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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ازدواج
  !با دو خواهر دريک وقت 

درشرع اسالمی ازدواج ياجمع  بين دو خواهر(  دو خواهر  را در يك  زمان برای 
 ) .جايز نيستدر نکاح واحد شخص، 

).  ٢٣نسا ء : » (  وأن تجمعوا بين اآلختين إال ما قد سلف:« خداوند متعال مى فرمايد 
 .دو خواهر را با  هم جمع آوريد، مگر آنچه گذشته است  جايز نيست که :

من کان يؤم با  واليوم اآلفال :«به اساس حکم حديثی  شريفی که می فرمايد  همچنان
 ).ويروی : ملعون من جمع ماء فی رحم آختين » يجمع ماءه فی رحم آختين 

مطابق فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرموده است کسيکه بر هللا  تعالی وروز 
 .رحم دو خواهر هر گز جمع نکند خود را در» آب منی « اخرت ايمان دارد پس 

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 خواهر است پس نبی عليه السالم 

قلت يا رسول هللا انی اسلمت وتحتی .« فرمود که تو در هردوی آنها يکی را برگزين 
 »   اختر آيهما شئت) «  ال : طلق ايهما شئت ( والترمذی فی روايتهاختان ق

قابل تذکر است هر گاه دوخواهر در دو عقد نکاح صورت گيرد واين معلوم نباشد که 
قبال وکدام يکی بعد نکاح شده است  پس در اين صورت قاضی از آنها همرای کدام يکی 

فريق  طالق باين ميباشد  دليل اين است در ميان شوهر هر دو خواهر تفريق ميکند واين ت
که در ميان هردو آنها نکاح يکی شان بطور يقينی جايز واز يکی به طور يقينی باطل 
است اکنون تنها در صورت ها می باشد  يکی اينکه نکاح يک آنها به طور معين نافذ 

افذکرده کرده شود واز يکی باطل کرده شود  دوهم اينکه به جهالت نکاح هردو شان  ن
شود ولی اين هردو صورت ها ممکن نيست اول بدين جهت که به اين کارکردن ترجيح 
بال مرجح الزم ميشود وصورت دوهم بدين جهت ممکن نيست که اول بايد به اين طور 

کردن فايده نيست زيرا که مقصد نکاح حالل کردن وطی وتناسل است ودر اين صورت 
ينکه در اين کار به هردوی از  زنها ضرر است اين مقصود حاصل نمی شود ، دوهم ا

زيرا که هردو زنان به يک نفقه گزاره بسر می برند وهردوی شان مجوس باقی می ماند 
  و هم باکسی  ديگر نکاح کرده نمی تواند . 

هر گاه مهر اين دو زنها برابر بود وتفريق نيز قبل از الدخول باشد پس به هردو آنها 
وهر دو ی آنها به نصف تقسم ميکند که در حصه هردو آنها  ربع   نصف مهر داده  ميشود

ربع می آيد دليل اينست که نصف مهر در هردوی آنها برای آن يکی واجب می باشد که 
کدام آنها مقدم باشد واين معلوم  نيست که مقدم کدام آنها است پس به جهت عدم اوليت به 

هر به هردوی آنها داده ميشود ورای هيچ يکی آنها ترجيح داده نمی شود پس نصف م
بعضی حضرات اين است که در هر دو هر يکی آنها دعوی کند که من  مقدم هستم که 

برای مدعيه بر اساس همين دعوی داده شود يا هردو  در ميان شان صلح کند که در 
نصف  هر دو شان شريک باشند زيرا که علم اصل مستحقه  نيست . ( احسن الهدايه  

دايه  ترجمه اشرف الهدايه موالنا جميل احمد سکرودودی مدرس دارلعلوم ديوبند شرح ه
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مترج موالنا سيد داود استاد امان هللا  امان  جلد سوم :تحت عنوان با دو خواهر نکاح در 
 )عقود جدا وتفريق در آنها 

 
جايز وبه اصطالح در يک نکاح به اين ترتيب جمع کردن هر دو خواهر به يک عقد، 

 .حرام ميباشدوطوريکه متذکر شديم اين نکاح وده و نب
 !خواننده محترم 

بصورت کل  بايد گفت که ، شايد حکمت و فلسفه ی اين که شرعيت اسالم از ازدواج هم 
زمان با خواهران جلوگيری کرده، اين باشد که اّوالً: حرمت و شخصيت زن را حفظ کند، 

نسبی و عاطفی، نسبت به يکديگر عالقه ی شديد ثانياً: دو خواهر به حکم نسبت و پيوند 
توانند عالقه ی گذشته را حفظ کنند، به اين  دارند ولی هنگامی که رقيب هم شوند، نمی

شود که برای زندگی زيان اور است و اساس  ها پيدا می ترتيب تضاد عاطفی در آن
ها در  جود آنخانواده را از هم می پاشد؛ زيرا هميشه انگيزه ی محبت و رقابت در و

 .کشمکش است
 :ازدواج دو دختر پيامبر اسالم با عثمان ذی النورين 

حضرت عثمان ذی النورين    رضی هللا عنه  يکی از صحابه پيامبر و خليفه سوم بود که 
آوری قرآن  ترين کارهای او جمع تاريخ اسالم نقش عظيمی را داشته است . از مهمدر

