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مسائل ايدئولوژيک

الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغاني «
 ٢٦دسمبر ٢٠١٦
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ازدواج با دو خواھر دريک وقت!
١
درشرع اسالمی ازدواج ياجمع بين دو خواھر)دو خواھر را در يك زمان برای شخص ،در نکاح واحد جايز نيست (
خداوند متعال مى فرمايد  »:وأن تجمعوا بين اآلختين إال ما قد سلف « ) نسا ء  .( ٢٣ :جايز نيست که  :دو خواھر را با
ھم جمع آوريد ،مگر آنچه گذشته است .
ھمچنان به اساس حکم حديث شريفی که می فرمايد »:من کان يؤم با واليوم اآلفال يجمع ماءه فی رحم آختين « ويروی
ملعون من جمع ماء فی رحم آختين (.
مطابق فرموده پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم که فرموده است کسی که بر ﷲ تعالی وروز اخرت ايمان دارد پس »آب
منی« خود را دررحم دو خواھر ھرگز جمع نکند .
در فردوس ديلمی حديث است که من در خدمت نبی عليه السالم حاضر شدم وعرض نمودم که من اسالم را قبول کردم
ودر نکاح من دو خواھر است پس نبی عليه السالم فرمود که تو در ھردوی آنھا يکی را برگزين  ».قلت يا رسول ﷲ
انی اسلمت وتحتی اختان قال  :طلق ايھما شئت ) والترمذی فی روايته ( »اختر آيھما شئت«
قابل تذکر است ھر گاه دوخواھر در دو عقد نکاح صورت گيرد واين معلوم نباشد که ھمراه کدام يکی از آنھا قبالً و کدام
يکی بعد نکاح شده است پس در اين صورت قاضی در ميان شوھر ھر دو خواھر تفريق می کند و اين تفريق طالق
باين می باشد دليل اين است که در ميان ھردوی آنھا نکاح يکی شان به طور يقينی جايز و از يکی به طور يقينی باطل
است در نتيجه می بايد که نکاح يکی از آنھا به طور معين نافذ کرده شود واز يکی باطل کرده شود دوم اين که به
جھالت نکاح ھردو شان نافذکرده شود ولی اين ھردو صورت ھا ممکن نيست اول بدين جھت که به اين کارکردن
ترجيح بال مرجح الزم می شود و صورت دوم بدين جھت ممکن نيست که اول بايد به اين طور کردن فايده نيست زيرا
که مقصد نکاح حالل کردن وطی و تناسل است و در اين صورت اين مقصود حاصل نمی شود  ،دوم اين که در اين کار
به ھردو زن ضرر است زيرا که ھردو زن به يک نفقه گزاره به سر می برند وھردوی شان محبوس باقی می ماند و
ھم باکسی ديگر نکاح کرده نمی تواند .
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ھر گاه مھر اين دو زن برابر بود وتفريق نيز قبل از الدخول باشد پس به ھردوی آنھا نصف مھر داده می شود وھر
دوی آنھا به نصف تقسم می کند که حصۀ ھردوی آنھا ربع ربع می آيد دليل اينست که نصف مھر در ھردوی آنھا
برای آن يکی واجب می باشد که کدام آنھا مقدم باشد واين معلوم نيست که مقدم کدام آنھا است پس به جھت عدم اولويت
به ھيچ يکی آنھا ترجيح داده نمی شود پس نصف مھر به ھردوی آنھا داده می شود و رأی بعضی حضرات اين است که
در ھر دو ھر يکی آنھا دعوی کند که من مقدم ھستم که برای مدعيه بر اساس ھمين دعوی داده شود يا ھردو در ميان
شان صلح کند که در نصف ھر دو شان شريک باشند زيرا که علم اصل مستحقه نيست  ) .احسن الھدايه شرح ھدايه
ترجمه اشرف الھدايه موالنا جميل احمد سکرودودی مدرس دارلعلوم ديوبند مترجم موالنا سيد داود استاد امان ﷲ امان
جلد سوم  :تحت عنوان با دو خواھر نکاح در عقود جدا وتفريق در آنھا (
به اين ترتيب جمع کردن ھر دو خواھر به يک عقد ،و به اصطالح در يک نکاح جايز نبوده و وطوری که متذکر شديم
اين نکاح حرام می باشد.
خواننده محترم !
