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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افغاني - دیـيـسع«  امين الدين الحاج داکتر 

 ٢٠١٦ دسمبر ٢٧
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !با دو خواھر دريک وقت ازدواج

٢ 

 :دين مقدس اسالم

علمی تعريف وفورمولبندی  نموده  شکل  دقيق ،ه ن بأمحارم در دين مقدس اسالم را، قرآن عظيم الشبا ازدواج ۀ لـأمس

  .به تفصيل بيان گرديده است ) ٢٤ تا ٢٢نساء  آيات    (ۀله در سورأکه حکم اين مس

ُحرمت عليكم أمھاتكم وبناتك« : فرمايد ن میأقرآن عظيم الش ُ ُُ ُ ََ َ ََ ْ َّْ ُ ْ َ ْ َ ِّ ِم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت ُ َّْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ

ُوأمھاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمھات نسائكم وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلت ُ ُ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َُ َُّ َ َْ ْم ْ

ْبھن فإن لم تكونوا دخلتم بھن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََّ ُ َ َ َ َُ َُ ََ َ ُ ُ ََ ََّ َِّ ِْ ِ«. 

 تدر اين آي.  سوره نساء است٢٣ تدليل اين حکم، آي. به يقين خداوند حکيم مصالحی برای اين کار در نظر داشته است

  :يدفرما خداوند متعال می

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

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

و نيز  ايد  ايد، گناھى مرتکب نشده  بستر نشده ولى اگر ھمـ. اند  بر شما حرام شدهايد،   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

... ج با مادر، خواھر، عمه، خاله، دختر خواھر، دختر برادر و متبرکه خداوند متعال بر مردان، ازدواتبر اساس اين آي

 ) .را حرام نموده است

  !خوانندۀ محترم 

صورت اخص در دين مقدس ه صورت کل وبه که چه حکمتی وجود دارد که در اديان ابراھيمی  ب مفسرين در مورد اين

  :اسالم موضوع محارم مطرح گرديده است می فرمايند 

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

 .دانند ازدواج با محارم را ممنوع مى) جز افراد کمى(ملل 
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که اکثريت  باشد ، طوری ًکه در ميان محارم معموال جاذبه و کشش جنسى ضعيف میاند  طب بر اين عقيده یعلما -٢

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

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

 .باشد  سست و ناپايدار می

به عبارت ديگر، روابط . دواج با غير محارم، عامل گسترش ارتباط اجتماعی استعلماء بدين عقيده اند که از -٣

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

 .باشند ی  و جسمی میاز لحاظ طبی نيز ازدواج  با اين اقربا سبب تولد اطفال مختلف و دارای مشاکل خون -۴

 !خوانندۀ محترم 

 :گردد دو دسته تقسيم میه وضاحت تام  در مى يابيم  كه حکم محارم در ازدواج   به در روشنی  آيات متبركه ب

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

  .ين، كه در اين موارد  ازدواج  مرد  با زن  براى ھميشه  ممنوع استئ به نسل به طرف پا به ھمين ترتيبپسر و

يا مرد در وضعيت خاصى قرار دارد ، ازدواج بين شان ممنوع است   قت، كه در آن  تا زماني  كه زن ووتحريم م -٢

که درين  ين شان حالل  مى شودواج بدكه  اين وضعيت  تغيير كرد، تحريم از بين  مى رود  واز محض اينه ولى ب

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

    :ًچنانچه قبال اشاره کرديم اسباب  تحريم ابدى  در دين مقدس  عبارتند از

 ).،  شير  خوارگي ) مصاھره(سب ، خويشاوندى ناشى از ازدواج ن(

 :الف

  :ه  اند  عبارتند از زنانى كه به سبب نسب  حرام شد

 مادر ، مادر كالن ، وباالتراز آن

ينتراز آن دختر برادر ئخواھر ، خواھر اندر وباالتر از آن عمه ، عمه كالن  وباال تر از آن خاله وباالتر از آن دختر  وپا

 .ينتر   از آن ئينتر  از آن دختر خواھر  وپائوپا

 :ب 

  :  عبارتند از زنانى كه به سبب  مصاھره  حرام شده اند

  .در   تحريم  او آميزش  با دخترش  شرط نيست بلكه  به محض  عقد دخترش  حرام مى شود مادر ھمسر ،  و -١

كه  با  او آميزش كند ، دخترش   دختر زنى كه با او آميزش كرده است  پس اگر  مردي مادر  را عقد  كرد بدون  اين -٢

ولى اگر  با (»   فإن لم تكونوا دخلتم بھن فال جناح عليكم « :داوند متعالبراي او حالل  است  به دليل  فرموده خ

  ).بر شما  نيست( در ازدواج با چنين  دختراني )   ھمبستر  نشده باشيد  گناھى مادرانش

  .ھمسر  پسر كه به محض عقد حرام  مى شود -٣

كه پدرش او را عقد  ين تحريم به محض  اينا ھمسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كه با ھمسر  پدرش ازدواج كند و -٤