است  و او که يکی از اولين مسلمانان بود، که با دو دختر رسول هللا صلی عظيم الشان 
  ، ازدواج کرد و از اين رو، به لقب )  رقيه و ام کلثوم( های  نام هللا عليه وسلم ، به

 .شد ياد می»  ذوالنورين « 
علت مشهور شدن حضرت عثمان به لقب ذی النورين دراين بود که  اين صحابی جليل  
القدر بـا دو دختـر نبی اکرم (ازدواج با دختر دوم رسول هللا بعد از مرگ اولی) ازدواج 

 .نمـود 
اسالم مقدس حضرت عثمان، سی و چهار سال داشت که ابوبکر صديق او را به دين 

سان به  گونه مکث و ترديدی دين اسالم را پذيرفت. بدين هيچدعوت کرد و او نيز بدون 
ابواسحاق در اين اين  (دين اسالم گرويد و در شمار نخستين اّمت (پيروان) پيامبر درآمد.

عثمان بعد از ابوبکر، علی و زيد بن حارثه ، نخستين کسی است که «گويد:   خصوص می
 ».لمان مطرح کرد عنوان چهارمين فرد مس اسالم آورد و خود را به

پس از اسالم آوردن عثمان، پيوند زناشويی بين او و رقيه دختر پيامبر اسالم برقرار شد. 
  اين ازدواج، منزلت او را نزد مسلمانان دو چندان ساخت. داستان اين ازدواج را علی

 رسول خدا صلی هللا عليه و سلم  پيش از آن، رقيّه و« :دهد محمد الصالبی چنين شرح می
کلثوم را به عقد ُعتْبه و ُعتَْيبه، پسران ابولهب درآورده بود. اما پس از نزول آيات سورۀ  أمّ 

گردد.   نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می«مبارکه مسد که مضمون آن عبارتند از: 
رساند و او را از آتش  دست آورده است، سودی بدو نمی و آنچه از شغل و مقام به  دارائی

ور  کش و شعله در خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه  رهاند. به آتش بزرگی  خ نمیدوز
جا  چين است در آن خواهد بود. و همچنين همسرش که در اينجا آتش بيار معرکه و سخن

  ».از الياف است  ای کش خواهد بود. در گردنش رشته طناب تافته و بافته بدبخت و هيزم
ختر حرب بن اميّه، مادر عتبه و عتيبه، آندو را امر به ابولهب و همسرش، ام جميل د
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طالق دختران محمد صلی هللا عليه و سلم  دادند و آنان نيز قبل از همبستر شدن، ايشان را 
طالق دادند تا خود لطفی باشد از جانب خداوند بر آل محمد و ذلّتی باشد از آن ابولهب و 

محض شنيدن اين ماجرا نزد رسول خدا صلی  عثمان به«افزايد:  فرزندان او سپس همو می
هللا عليه و سلم  آمد و از رقيه خواستگاری کرد، رسول خدا صلی هللا عليه و سلم  نيز 

 ».وی را به عقد عثمان درآورد
زودی به مکه بازگشت و به مدينه  عثمان در شمار مهاجران به حبشه بود، اما بهحضرت 

در بارۀ تعداد کسانی که برای نخستين بار به « گويد: مهاجرت کرد. ابوجعفر طبری می
گويند: يازده مرد و چهار زن  حبشه هجرت کردند، اختالف نظر وجود دارد. برخی می

 ».بودند
هر حال، عثمان و همسرش رقيه، دختر پيامبر، نيز در اين جمع بودند. پيامبر اسالم  به

رقيّه باشد، عثمان، بعد از  خداوند يار و همراه عثمان و«برای آنها چنين دعا کرد: 
که با اهل بيتش در راه خدا هجرت کرده است.پس از شخصی است حضرت لوط اولين 

 .وفات رقيه، پيامبر اسالم، ام کلثوم، دختر ديگر خود را به عقد حضرت عثمان در آورد
ماه  ١٨هجرت، روز  ٣۵سال خالفت، در سال  ١١حضرت عثمان رضی هللا عنه پس از 

 .سالگی به شهادت رسيد  ٨٢عمر  ، بهعيد قربان
 ازدواج حضرت موسی عليه السالم

 با دو دخترحضرت شعيب
با يد گفت که حضرت موسی عليه السالم با دو دختر وعلم اليقين در بدوکالم با تمام تاکيد 

شعيب عليه السالم ويا دوخواهر که در داستان ها ذکر ازآن بعمل آمده به هيچ صورت 
صورت گرفته است ،طوريکه فقط با يکی از دو خواهراين ازدواج  ازدواج نکرده ، بلکه 
  ايد :). در مورد می فرم29-23(سوره قصص آيات  قرآن عظيم الشان در 

َن النَّاِس َيْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمَرأتَْيِن تَذُوَدانِ  « ةً ّمِ ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمَّ  َولَمَّ
َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َکبِيٌر * َفَسَقی َلُهَما ثُمَّ تَ  َولَّی قَاَل َما َخْطبُُکَما َقاَلتَا َال َنْسِقی َحتَّی يُْصِدَر الّرِ