به صورت کل بايد گفت که  ،شايد حکمت و فلسفۀ اين که شرعيت اسالم از ازدواج ھم زمان با خواھران جلوگيری
اوالً :حرمت و شخصيت زن را حفظ کند ،ثانيا ً :دو خواھر به حکم نسبت و پيوند نسبی و عاطفی،
کرده ،اين باشد که ّ
نسبت به يک ديگر عالقۀ شديد دارند ولی ھنگامی که رقيب ھم شوند ،نمیتوانند عالقۀ گذشته را حفظ کنند ،به اين
ترتيب تضاد عاطفی در آنھا پيدا میشود که برای زندگی زيان آور است و اساس خانواده را از ھم می پاشد؛ زيرا
ھميشه انگيزۀ محبت و رقابت در وجود آنھا در کشمکش است.
ازدواج دو دختر پيامبر اسالم با عثمان ذی النورين :
حضرت عثمان ذی النورين

رضی ﷲ عنه يکی از صحابۀ پيامبر و خليفۀ سوم بود که درتاريخ اسالم نقش عظيمی را

داشته است  .از مھمترين کارھای او جمعآوری قرآن عظيم الشأن است و او که يکی از اولين مسلمانان بود ،با دو دختر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ،به نامھای )رقيه و ام کلثوم(  ،ازدواج کرد و از اين رو ،به لقب »ذوالنورين « ياد
میشد.
علت مشھور شدن حضرت عثمان به لقب ذی النورين دراين بود که اين صحابی جليل القدر بـا دو دختـر نبی اکرم
)ازدواج با دختر دوم رسول ﷲ بعد از مرگ اولی( ازدواج نمـود .
حضرت عثمان ،سی و چھار سال داشت که ابوبکر صديق او را به دين مقدس اسالم دعوت کرد و او نيز بدون ھيچگونه
امت )پيروان( پيامبر درآمد.
مکث و ترديدی دين اسالم را پذيرفت .بدينسان به دين اسالم گرويد و در شمار نخستين ّ
ابواسحاق در اين اين خصوص میگويد» :عثمان بعد از ابوبکر ،علی و زيد بن حارثه  ،نخستين کسی است که اسالم
آورد و خود را بهعنوان چھارمين فرد مسلمان مطرح کرد «.
پس از اسالم آوردن عثمان ،پيوند زناشوئی بين او و رقيه دختر پيامبر اسالم برقرار شد .اين ازدواج ،منزلت او را نزد
مسلمانان دو چندان ساخت .داستان اين ازدواج را علی محمد الصالبی چنين شرح میدھد» :رسول خدا صلی ﷲ عليه و
رقيه و ّأمکلثوم را به عقد ُ ْ
عتبه و ُ َ ْ
سلم پيش از آنّ ،
عتيبه ،پسران ابولھب درآورده بود .اما پس از نزول آيات سورۀ
مبارکه مسد که مضمون آن عبارتند از» :نابود باد ابولھب! و حتما ً ھم نابود میگردد .دارائی و آنچه از شغل و مقام
بهدست آورده است ،سودی بدو نمیرساند و او را از آتش دوزخ نمیرھاند .به آتش بزرگی در خواھد آمد و خواھد
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سوخت که زبانهکش و شعلهور خواھد بود .و ھمچنين ھمسرش که در اينجا آتش بيار معرکه و سخنچين است در آنجا
بدبخت و ھيزمکش خواھد بود .در گردنش رشته طناب تافته و بافتهای از الياف است«.
ابولھب و ھمسرش ،ام جميل دختر حرب بن ّ
اميه ،مادر عتبه و عتيبه ،آندو را امر به طالق دختران محمد صلی ﷲ عليه
و سلم دادند و آنان نيز قبل از ھمبستر شدن ،ايشان را طالق دادند تا خود لطفی باشد از جانب خداوند بر آل محمد و
ّ
ذلتی باشد از آن ابولھب و فرزندان او سپس ھمو میافزايد» :عثمان بهمحض شنيدن اين ماجرا نزد رسول خدا صلی ﷲ
عليه و سلم آمد و از رقيه خواستگاری کرد ،رسول خدا صلی ﷲ عليه و سلم نيز وی را به عقد عثمان درآورد«.
