه پياز ام سلمه  روا

  »الثدى وكان قبل  الفطام 

 كودك  ۀربه روديم ازدواج نمى شود  مگر  زمانى كه شير خوارگى موجب تحريش)(  ٢/  ٣١ / ١١۶٢:  سنن الترمذى (

   . وقبل  از دو سالگى باشد)ه  كند ي كودك  تنھا  ازآن تغذۀكه رود یطوره  ب(برسد 

  :قت حرام شده اندوزنانى كه بطور م

وأن  « :دي، خداوند متعال مى فرما)آوردنك  زمان  به ازدواج  خود در يدو خواھر  را در   (ن دو خواھر  ي جمع  ب-١

  .د ، مگر آنچه گذشته است يآور نكه دو خواھر را با  ھم جمع ي وا.) ٢٣ :نسا ء  (» ن إال ما قد سلف ين اآلختيتجمعوا ب

  :  او ۀن زن  وعمه وخالي جمع ب٢- 

ن المرأة  وخالتھا ين المرأة  وعمتھا  وال بيجمع بي ال «: ه وسلم  فرمود يامبر صلى هللا عليرة از پيث ابو ھريل  حديبه دل

  ). ٢ / ١٠٢٨ / ١۴٠٨: ح امام مسلم ي صح( ،  ) ٩ / ١۶٠ / ۵١٠٩:ح امام بخارى  ي صح(»

والمحصنات من « : خداوند  متعالۀل  فرموديبه دل:   او به سر  مى برد ۀگرى است  ودر  عدي زنى كه ھمسر  مرد د-  ٣

نى يآنان  را در جنگ  د(مگر زنانى كه  ) بر شما  حرام شده  اند ( زنانى شوھردار (» مانكم يالنسا ء إال ما ملكت أ

ر  كنند گان  حالل  مى گردند اگر چه  يشان ، براى اسيد ، كه بعد پاك شدن رحم  اير  كرده باشي اس)مسلمانان  با كافران 

  .گرى باشنديدر ازدواج كسان د

طور ه گرى بيكه  مرد د نيست ، مگر ايز  نيبا شوھر  اولش  جا  ازدواج او زنى كه سه  بار طالق  داده شده ، -۴

 فإ ن طلقھا فال تحل  « :خداوند متعال ل  فرموده يح  اورا به  ازدواج خـود در آورد سپس او را طالق  دھد ، به دليصح

بعد  از ( پس اگر » ما حدود هللا يقيأن تراجعا إن ظنا يھما أن يره ، فإ ن طلقھا فال جناح  عليله من بعد  حتى تنكح زوجٱ غ

كه  با شوھرى  ني  او را طالق  داد ازآن به بعد زن براى او حالل  نخواھد بود ، مگر ا)يگر ھمطالق  ورجوع بار د

در (يبكارانه قتى  وفرويرد  نه مجدى  صورت گ د و ازدواج  واقعى ويزش جنسى نمايبا  او آم گر  ازدواج كند   ويد

به كانون  زندگى (  نخواھد بود  كـه )زن وشوھر(او را طالق  داد ، گناھى برآن دو (شوھر دوم )   اگرينصورتا 

 دوار باشند كه مى توانند حدود الھى رايكه  ام ی در صورت)ديوزن با شوھر اول  ازدواج  نما (  بر گردند )ىئزناشو

    .)پا بر جا  دارند محترم  بشمارند و 
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  :می در مورد مدت ودفعات شير خوردن نظريات فقھای اسال

گردد ، فقھای اسالمی در مورد  نظريات  که در چند دفعه شير دادن برای اطفال حکم محرمات ايجاد می در مورد اين

  :نمايم   بدان اشاره می ذيالً اً مختلفی  ارايه داشته اند که موجز

مرتبه شيرخوردن  ور علماء و بر اين باورند که با يک علمای احناف و علمای مالکيھا و روايتی از امام احمد و جمھ-

را در قرآن ذکر کرده بدون ذکر تعداد شير  طور عموم آنه گويند که خداوند ب شود، زيرا می محرميت ايجاد می

َضاَعة«: خوردن، خداوند ميفرمايد َن الرَّ ھَاتُُکُم الالَّتِی أَْرَضْعنَُکْم َوأََخَواتُُکم مِّ و پيامبر صلی هللا عليه ) ٢٣: ء النسا (» َوأُمَّ

انست که گرسنگی ) که محرم ساز باشد(ھمانا رضاعت «: يعنی» إنما الرضاعة من المجاعة «: و سلم فرموده است

   )١٠٧٨-٢( ومسلم   ١٤٦- ٩- الفتح-صحيح البخاری ( .»را بر طرف کند) نوزاد(

علی ابن ابی طالب و ابن مسعود و ابن عمر و ابن «در ضمن امام نووی در المجموع از ابن منذر حکايت می کند که 

عباس و عطاء و طاوس و سعيد ابن مسيب و حسن بصری و مکحول و زھری و قتاده و حکم و حماد و اوزاعی و 

  .»ی ھستندأثوری نيز بر اين ر

 محرميت ايجاد شود، که  دفعه نوزاد شير خورده باشد تا اين٣بعضی ديگر از علماء بر اين باورند که حداقل بايستی   - 

يکی "يعنی  .) ١٤٥٠( صحيح مسلم » ال تحرم المصة وال المصتان« :زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است که