ّلِ فَقَاَل َرّبِ إِنِّی ِلَما أَنَزْلَت إَِلیَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر * َفَجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشی َعَلی اْسِت  ْحيَاٍء إَِلی الّظِ
ا َجاَءهُ َوقَصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َق  اَل َال قَالَْت إِنَّ أَِبی َيْدُعوَک ِلَيْجِزَيَک أَْجَر َما َسَقْيَت َلَنا فَلَمَّ

 تََخْف و َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن * قَاَلْت إِْحَداُهَما يَا أََبِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرتَ 
ِحَججٍ  اْلَقِویُّ اْألَِميُن * قَاَل إِنِّی أُِريُد أَْن أُنِکَحَک إِْحَدی اْبَنتَیَّ َهاتَْيِن َعَلی أَن تَأُْجَرِنی ثََماِنیَ 

اِلِحينَ  ُ ِمَن الصَّ َّR فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعنِدَک َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعَلْيَک َستَِجُدِنی إِن َشاَء 
ُ َعَلی َما نَقُوُل َوکِ  َّRيٌل * * قَاَل َذِلَک َبْيِنی َوَبْيَنَک أَيََّما اْألََجَلْيِن َقَضْيُت َفَال ُعْدَواَن َعَلیَّ َو

ا َقَضی ُموَسياْألََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل ِألَْهِلِه اْمُکثُوا إِنِّی آَنْستُ   فَلَمَّ
ْنَها ِبَخَبٍر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّکْم تَْصَطلُونَ  (موسی)   و چون«يعنی:  » نَاًرا لَّعَلِّی آِتيُکم ّمِ

را   خويش  خود و چهارپايان  آشاميدنی  آب  مردم  که  آبی  چاه  يعنی: به» رسيد  مدين  آب  به
دادند و  می  خود را آب حيوانات  که  يافت  را بر آن  از مردم  گروهی«گرفتند  برمی  از آن
تا   آب  از نزديک» کردند خود را دور می  حيوانات  که  را يافت  تر از آن، دو زن پايين
  آب  به  و مانعی  مزاحمت بتوانند بی  گاه شوند آن  فارغ  خويش  چهارپايان  دادن  از آب  ممرد
کار شما »  دو زن  آن  به  موسی عليه السالم خطاب»  گفت«خود بپردازند   چهارپايان  دادن

ديگر   با مردم  خود را همراه  گوسفندان که   کار چيست  از اين  يعنی: منظورتان »؟ چيست
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خود را   حيوانات  همگی  تا شبانان  دهيم نمی  خود آب  چهارپايان  گفتند: ما به«دهيد؟  نمی  آب
  از آب  تا مردم  و انتظار بکشيم  کنيم  درنگ  که  است ما اين   عادت» از آبشخور بازگردانند
از   که  دليل  اين  . يا به پرهيزيم درآميزيم، می  نامحرم  با مردم  که  بازگردند زيرا از اين

  کهنسال  و پدر ما پيری»  هستيم  عاجز و ناتوان  آنان  همپای  خويش  حيوانات  دادن آب 
  روی دهد، از اين  را آب  تواند چهارپايان نمی  و ناتوانی  خاطر سالخوردگی به  که»  است

 .بدهيم  آب  گوسفندانمان  خود به  که  ناچار شديم
  را برايشان  چهارپايانشان«دو را شنيد؛   آن  السالم سخنعليه   موسی  چون»  پس« 

  سايه  سوی به. « داشت  ناتوانان  دادن و ياری  کار معروف  به  که  خاطر گرايشی  به» داد آب 
  بر من  که  هر خيری  به  و گفت: پروردگارا! من»  نشست  و مجددا در آن»  برگشت
  رفع  از خير، غذا برای  . مراد وی يعنی: نيازمندم»  فقيرم«باشد يا بسيار   اندک»  بفرستی

بود   ای هر خوراکی  وی  بود و توشه  زده  راه  از مصر به  توشه او بی  بود چراکه  گرسنگی
 . يافت می در راه   که
» آمد ـ نزد وی   داشت بر می  گام  و آزرم  با شرم  که ـ درحالی  دو زن از آن  يکی  پس« 
  برای  ات طلبد تا مزد آبدهی تو را می  پدرم«عليه السالم    موسی  دختر به  آن»  گفت«

  پس« است   نزد تو فرستاده  دعوت  اين  منظور ابالغ و مرا به» تو بدهد  ما را به  چهارپايان
»  کرد، گفت  خود را بر او حکايت  نزد او آمد و داستانهای«عليه السالم   موسی»  چون

و   يعنی: از فرعون»  يافتی  ستمکار نجات  از قوم  که  نترس« دو دختر  پدر آن
 .ندارد  ) تسلطی ما (مدين  بر سرزمين  زيرا فرعون  يافتی  نجات کسانش 

چرا ببرد   را به  تا گوسفندانمان»  کن  ! او را استخدام دو دختر گفت: پدرجان  از آن  يکی« 
»  است امين   نيرومند و هم  کنی، هم  استخدام  توانی می  که  است  کسی  بهترين  چرا که«
دو دختر خود   از اين  يکی  خواهم می  من«موسی عليه السالم   دو دختر به  پدر آن»  گفت«

ـ   يعنی: دخترم » کار کنی  من  برای  سال  هشت  که  اين  در قبال  تو درآورم  نکاح  رابه
  هشت  مهر وی  که  آورم تو در می  ازدواج  شرط به  اين  صفورا بود ـ را به  گويند نامش که