حضرت عثمان در شمار مھاجران به حبشه بود ،اما بهزودی به مکه بازگشت و به مدينه مھاجرت کرد .ابوجعفر طبری
میگويد» :در بارۀ تعداد کسانی که برای نخستين بار به حبشه ھجرت کردند ،اختالف نظر وجود دارد .برخی میگويند:
يازده مرد و چھار زن بودند«.
بهھر حال ،عثمان و ھمسرش رقيه ،دختر پيامبر ،نيز در اين جمع بودند .پيامبر اسالم برای آنھا چنين دعا کرد» :خداوند
يار و ھمراه عثمان و ّ
رقيه باشد ،عثمان ،بعد از حضرت لوط اولين شخصی است که با اھل بيتش در راه خدا ھجرت
کرده است .پس از وفات رقيه ،پيامبر اسالم ،ام کلثوم ،دختر ديگر خود را به عقد حضرت عثمان در آورد.
حضرت عثمان رضی ﷲ عنه پس از  ١١سال خالفت ،در سال  ٣۵ھجرت ،روز  ١٨ماه عيد قربان ،بهعمر  ٨٢سالگی
به شھادت رسيد .
ازدواج حضرت موسی عليه السالم با دو دخترحضرت شعيب
در بدوکالم با تمام تأکيد وعلم اليقين بايد گفت که حضرت موسی عليه السالم با دو دختر شعيب عليه السالم ويا دوخواھر
که در داستان ھا ذکری ازآن به عمل آمده به ھيچ صورت ازدواج نکرده  ،بلکه اين ازدواج فقط با يکی از دو خواھر
صورت گرفته است ،طوری که قرآن عظيم الشأن در )سورۀ قصص آيات  .(٢٩-٢٣در مورد می فرمايد :
نسقی َ ﱠ
من ﱠ
خطبکما َ َ َ
حتی
يسقون َ َ َ َ
الناسِ َ ْ ُ َ
أمة ً ﱢ َ
مدين َ َ َ
ماء َ ْ َ َ
ولما َو َ َ
تذودان َ َ
قالتا َال َ ْ ِ
عليه ُ ﱠ
وجد َ َ ْ ِ
» ََﱠ
ووجد ِمن ُ ِ ِ ُ
رد َ َ
قال َما َ ْ ُ ُ َ
امرأتين َ ُ َ ِ
دونھم ْ َ َ ْ ِ
ثم َ َ ﱠ
تولی ِ َإلی ﱢ
فقير * َ َ َ ْ
وأبونا َ ْ ٌ
کبير * َ َ َ
إلی ِ ْ
الرعاء َ َ ُ َ
لما َ َ ْ َ
شيخ َ ِ ٌ
خير َ ِ ٌ
فجاءتهُ
فقال َ ﱢ
يصدر ﱢ َ ُ
ُ ْ ِ َ
الظ ﱢل َ َ َ
لھما ُ ﱠ
أنزلت ِ َ ﱠ
فسقی َ ُ َ
رب ِ ﱢإنی ِ َ
من َ ْ ٍ
استحياء َ َ ْ
تمشی َ َ
قال َال َ َ ْ
قالت ِ ﱠ
أجر َما َ َ ْ َ
جاءهُ َ َ ﱠ
تخف و
علی ْ ِ ْ َ ٍ
القصص َ َ
عليه ْ َ َ َ
ليجزيک َ ْ َ
يدعوک ِ َ ْ ِ َ َ
إن َ ِأبی َ ْ ُ َ
وقص َ َ ْ ِ
سقيت َ َلنا َ َ ﱠ
إحداھما َ ْ ِ
فلما َ َ
ِْ َ َُ
الظالمين * َ َ ْ
أريد َ ْ
استأجرهُ ِ ﱠ
القوی ْ َ ِ ُ
قال ِ ﱢإنی ُ ِ ُ
من ْ َ ْ َ ْ َ
نَ َ ْ َ
أبت ْ َ ْ ِ ْ
استأجرت ْ َ ِ ﱡ
أنکحک
القوم ﱠ ِ ِ َ
جوت ِ َ
إن َ ْ َ
أن ُ ِ َ َ
األمين * َ َ
إحداھما َيا َ َ ِ
من ْ َ ْ ِ
قالت ِ ْ َ ُ َ
خير َ ِ
شاء ﱠ
ھاتين َ َ
أريد َ ْ
عشرا َ ِ ْ
حجج َ ِ ْ
أن َ ُ ﱠ
وما ُ ِ ُ