 .كرد حاصل  مى شود

  -ج

 :تحريم به سبب شير خوارگى

ِوأمھاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة « خداوند متعال  مى فرمايد  ِ ِ ََّ ََ َ ََّ ْ ُْ ُ ُُ َُ َ ََ ََ َْ ْ ُ ومادرانى كه به شما  شير  داده اند (» ُ

  ) وخواھران رضاعى تان
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شير  خوارگى حرام  مى كند (» الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة «:  صلى هللا عليه وسلم  فرموده است ھمچنان پيامبر

سنن  ( ، ) ٢ / ١٠۶٨ / ١۴۴۴۴امام مسلم   /) (١٣٩ / ۵٠٩٩: صحيح  امام بخارى  )(كند آنچه را نسب حرام مي

 . )ام است از طريق رضاع نيز حرام استتمام كساني كه از طريق نسب نكاح شان حر) ( ٢ / ٣٠٧ / ١١۵٧: الترمذى  

 ) از جانب شيرده  ھمه  خويش  شوند از جانب  شير خواره زوجان  وفروع (

  :تواند  با افراد زير ازدواج كند شير خور نمي

  )مادر  رضاعى(زن شير دھنده ،  -١

  مادر زن  شير دھنده  -٢

   مادر  شوھر شير دھنده-٣

  خواھر زن   شير  دھنده -٤

   اھر شوھر شير دھندهخو -٥

  دختران پسر ودختر شير دھنده -٦

مله باشد از ج موضوع قابل بحث بين علماء می : كه  با خوردن  آن  تحريم ثابت مى شودی مقدار  شير:خواھرشيرى -٧

   : روايت گرديده است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است) رضى(در حديثی  از بی بی عايشه  

)  ٢ /  ١٠٧٣ / ١۴۵٠صحيح امام مسلم  )(با يك  يا دوبار  مكيدن  تحريم ثابت نمى شود(»  المصة والمصتانال تحرم« 

  ) ٩ ٢ / ٣٠٨ / ١١۶٠سنن الترمذى    (

  ضعتان  ، أوالمصة او ال تحرم الر ضعة أو الر«: از ام فضل  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است 

/ ٢٠/ ١۴۵١صحيح امام مسلم  (.شود  يا دو  بار شير خوردن  ويا يك يا دو بار  مكيدن تحريم ثابت نميبايك (»المصتان

١٠٧۴ (   

 

   :مسايـــل 

ت  شير  خورده  ، نوريه   خواھر اس٢ برادر  است از پستان مادر  نوريه  كه داراى  ٣نام  محمود  كه داراى ه پسرى ب

  . اما  نوريه  وخواھرانش   مى توانند به قيد نكاح   برادران  محمود در آيند .ش  براى محمود  حالل نيستندوخواھر

وقتى  شير خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كه سن كودك  شير خوار از دوسال  وششماه  زياد نشده باشد ، خـواه  

 .شير   را مستقيمٱ از پستان  بچوشد يا  از طريق  چوشك ويا امثال آن

 بقره  ۀسور(  »والوالدات ير ضعن أوالدھن حولين كاملين لمن أراد أ ن يتم الرضاعة« :  ن ميفرمايد أم الشقرآن عظي

كى از  والدين  يا مى دھند ھرگاه  ي  دوسال  تمام  فرزندان  خود را  شير(اعم  از مطلقه وغير مطلقه ) مـادران)(٢٣٣

 .ھردوى  ايشان   خواستار  تكميل دوران  شير خوارگي شوند 

ال يحرم من الرضاع إال ما فتق اآل معا ء  فى « : از ام سلمه  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است 

حريم ازدواج نمى شود  مگر  زمانى شير خوارگى موجب ت)(٢ / ٣١ / ١١۶٢: سنن الترمذى (» الثدى وكان قبل  الفطام 

  .قبل  از دو سالگى باشد  و)  كودك  تنھا  ازآن تغذيه  كندۀكه رود طوريه ب( كودك  برسد ۀكه شيربه رود

 

  :قت حرام شده اندوزنانى كه بطور م
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ضوع را به که در فوق مو دو خواھر  را در يك  زمان  به ازدواج  خود در آوردن طوری(:  جمع  بين دو خواھر   -١

كه دو  واين ). ٢٣: سوره  نسا ء (» وأن تجمعوا بين اآلختين إال ما قد سلف « :تفصيل  به اساس حکم الھی بيان داشتيم 

  .خواھر را با  ھم جمع آوريد ، مگر آنچه گذشته است 

  : او ۀجمع بين زن  وعمه وخال -٢

ال يجمع بين المرأة  وعمتھا  وال بين المرأة  وخالتھا « : مود ھريرة از پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فربه دليل  حديث ابو

  )٢ / ١٠٢٨ / ١۴٠٨: صحيح امام مسلم ( ،   ) ٩ / ١۶٠ / ۵١٠٩:صحيح امام بخارى  ( »