را   و اگرآن«   گوسفندانم  چوپانی از   است  کار، عبارت  باشد و اين  کار تو نزد من  سال
  چوپانی سال،   هشت  جای  يعنی: اگر به » از نزد توست  رساندی، اين  پايان  به  سال  در ده
از   و فضلی  بخشش  افزودی، ابن  من  به  را در خدمت  و دو سال  رسانيدی  سال  ده  را به

  .  من  از جانب  و اجباری  الزام  نزد توست، نه
کرد   عليه السالم موکول  خود موسی  و همت  مردانگی را به   قضيه  ، او اينبدين ترتيب 

و مرا «   سال  ده  کردن  تمام  به  و اجبارت  با الزام»  گيرم  تبر تو سخ  خواهم و نمی«
  قرارداد و عهدی»  اين«عليه السالم   موسی»  گفت» « يافت  خواهی  شاءهللا از صالحان ان
و » و تو باشد  من  ميان»  شرط نهادی  و خود در آن  و بر من  را بازگو کردی  آن  که

  انجام  را به  دو مدت  از اين  هريک»  کنيم  تخلف  مفاد آن نبايد از  از ما دوطرف  يک هيچ
از »  گوييم می  و خدا بر آنچه» «باشد  عدوانی  نبايد بر من«را  سال  يا ده  هشت»  رسانيدم

لذا   است  و نگهبان  يعنی: گواه « است  وکيل«ما منعقد شد؛   در ميان  که  شرطهايی  اين
 . شروط نداريم  تجاوز از اين  سوی به  از ما راهی  يک هيچ

  دو مدت، يعنی  ترين کامل  و آن» رسانيد  پايان مقرر را به  مدت  آن  موسی  چون  پس« 
  اش خانواده را ديد به  طور آتشی  برد از جانب  را همراه  اش و خانواده«بود   سال  ده  مدت
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  بياورم  شما از آنجا خبری  رایاز دور ديدم، شايد ب  آتشی  من  کنيد که  گفت: اينجا درنگ
 .»کنيد  خود را گرم  باشد که

 محارم درامر ازدواج
شامل گروهی از خويشاوندان يکی از جمله اصطالحاتی در فقه اسالمی که : َمحَرم

  ازدواج با آن ها حرام است . شود که نزديک می

نه تنها در دين مقدس اسالم از جمله مباحثی است که ،  موضوع محارم در امر ازدواج 
مورد بحث ودقت قرار گرفته است، بلکه در ساير اديان ابراهيمی  نيز رعايت گرديده 

هدايات الزم  صادر نموده و ازدواج با محارم را اکيدآ است وبرای پيروان خويش 
  .مشروع نمی دانند و از آن ممانعت به عمل می آورند

 :محارم در دين يهوديت
در دين يهوديت اصآل ازدواج  با بيگانه ممنوع ميباشد، بنآ کوشش اعظمی بخرچ ميدهند 

بـا  خويشاوندان و در قدم بعدی با هم ديـنان خودشان  يعنی  اول تا اين ازدواج ها در قدم 
 .با يهوديان  صورت گيرد

ازدواج  را با محارم  ممنوع اعالم داشته، در   عليه السالم  در شريعت  حضرت موسی 
ازدواج با مادر و دختر و ديگر محارم حرام است و هر «  :شريعت  يهوديت آمده است

(مبلغی آبادانی، عبدهللا،  »کس مرتکب چنين ازدواجی شود سزايش کشتن و قتل است. 
 .)۶٢۶٫و  ۶٢١، صفحه٢ش، جلد١٣٧۶تاريخ اديان و مذاهب جهان،   حّر، 

همچنان در شريعت يهودی از محارم ديگری هم ذکری  بعمل آمده است که از آنجمله 
 .ميتوان از: حرام بودن نکاح با خواهر، عمه، خاله، خواهرزاده و برادرزاده نام برد

نقطه قابل دقت در دين يهوديت  اينست که: رضاع (شيردادن) سبب حرمت ازدواج نمی 
ان (بخش يهود)، قاهره: مکتبه النهضة المصريه، (بی شود.( شبلی، احمد، مقارنة االدي

 ).299تا)، صفحه 
اين بدين معنی است که در دين يهوديت بر خالف دين مقدس اسالم  مرد می تواند با 

 .خواهر رضاعی خود ازدواج کند
از محارم شمرده شده است می   عليه السالم   از موارد ديگری که در شريعت موسی 

( مادر اندر)، خواهر اندر، و برادراندر (از طرف مادر يا پدر از توان به زن پدر 
  شخص ديگری هستند) نواسه  دختری، نواسه پسری، جمع بين دو خواهر اشاره کرد. 