فإن َ ْأتَم ْ َ
مت َ ْ ً
ِ ْ َ
ﷲُ
أشق َ َ ْ َ
فمن ِ ِ َ
عليک َ َ ِ ُ ِ
علی َأن َ ْ ُ َ ِ
إحدی ْ َ َ ﱠ
ستجدنی ِإن َ َ
عندک َ َ
تأجرنی َ َ ِ َ
ابنتی َ َ ْ ِ
ثمانی ِ َ ٍ
علی َ ﱠ
وﷲُ َ َ
األجلين َ َ ْ ُ
قضيت َ َ
نقول َ ِ ٌ
من
قضی
علی َما َ ُ ُ
ﱠ ِ ِ َ
ِ َ
فال ُ ْ َ َ
فلما َ َ
بينی َ َ ْ َ َ
قال َ ِ َ
الصالحين * َ َ
عدوان َ َ ﱠ
ذلک َ ْ ِ
وکيل * َ َ ﱠ
وبينک َ ﱠ َ
أيما ْ َ َ َ ْ ِ
ألھله ْ ُ ُ
نارا ﱠ َ ﱢ
لعلی ِ ُ
امکثوا ِ ﱢإنی َ ْ ُ
النار
آنست َ ً
الطور َ ً
جذوة ِ َ
بخبر َ ْ
أو َ ْ َ ٍ
آتيکم ﱢ ْ َ
نارا َ َ
بأھله َ َ
موسياألجل َ َ َ
ُ َ َْ َ َ
قال ِ َ ْ ِ ِ
آنس ِمن َ ِ ِ
وسار ِ َ ْ ِ ِ
منھا ِ َ َ ٍ
من ﱠ ِ
جانب ﱡ ِ
تصطلون« يعنی» :و چون )موسی( به آب مدين رسيد« يعنی :به چاه آبی که مردم آب آشاميدنی خود و چھارپايان
لعلکم َ ْ َ ُ َ
ََﱠ ُْ
خويش را از آن برمیگرفتند »گروھی از مردم را بر آن يافت که حيواناتخود را آب میدادند و پايينتر از آن ،دو زن
را يافت که حيوانات خود را دور میکردند« از نزديک آب تا مردم از آب دادن چھارپايان خويش فارغ شوند آنگاه
بتوانند بیمزاحمت و مانعی به آب دادن چھارپايان خود بپردازند »گفت« موسی عليه السالم خطاب به آن دو زن »کار
شما چيست؟« يعنی :منظورتان از اين کار چيست که گوسفندان خود را ھمراه با مردم ديگر آب نمیدھيد؟ »گفتند :ما به
چھارپايان خود آب نمیدھيم تا شبانان ھمگی حيوانات خود را از آبشخور بازگردانند« عادت ما اين است که درنگ کنيم
و انتظار بکشيم تا مردم از آب بازگردند زيرا از اين که با مردم نامحرم درآميزيم ،میپرھيزيم .يا به اين دليل که از آب
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دادن حيوانات خويش ھمپای آنان عاجز و ناتوان ھستيم »و پدر ما پيری کھنسال است« که بهخاطر سالخوردگی و
ناتوانی نمیتواند چھارپايان را آب دھد ،از اينروی ناچار شديم که خود به گوسفندانمان آب بدھيم.
»پس« چون موسی عليه السالم سخن آن دو را شنيد؛ »چھارپايانشان را برايشان آب داد« به خاطر گرايشی که به کار
معروف و ياریدادن ناتوانان داشت» .بهسوی سايه برگشت« و مجددا در آن نشست »و گفت :پروردگارا! من به ھر
خيری که بر من بفرستی« اندک باشد يا بسيار »فقيرم« يعنی :نيازمندم .مراد وی از خير ،غذا برای رفع گرسنگی بود
چراکه او بیتوشه از مصر به راه زده بود و توشۀ وی ھر خوراکيی بود که در راه میيافت.