والمحصنات من «: خداوند  متعالۀ به دليل  فرمود:  او به سر  مى برد ۀزنى كه ھمسر  مردى ديگرى است  ودر  عد -٣

آنان  را در جنگ  دينى (مگر زنانى كه  )بر شما  حرام شده  اند(زنانى شوھردار (»ا ملكت أيمانكم  النسا ء إال م

اسير  كرده باشيد ، كه بعد پاك شدن رحم  ايشان ، براى اسير  كنند گان  حالل  مى گردند اگر چه  ) مسلمانان  با كافران 

  .در ازدواج كسان ديگرى باشند

طور ه كه  مرد ديگرى ب  ،  ازدواج او با شوھر  اولش  جايز  نيست ، مگر اين داده شدهزنى كه سه  بار طالق  -٤

فإ ن طلقھا فال تحل  « : خداوند متعال ۀصحيح  اورا به  ازدواج خـود در آورد سپس او را طالق  دھد ، به دليل  فرمود

بعد  از ( پس اگر » جعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا له من بعد  حتى تنكح زوجٱ غيره ، فإ ن طلقھا فال جناح  عليھما أن يترا

كه  با شوھرى  آن به بعد زن براى او حالل  نخواھد بود ، مگر اين او را طالق  داد از)  طالق  ورجوع بار ديگر ھم 

در (ه قتى  وفريبكارانوجدى  صورت گيرد  نه م با  او آميزش جنسى نمايد و ازدواج  واقعى و ديگر  ازدواج كند ،  و

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

كه  اميدوار باشند كه مى توانند حدود الھى را  در صورتي(زن با شوھر اول  ازدواج  نمايد  و) بر گردند)  ىئزناشو

  ).محترم  بشمارند و پا بر جا  دارند 

 

 :دفعات شير خوردن  ات فقھای اسالمی در مورد مدت ونظري

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

 :نمايم   بدان اشاره میً ذيالًاجزؤه داشته اند که مئمختلفی  ارا

مرتبه شيرخوردن  ند که با يکامام احمد و جمھور علماء بر اين باورعلمای احناف و علمای مالکيھا و روايتی از ا -

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

َوأمھاتکم الالتی أرضعنکم وأخواتکم من الرض«: فرمايد خوردن، خداوند می َ ََّ َ ِّ ُ ُ ُُ َُ َ ََ ََ َْ ْ ْ ِ ََّّ ُ و پيامبر صلی ) ٢٣: سوره  النساء (» َاعةُ

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

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

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

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 ھستند أثوری نيز بر اين ر

که محرميت ايجاد شود،  ده باشد تا اين دفعه نوزاد شير خور٣بعضی 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
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و قول سليمان بن ) بجز ابن حزم(أحمد بن حنبل در روايتی، و قول أھل ظاھر :  و اين اشخاص عبارتند از کند ايجاد می

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

باشد زيرا از عايشه رضی هللا عنھا روايت  تبه می مر٥ نظر برخی ديگر از علماء بر اينست که حد اقل شيرخوارگی -

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

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

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

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

جزو قرآن به حساب ) ھنوز( آياتی بود که ۀاز جمل نسخ شده تآي) به خاطر تأخير نسخ آن(عليه و سلم فوت کرد ولی 

واين ). ٢٦٥-١(وابن ماجة ) ١٠٠-٦(والنسائی ) ٣٢٣-٢(د وو أبو داو) ١٠٧٥(روايت مسلم در الرضاع ) ١١(آمد  می

ت أباشد و فتوای ھي مذھب امام شافعی  و ابن حزم و ابن تيميه و شوکانی و ابن قيم جوزيه و ابن باز و ابن عثيمين می

 . سعودی بر اين مذھب بر قرار استیئمی علمادا

 : هللا می گويدةشيخ ابن عثيمين رحم

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

بار يا دو  وزاد اگر يکبايد قبل از سن از شير گرفتن نوزاد باشد، يعنی قبل از اتمام دو سالگی باشد، و يک ن) خوردن

بار يا سه 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 

من :  و بر اين مبنا اگر زنی بگويد ه در عددی در شک افتاديم ھميشه کمترين را انتخاب می کنيمخورده، زيرا ما ھرگا

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

 پنج بار شير بخورد بدون آنکه شک و ترديدی در آن ًحتمااين نوزاد فرزند رضاعی تو نيست، زيرا الزمست تا : يمئگو

 ).٢/٧٦٨(الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة . »وجود داشته باشد

 و لذا ازدواج دختر و پسری که فقط يکبار شير زنی را  بار شير موجب رضاعت نيست بر اين اساس، خوردن يک

 .خورده باشند با فرزندان آن زن جايز است

نھا در ھنگام شير خوارگی نبايد از دو سال بيشتر باشد، يعنی اگر نوزادی سن بيشتری از دوسال داشته در ضمن سن آ

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

 يقو من هللا التوف 
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