( مجمع الکنائس الشرقی، قاموس کتاب المقدس، (بی جا) منشورات مکتبة المشعل، 
انسان با او ازدواج کرده است ) و همچنين ربيبه يعنی دختر زنيکه  ۶١٧٫فحهم، ص١٩٨١

 .برای اين شخص (پدراندر)حرام است
چنانچه جريان حضرت يحيی در راه مبارزه با چنين ازدواجی کشته شد. به اين ترتيب که 

هيردوس پادشاه وقت قوم يهود بعد از مرگ برادرش با زن وی ازدواج کرد و بعد از 
هم ربـيـبه اش، عالقه مند شد و مسئله  مدتی به دختر اين زن که هم برادرزاده اش بود و

را با حضرت يحيی در ميان گذاشت ولی آن حضرت فرمود اين عمل در شريعت آسمانی 
روا نيست و اين دختر هرگز بر تو حالل نمی شود. (مجمع الکنائس الشرقيه، کتاب 

 ). ١۴۴٫ـ  ١۴٣المقدس، (بی تا)، صفحه 
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نی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گفت در به خاطر اين فتوی، پادشاه، يحيی را زندا
قبال ازدواجت هر چه بخواهی خواهم داد. آن دختر هم چون يحيی را مانع ازدواجشان 

می ديد، قتل حضرت را خواستار شد و شاه هم خواسته دختر را اجابت کرد و سر 
   .حضرت يحيی را از بدنش جدا کرد

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

  
 :دين مسيحيت

  از کتب دين مسيحيت نيز چنين معلوم ميشود که در شريعت اين دين هم  ازدواج با محارم 
جايز نمی باشد،طوريکه از زبان حضرت عيسی ـ عليه السالم ـ نقل می کنند که فرموده 

تا شريعت موسی را از بين ببرم بلکه آمده ام تا آن را تکميل من نيامده ام « است: 
نمايم.بنابراين می توان گفت که در مجموع قوانين يهود در امر ازدواج، مورد پذيرش 

مسيحيان نيز هست هر چند که در مواردی اختالف هم دارند. البته احتمال دارد امروز، 
خالف دين حضرت موسی و عيسی ـ در جوامع مسيحی و يهودی مواردی پيدا شود که بر

 .عليهما السالم ـ باشند
عوامل اين حالت درتخطی پيروان اين دينها از اصل دين و بوجود آمدن تحريفات درين 

اديان است و مسألهء عدم پابندی پيروان اين اديان از دين شان است. در جامعه ای که به 
مسلماً که ازدواج با محارم جای ازدواج همجنس بازان اجازه دهد و آن را زشت نشمارد 

خود دارد. اما طبق قوانين برخی کشورهای مسيحی نشين ازدواج بين اعضای خانواده 
 .ممنوع است

از قبيل مادر، مادرکالن ، خواهر، دختر، نواسه  و به طور کلی ازدواج در بين افراد 
که با هم  کواسه) - پسر، نواسه  –پدر، پدرکالن، جد و نزولی  –خانواده (صعودی 

  .ارتباط نسبی مستقيم دارند، ممنوع است
 :دين مقدس اسالم

علمی ،قرآن عظيم الشان بشکل  دقيق  ،محارم در  ازدواج در دين مقدس اسالم راۀ مسالـ
) به  24تا  22تعريف وفورمولبندی  نموده که حکم اين مساله در سوره  ( نساء  آيات  

  .تفصيل بيان گرديده است
اتُُكْم َوَخاالتُُكْم « الشان ميفرمايد: قرآن عظيم  َهاتُُكْم َوَبَناتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعَلْيُكْم أُمَّ ُحّرِ

َهاُت  َضاَعِة َوأُمَّ َهاتُُكُم الالِتي أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ َوَبنَاُت األَخِ َوَبَناُت األُْخِت َوأُمَّ
بُُكُم الالِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالِتي َدَخْلتُْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم تَُكونُوا َدَخْلتُْم ِنَساِئُكْم َوَربَائِ 

 ».ِبِهنَّ َفال ُجنَاَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل أَْبنَاِئُكُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالِبُكمْ 
 23دليل اين حکم، آيه به يقين خداوند حکيم مصالحی برای اين کار در نظر داشته است. 

  :فرمايد سوره نساء است. در اين آيه خداوند متعال می
ها،   ها، خاله  حرا م گردانيده شده بر شما ( ازدواج ) با مادران، دختران، خواهران، عمه(

اند، خواهران شيری و   دختران برادران، دختران خواهران، زنانيکه شما را شير داده
ان زنان تان که در کنار شما هستند، هر گاه با آن زنان همبستر مادران زنان تان و دختر

ايد. و نيز   ايد، گناهى مرتکب نشده  بستر نشده اند. ولى اگر همـ  ايد، بر شما حرام شده  شده
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ها). و جمع کردن ميان دو خواهر  همسران پسرانتان که از صلب شمايند (نه پسرخوانده
  .نده و مهربان استمگر آنچه گذشته است. خداوند آمرز

بر اساس اين آيه متبرکه خداوند متعال بر مردان، ازدواج با مادر، خواهر، عمه، خاله، 
 ) .دختر خواهر، دختر برادر و... را حرام نموده است

  !خوانندۀ محترم 
بصورت کل  ابراهيمی در مورد اينکه چه حکمتی وجود دارد که در اديان مفسرين 

  مقدس اسالم موضوع محارم مطرح گرديده است می فرمايند :در دين وبصورت اخص 
ها به طور طبيعى از ازدواج با محارم نوعی از تنفر  واقعيت امر اينست که انسان  - 1

دارند ،  به همين دليل همه اقوام و ملل (جز افراد کمى) ازدواج با محارم را ممنوع 
 .دانند مى
حارم معموالً جاذبه و کشش جنسى ضعيف علما ء طب بر اين عقيده که در ميان م -2