» پس يکی از آندو زن ـ درحالیکه با شرم و آزرم گام بر میداشت ـ نزد وی آمد« »گفت« آن دختر به موسی عليه
السالم »پدرم تو را میطلبد تا مزد آبدھیات برای چھارپايان ما را به تو بدھد« و مرا بهمنظور ابالغ اين دعوت نزد تو
فرستاده است »پس چون« موسی عليه السالم »نزد او آمد و داستانھای خود را بر او حکايت کرد ،گفت« پدر آن دو
دختر »نترس که از قوم ستمکار نجات يافتی« يعنی :از فرعون و کسانش نجات يافتی زيرا فرعون بر سرزمين ما
)مدين( تسلطی ندارد.
» يکی از آن دو دختر گفت :پدرجان! او را استخدام کن« تا گوسفندانمان را به چرا ببرد »چرا که بھترين کسی است که
میتوانی استخدام کنی ،ھم نيرومند و ھم امين است« »گفت« پدر آن دو دختر به موسی عليه السالم »من میخواھم يکی
از اين دو دختر خود رابه نکاح تو درآورم در قبال اين که ھشت سال برای من کار کنی« يعنی :دخترم ـ کهگويند نامش
صفورا بود ـ را به اين شرط به ازدواج تو در میآورم که مھر وی ھشت سال کار تو نزد من باشد و اين کار ،عبارت
است از چوپانی گوسفندانم » و اگرآن را در ده سال به پايان رساندی ،اين از نزد توست« يعنی :اگر به جای ھشت
سال ،چوپانی را به ده سال رسانيدی و دو سال را در خدمت به من افزودی ،ابن بخشش و فضلی از نزد توست ،نه
الزام و اجباری از جانب من.
بدين ترتيب  ،او اين قضيه را به مردانگی و ھمت خود موسی عليه السالم موکول کرد »و نمیخواھم بر تو سخت
گيرم« با الزام و اجبارت به تمام کردن ده سال »و مرا انشاءﷲ از صالحان خواھی يافت« »گفت« موسی عليه السالم
»اين« قرارداد و عھدی که آن را بازگو کردی و بر من و خود در آن شرط نھادی »ميان من و تو باشد« و ھيچيک از
ما دوطرف نبايد از مفاد آن تخلف کنيم »ھريک از اين دو مدت را به انجام رسانيدم« ھشت يا ده سالرا »نبايد بر من
عدوانی باشد« »و خدا بر آنچه میگوئيم« از اين شرطھائی که در ميان ما منعقد شد؛ »وکيل است« يعنی :گواه و نگھبان
است لذا ھيچيک از ما راھی بهسوی تجاوز از اين شروط نداريم.
»پس چون موسی آن مدت مقرر را بهپايان رسانيد« و آن کاملترين دو مدت ،يعنی مدت ده سال بود »و خانوادهاش را
ھمراه برد از جانب طور آتشی را ديد بهخانوادهاش گفت :اينجا درنگ کنيد که من آتشی از دور ديدم ،شايد برای شما از
آنجا خبری بياورم باشد که خود را گرم کنيد«.
محارم درامر ازدواج
حرم يکی از جمله اصطالحاتی در فقه اسالمی است که شامل گروھی از خويشاوندان نزديکی میشود که ازدواج با
َم َ
آن ھا حرام است .
موضوع محارم در امر ازدواج از جمله مباحثی است که  ،نه تنھا در دين مقدس اسالم مورد بحث و دقت قرار گرفته
است ،بلکه در ساير اديان ابراھيمی نيز رعايت گرديده است وبرای پيروان خويش اکيداً ھدايات الزم صادر نموده و
ازدواج با محارم را مشروع نمی دانند و از آن ممانعت به عمل می آورند .
afgazad@gmail.com
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محارم در دين يھوديت:
اء کوشش اعظمی به خرج می دھند تا اين ازدواج ھا در قدم
در دين يھوديت اصالً ازدواج با بيگانه ممنوع می باشد ،بن ً
اول بـا خويشاوندان و در قدم بعدی با ھم ديـنان خودشان يعنی با يھوديان صورت گيرد.
در شريعت حضرت موسی عليه السالم ازدواج را با محارم ممنوع اعالم داشته ،در شريعت يھوديت آمده است:
»ازدواج با مادر و دختر و ديگر محارم حرام است و ھر کس مرتکب چنين ازدواجی شود سزايش کشتن و قتل است« .
ّ
)مبلغی آبادانی ،عبدﷲ ،تاريخ اديان و مذاھب جھان،
حر١٣٧۶ ،ش ،جلد ،٢صفحه ۶٢١و .(۶٢۶٫
ھمچنان در شريعت يھودی از محارم ديگری ھم ذکری به عمل آمده است که از آنجمله می توان از :حرام بودن نکاح
با خواھر ،عمه ،خاله ،خواھرزاده و برادرزاده نام برد.