و اين علماء گفتند مفھوم اين حديث اينست که بيشتر از دوبار به باال محرميت " کند يا دو مکيدن محرميت ايجاد نمی

و قول سليمان بن ) ابن حزم بجز(حنبل در روايتی، و قول أھل ظاھر  أحمد بن: بارتند ازکند و اين اشخاص ع ايجاد می

  ).١٣-١٠( المحلی ابن حزم  ) ١٤٠-٨( المغنی (وإسحاق بن راھويه وأبی ثور وابن المنذر  يسار وسعيد بن جبير

ز عايشه رضی هللا عنھا روايت باشد زيرا ا  مرتبه می٥ نظر برخی ديگر از علماء بر اينست که حد اقل شيرخوارگی -

معلومات فتوفی رسول هللا  کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس«: شده است که

يعنی «. بود) عشر رضعات معلومات يحرمن(ت  آيات نازل شده در قرآن، آيۀاز جمل: " يعنی» وھن فيما يتلی من القرآن

يعنی «. نسخ شد) بخمس معلومات (ت با آيتسپس لفظ و حکم اين آي. »کند حرام می) نکاح را(ده بار شير دادن معلوم : 

سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم ) تالوت پنج بار شيردادن نسخ شد و حکم آن باقی ماند. (»ک با پنج بار شيردادن معلوم

جزو قرآن به حساب ) ھنوز(که  نسخ شده از جمله آياتی بود تآي) به خاطر تأخير نسخ آن(فوت کرد ولی 

).  ٢٦٥-١( وابن ماجة  ) ١٠٠-٦( والنسائی  ) ٣٢٣- ٢( د وو أبو داو  )١٠٧۵(  روايت مسلم در الرضاع )١١( آمد می

باشد و فتوای  و ابن حزم و ابن تيميه و شوکانی و ابن قيم جوزيه و ابن باز و ابن عثيمين می  واين مذھب امام شافعی

  .سعودی بر اين مذھب بر قرار است یت دائمی علماأھي

  :شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می گويد

) شير خوردن(ثر نيست، بلکه الزمست تا پنج بار شير خورده شود و ھمچنين اين ؤبار شير خوردن در محرميت م يک«

بار يا دو بار يا سه  بايد قبل از سن از شير گرفتن نوزاد باشد، يعنی قبل از اتمام دو سالگی باشد، و يک نوزاد اگر يک

بار يا چھار بار شير زنی را بنوشد فرزند رضاعی آن زن نخواھد شد و بلکه الزمست تا پنج بار شير بنوشد، اما اگر 

شک و ترديد وجود داشت که آيا چھار بار شير خورده يا پنج بار؛ در اينحالت اصل بر اينست که چھار بار شير خورده، 

من اين نوزاد :  شک افتاديم ھميشه کمترين را انتخاب می کنيم، و بر اين مبنا اگر زنی بگويدزيرا ما ھرگاه در عددی در

اين : مئيبار بوده يا دوبار يا سه بار يا چھار بار و يا پنج بار؟ ما می گو آيا يک! را شير دادم ولی نمی دانم چندبار بوده

که شک و ترديدی در آن وجود   شير بخورد بدون آننوزاد فرزند رضاعی تو نيست، زيرا الزمست تا حتما پنج بار

  ) .٢/٧۶٨(الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة . »داشته باشد
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بار شير زنی را  بر اين اساس، خوردن يکبار شير موجب رضاعت نيست، و لذا ازدواج دختر و پسری که فقط يک

  .خورده باشند با فرزندان آن زن جايز است

م شير خوارگی نبايد از دو سال بيشتر باشد، يعنی اگر نوزادی سن بيشتری از دوسال داشته در ضمن سن آنھا در ھنگا

عنوان فرزند رضاعی محسوب نخواھد شد و ازدواج ه باشد و پنج بار و يا حتی بيشتر از آن از پستان زنی شير بنوشد، ب

  .آن نوزاد با فرزندان اصلی آن زن جايز است

 عمل شود، موجب خواھد شد تا ءحنفيه و جمھور علما امام ابو  احتياط شود و به قول و نظر ما اينست که اگر رعايت

 ی امام شافعی و ديگر علمای ھم نظر وی اعتماد کنيد، ما آنأخويشتن را از شک و ترديد و شبھه دور کنيد، اما اگر به ر

  .را جايز می دانيم زيرا داليل شافعی محکمتر از بقيه است

  

  :دداما كيلوظايف و

د     داماۀندينما .  باشد یم   دامادۀد  خانواديش  سفيا ھم شخص  ري  پدر ، برادر  ، كاكا  واً ل  داماد  اكثريا وكي نده وينما

  را ذكر  حدود   واربعه  خانه  ، )...........  (   ا مال كذا   ي ) ...........   (من مبلغ  كذا :  د يگو یا ھم خود  داما د مي و

   . قبول  نمودم  )............(ر منقول باشد  در مھر بى بى  يا ھم اگر مھر اموال غيون  يزم

ل مھر ونفس دختر نموده  يطرف  وكه ش را بيزۀ مھر،  امام روى خوال او در انديا وكيبعد از موافقه  وقبولى  داماد و

  . گردد یل آغاز ميب ذيترته جاب  وقبول  بيومراسم  ا

 ادامه دارد