ميباشد ، طوريکه اکثريت محارم  با هم کالن ميشوند  و براى يکديگر فرد عادى و 
که يکى از شرايط استحکام پيوند زناشويى، جاذبه جنسى است؛  معمولى هستند، در حالى

اج ها بنابراين، اگر ازدواج در ميان محارم صورت گيرد در برخی از حاالت اين ازدو
 .سست و ناپايدار ميباشد 

علماء بدين عقيده اند که ازدواج با غير محارم، عامل گسترش ارتباط اجتماعی است.  -3
ها در   به عبارت ديگر، روابط اجتماعی با ازدواج برون خانوادگی تقويت شده و انسان

 .های خود باقی نخواهند ماند محدوده چهارديواری خانه
ازدواج  با اين اقربا سبب تولد اطفال مختلف و دارای مشاکل خونی  از لحاظ طبی نيز  -4

 .و جسمی ميباشند
 !خوانندۀ محترم 

 در روشنی  آيات متبركه بوضاحت تام  در مى يابيم  كه حکم محارم در ازدواج   بدو
 :دسته تقسيم ميگردد

مادر، تحريم ابدي، که درين حرمت حرمت به اساس روابط خونی حرام ميباشد.   -1
مادرکالن والی اعلی و دختر و پسر و به همين ترتيب به نسل به طرف پايين، كه در اين 

  .موارد  ازدواج  مرد  با زن  براى هميشه  ممنوع است
تحريم مؤقت، كه در آن  تا زماني  كه زن ويا مرد در وضعيت خاصى قرار دارد ،  -2

وضعيت  تغيير كرد، تحريم از بين  ازدواج بين شان ممنوع است  ولى بمحض اينكه  اين 
مى رود  وازواج بين شان حالل  مى شودکه درين حالت حرام بودن ازدواج به خواهر 

  .زن تا دوام وقايم بودن حالت نکاح
    :چنانچه قبالً اشاره کرديم اسباب  تحريم ابدى  در دين مقدس  عبارتند از

 ).شير  خوارگي  نسب ، خويشاوندى ناشى از ازدواج ( مصاهره ) ، (
 :الف

  :زنانى كه به سبب نسب  حرام شده  اند  عبارتند از 
 مادر ، مادر كالن ، وباالتراز آن

وباالتر از آن  خواهر ، خواهر اندر وباالتر از آن عمه ، عمه كالن  وباال تر از آن خاله
 .دختر خواهر  وپاينتر   از آن  دختر  وپاينتراز آن دختر برادر وپا ينتر  از آن
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 :ب 
  :زنانى كه به سبب  مصاهره  حرام شده اند  عبارتند از 

مادر همسر ،  ودر   تحريم  او آميزش  با دخترش  شرط نيست بلكه  به محض  عقد  -1
  .دخترش  حرام مى شود

دختر زنى كه با او آميزش كرده است  پس اگر  مردي مادر  را عقد  كرد بدون   -2
اينكه  با  او آميزش كند ، دخترش  براي او حالل  است  به دليل  فرموده خداوند 

ولى اگر  با مادرانش  همبستر  »   (  فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم« متعال:
  ).نشده باشيد  گناهى  ) در ازدواج با چنين  دختراني ( بر شما  نيست

  .مى شودهمسر  پسر كه به محض عقد حرام   -3
همسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كه با همسر  پدرش ازدواج كند واين تحريم به  -4

 .محض  اينكه پدرش او را عقد كرد حاصل  مى شود
 :تحريم به سبب شير خوارگى   -ج

َضاَعةِ « خداوند متعال  مى فرمايد  َهاتُُكُم الالِتي أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ  » َوأُمَّ
  ) (ومادرانى كه به شما  شير  داده اند وخواهران رضاعى تان

» الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة «همچنان پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است : 
 ۵٠٩٩(شير  خوارگى حرام  مى كند آنچه را نسب حرام ميكند)( صحيح  امام بخارى  : 

)  ٢/  ٣٠٧/  ١١۵٧،( سنن  الترمذى  : )  ٢/  ١٠۶٨/  ١۴۴۴۴امام مسلم  /) ( ١٣٩/ 
 . )تمام كساني كه از طريق نسب نكاح شان حرام است از طريق رضاع نيز حرام است(
 ) .  از جانب شيرده  همه  خويش  شوند از جانب  شير خواره زوجان  وفروع (
 

  :شير خور نميتواند  با افراد زير ازدواج كند
  )زن شير دهنده ، ( مادر  رضاعى  -1
  مادر زن  شير دهنده  -2
  مادر  شوهر شير دهنده - 3
  خواهر زن   شير  دهنده - 4
    خواهر شوهر شير دهنده -5
  دختران پسر ودختر شير دهنده -6
مقدار  شير كه  با خوردن  آن  تحريم ثابت مى شود:موضوع قابل  :خواهرشيرى -7

روايت گرديده ) رضى ( بحث بين علماء ميباشد از جمله در حديثی  از بی بی عايشه  
 است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است :

   
( با يك  يا دوبار  مكيدن  تحريم ثابت نمى شود)(صحيح  »ال تحرم المصة والمصتان «

  ) ٩ ٢/  ٣٠٨/  ١١۶٠سنن الترمذى    ) ( ٢/   ١٠٧٣/  ١۴۵٠امام مسلم  
ال تحرم الر «ه وسلم فرموده است : از ام فضل  روايت است  كه پيامبر صلى هللا علي