نقطۀ قابل دقت در دين يھوديت اينست که :رضاع )شيردادن( سبب حرمت ازدواج نمی شود ).شبلی ،احمد ،مقارنة
االديان )بخش يھود( ،قاھره :مکتبه النھضة المصريه) ،بی تا( ،صفحه .(٢٩٩
اين بدين معنی است که در دين يھوديت خالف دين مقدس اسالم مرد می تواند با خواھر رضاعی خود ازدواج کند.
از موارد ديگری که در شريعت موسی عليه السالم از محارم شمرده شده است می توان به زن پدر )مادر اندر(،
خواھر اندر ،و برادراندر )از طرف مادر يا پدر از شخص ديگری ھستند( نواسه دختری ،نواسه پسری ،جمع بين دو
خواھر اشاره کرد) .مجمع الکنائس الشرقی ،قاموس کتاب المقدس) ،بی جا( منشورات مکتبة المشعل١٩٨١ ،م،
صفحه ( ۶١٧٫و ھمچنين ربيبه يعنی دختر زنی که انسان با او ازدواج کرده است برای اين شخص )پدراندر(حرام است.
چنانچه جريان حضرت يحيی در راه مبارزه با چنين ازدواجی کشته شد .به اين ترتيب که ھيردوس پادشاه وقت قوم يھود
بعد از مرگ برادرش با زن وی ازدواج کرد و بعد از مدتی به دختر اين زن که ھم برادرزاده اش بود و ھم ربـيـبه اش،
عالقه مند شد و مسأله را با حضرت يحيی در ميان گذاشت ولی آن حضرت فرمود اين عمل در شريعت آسمانی روا
نيست و اين دختر ھرگز بر تو حالل نمی شود) .مجمع الکنائس الشرقيه ،کتاب المقدس) ،بی تا( ،صفحه  ١۴٣ـ .( ١۴۴٫
به خاطر اين فتوا ،پادشاه ،يحيی را زندانی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گفت در قبال ازدواجت ھر چه بخواھی
خواھم داد .آن دختر ھم چون يحيی را مانع ازدواجشان می ديد ،قتل حضرت را خواستار شد و شاه ھم خواستۀ دختر را
اجابت کرد و سر حضرت يحيی را از بدنش جدا کرد .
درمواردی از تورات نيز به ممنوعيت ازدواج با محارم اشاره شده است) .تورات ،سفرالويان ،باب  ،١٨آيات ۶ـ( ٢٣٫
دين مسيحيت:
از کتب دين مسيحيت نيز چنين معلوم می شود که در شريعت اين دين ھم ازدواج با محارم
جايز نمی باشد ،طوری که از زبان حضرت عيسی ـ عليه السالم ـ نقل می کنند که فرموده است » :من نيامده ام تا
شريعت موسی را از بين ببرم بلکه آمده ام تا آن را تکميل نمايم .بنابراين می توان گفت که در مجموع قوانين يھود در
امر ازدواج ،مورد پذيرش مسيحيان نيز ھست ھر چند که در مواردی اختالف ھم دارند .البته احتمال دارد امروز ،در
جوامع مسيحی و يھودی مواردی پيدا شود که خالف دين حضرت موسی و عيسی ـ عليھما السالم ـ باشند.
عوامل اين حالت درتخطی پيروان اين دينھا از اصل دين و به وجود آمدن تحريفات درين اديان است و مسألۀ عدم پای
بندی پيروان اين اديان از دين شان است .در جامعه ای که به ازدواج ھمجنس بازان اجازه دھد و آن را زشت نشمارد
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مسلما ً که ازدواج با محارم جای خود دارد .اما طبق قوانين برخی کشورھای مسيحی نشين ازدواج بين اعضای خانواده
ممنوع است.
از قبيل مادر ،مادرکالن  ،خواھر ،دختر ،نواسه و به طور کلی ازدواج در بين افراد خانواده )صعودی – پدر،
پدرکالن ،جد و نزولی – پسر ،نواسه  -کواسه( که با ھم ارتباط نسبی مستقيم دارند ،ممنوع است .
ادامه دارد
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