بايك  يا دو  بار شير خوردن  ويا يك يا »( ضعة أو الر  ضعتان  ، أوالمصة او المصتان
 )  ١٠٧۴/ ٢٠/ ١۴۵١صحيح امام مسلم ( .دو بار  مكيدن تحريم ثابت نميشود
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   :مسايـــل 
خواهر  2ه داراى  برادر  است از پستان مادر  نوريه  ك 3پسرى بنام  محمود  كه داراى 

است  شير  خورده  ، نوريه  وخواهر اش  براى محمود  حالل نيستند. اما  نوريه  
  .وخواهرانش   مى توانند به قيد نكاح   برادران  محمود در آيند 

وقتى  شير خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كه سن كودك  شير خوار از دوسال  
خـواه  شير   را مستقيمٱ ء از پستان  بچوشد يا  از طريق  وششماه  زياد نشده باشد ، 

 .چوشك ويا امثال آن
والوالدات ير ضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أ ن « قرآن عظيم الشان ميفرمايد :  

)( مـا دران ) اعم  از مطلقه وغير مطلقه ( دوسال   233بقره  سوره »(  يتم الرضاعة
مى دهند هرگاه  يكى از  والدين  يا هردوى  ايشان     شيرتمام  فرزندان  خود را  

 .خواستار  تكميل دوران  شير خوارگي شوند 
ال يحرم من « از ام سلمه  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است : 

/  ١١۶٢سنن الترمذى :  » ( الرضاع إال ما فتق اآل معا ء  فى الثدى وكان قبل  الفطام
شير خوارگى موجب تحريم ازدواج نمى شود  مگر  زمانى كه شيربه روده )(  ٢/  ٣١

 .كودك  برسد ( بطوريكه روده كودك  تنها  ازآن تغذيه  كند ) وقبل  از دو سالگى باشد 
  :زنانى كه بطور مؤقت حرام شده اند

دو خواهر  را در يك  زمان  به ازدواج  خود در آوردن (  :جمع  بين دو خواهر   -1
وأن تجمعوا « طوريکه در فوق موضوع را به تفصيل  به اساس حکم الهی بيان داشتيم :

واينكه دو خواهر را با  هم جمع ).  ٢٣نسا ء :  سوره » (بين اآلختين إال ما قد سلف 
  .آوريد ، مگر آنچه گذشته است 

  :جمع بين زن  وعمه وخاله او  -2
ال يجمع بين المرأة  « به دليل  حديث ابو هريرة از پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود : 

  ،  )  ٩/  ١۶٠/  ۵١٠٩صحيح امام بخارى  :»( وعمتها  وال بين المرأة  وخالتها 
  )٢/  ١٠٢٨/  ١۴٠٨( صحيح امام مسلم : 

به دليل   ودر  عده  او به سر  مى برد :زنى كه همسر  مردى ديگرى است   -3
زنانى شوهردار »( والمحصنات من النسا ء إال ما ملكت أيمانكم  «فرموده خداوند  متعال:

( بر شما  حرام شده  اند )مگر زنانى كه ( آنان  را در جنگ  دينى مسلمانان  با كافران ) 
سير  كنند گان  حالل  مى اسير  كرده باشيد ، كه بعد پاك شدن رحم  ايشان ، براى ا

  .گردند اگر چه  در ازدواج كسان ديگرى باشند
،  ازدواج او با شوهر  اولش  جايز  نيست ،  زنى كه سه  بار طالق  داده شده -4

مگر اينكه  مرد ديگرى بطور صحيح  اورا به  ازدواج خـود در آورد سپس او را طالق  
 دهد ، به دليل  فرموده 

فإ ن طلقها فال تحل  له من بعد  حتى تنكح زوجٱ غيره ، فإ ن طلقها فال :« خداوند متعال 
پس اگر ( بعد  از طالق  ورجوع » جناح  عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا 

بار ديگر هم )  او را طالق  داد ازآن به بعد زن براى او حالل  نخواهد بود ، مگر اينكه  
د ،  وبا  او آميزش جنسى نمايد و ازدواج  واقعى وجدى  با شوهرى ديگر  ازدواج كن

 صورت گيرد  نه مؤقتى  وفريبكارانه (  در 
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اينصورت  اگر ) شوهر دوم (  او را طالق  داد ، گناهى برآن دو (زن وشوهر )  
نخواهد بود  كـه ( به كانون  زندگى زناشويى )  بر گردند ) وزن با شوهر اول  ازدواج  

صورتيكه  اميدوار باشند كه مى توانند حدود الهى را محترم  بشمارند و پا بر نمايد ( در 
 ).جا  دارند 

 
 :نظريات فقهای اسالمی در مورد مدت ودفعات شير خوردن 

در مورد اينکه در چند دفعه شير دادن برای اطفال حکم محرمات ايجاد ميگردد ، فقهای 
 :اسالمی در مورد  نظريات مختلفی  ارايه داشته اند که موجزآ ذيآل بدان اشاره مينمايم 

علمای احناف و علمای مالکيها و روايتی از امام احمد و جمهور علماء و بر اين باورند  -
شيرخوردن محرميت ايجاد ميشود، زيرا ميگويند که خداوند بطور عموم که با يکمرتبه 

َهاتُُکُم الالَِّتی «آنرا در قرآن ذکر کرده بدون ذکر تعداد شير خوردن، خداوند ميفرمايد:  َوأُمَّ
َضاَعة َن الرَّ ) و پيامبر صلی هللا عليه و سلم 23النساء :  سوره » (أَْرَضْعَنُکْم َوأََخَواتُُکم ِمّ

همانا رضاعت (که محرم ساز «يعنی: » إنما الرضاعة من المجاعة «وده است: فرم
  146-9- الفتح -(صحيح البخاری ». باشد) انست که گرسنگی (نوزاد) را بر طرف کند

 )1078- 2ومسلم ( 
علی ابن ابی طالب و «در ضمن امام نووی در المجموع از ابن منذر حکايت می کند که 

ابن عباس و عطاء و طاوس و سعيد ابن مسيب و حسن بصری ابن مسعود و ابن عمر و 
 . و مکحول و زهری و قتاده و حکم و حماد و اوزاعی و ثوری نيز بر اين رای هستند

دفعه نوزاد شير خورده باشد  3بعضی ديگر از علماء بر اين باورند که حداقل بايستی   - 
ال تحرم «يه و سلم فرموده است که: تا اينکه محرميت ايجاد شود، زيرا پيامبر صلی هللا عل

). يعنی "يکی يا دو مکيدن محرميت ايجاد  1450صحيح مسلم ( » المصة وال المصتان
نميکند" و اين علماء گفتند مفهوم اين حديث اينست که بيشتر از دوبار به باال محرميت 

ل ظاهر ايجاد ميکند، و اين اشخاص عبارتند از: أحمد بن حنبل در روايتی، و قول أه
(بجز ابن حزم) و قول سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأبی ثور 

 ).13-10) المحلی ابن حزم (  140-8وابن المنذر (المغنی ( 
مرتبه ميباشد زيرا از  5نظر برخی ديگر از علماء بر اينست که حد اقل شيرخوارگی  -

فيما أنزل من القرآن عشر رضعات  کان«عايشه رضی هللا عنها روايت شده است که: 
» معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول هللا وهن فيما يتلی من القرآن
يعنی: " از جمله آيات نازل شده در قرآن، آية (عشر رضعات معلومات يحرمن) بود. 

با آيه  سپس لفظ و حکم اين آيه». کند يعنی : ده بار شير دادن معلوم (نکاح را) حرام می«
(تالوت پنج بار ». يعنی ک با پنج بار شيردادن معلوم«(بخمس معلومات) نسخ شد. 

شيردادن نسخ شد و حکم آن باقی ماند) سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم فوت کرد ولی 
(به خاطر تأخير نسخ آن) آيه نسخ شده از جمله آياتی بود که (هنوز) جزو قرآن به حساب 

-6) والنسائی (  323-2) و أبو داود (  1075مسلم در الرضاع (  ) روايت11آمد ( می
). واين مذهب امام شافعی  و ابن حزم و ابن تيميه و  265- 1) وابن ماجة (  100

شوکانی و ابن قيم جوزيه و ابن باز و ابن عثيمين ميباشد و فتوای هيئت دائمی علماء 
 .سعودی بر اين مذهب بر قرار است
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 :رحمه هللا می گويدشيخ ابن عثيمين 
يکبار شير خوردن در محرميت موثر نيست، بلکه الزمست تا پنج بار شير خورده «

شود، و همچنين اين (شير خوردن) بايد قبل از سن از شير گرفتن نوزاد باشد، يعنی قبل 
از اتمام دو سالگی باشد، و يک نوزاد اگر يکبار يا دو بار يا سه بار يا چهار بار شير 

بنوشد فرزند رضاعی آن زن نخواهد شد، و بلکه الزمست تا پنج بار شير بنوشد،  زنی را
اما اگر شک و ترديد وجود داشت که آيا چهار بار شير خورده يا پنج بار؛ در اينحالت 

اصل بر اينست که چهار بار شير خورده، زيرا ما هرگاه در عددی در شک افتاديم 
بر اين مبنا اگر زنی بگويد: من اين نوزاد را شير هميشه کمترين را انتخاب می کنيم، و 

دادم ولی نمی دانم چندبار بوده! آيا يکبار بوده يا دوبار يا سه بار يا چهار بار و يا پنج 
بار؟ ما می گوييم: اين نوزاد فرزند رضاعی تو نيست، زيرا الزمست تا حتما پنج بار 

الفتاوی الجامعة للمرأة ». ته باشدشير بخورد بدون آنکه شک و ترديدی در آن وجود داش
 ).2/768المسلمة (

بر اين اساس، خوردن يکبار شير موجب رضاعت نيست، و لذا ازدواج دختر و پسری که 
 .فقط يکبار شير زنی را خورده باشند با فرزندان آن زن جايز است

نوزادی در ضمن سن آنها در هنگام شير خوارگی نبايد از دو سال بيشتر باشد، يعنی اگر 
سن بيشتری از دوسال داشته باشد و پنج بار و يا حتی بيشتر از آن از پستان زنی شير 

بنوشد، بعنوان فرزند رضاعی محسوب نخواهد شد و ازدواج آن نوزاد با فرزندان اصلی 
 .آن زن جايز است

 
  و من هللا التوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


