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تحلیل و نقد ماده  1050و  1051قانون مدنی
(حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده)
عبداهلل بهمن پوری

*

چکیده
اگر در ایام عده اقدام به ازدواج شود در دو صورت میان مرد و زن حرمت ابدی به وجود میآید.
این دو حالت به تبعیت از فقه در قانون مدنی در مواد  1050و  1051متبلور گردیده است .حالت
اول عقد کردن زنی که در عده اســت حتی اگر نزدیکی صورت نگیرد و حالت دوم جهل به عده
اما با وقوع نزدیکی اســت .در خصوص این مواد ابهامات و سؤاالت فراوانی وجود دارد ،ازجمله
اینکــه چگونه باوجود اصول و قواعد در خصوص معذور بودن جاهل چنین حکمی در مورد فرد
جاهل وجود دارد؟ آیا دخول موجب حرمت باید در زمان عده باشد یا بعد آنهم کفایت میکند؟
حکم شــرعی فرزندان متولد از چنین نکاحی چیست؟ و از همه مهمتر آیا راهکاری برای تخلص
از حرمت ابدی وجود دارد؟ یافتههای این پژوهش حاکی اســت یکی از راههای رهایی از حرمت
ابدی این اســت که معموالً صيغهی عقد ازدواج ،توسط وكيل اجرا مىگردد .بنابراين ،محدودهی
وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» است ،نه ازدواجى كه فاسد بوده و حرمت ابدى به دنبال داشته
باشد .بدینجهت ،چنانچه وكيل صيغهی عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند ،چنين عقدى اثرى ندارد
و برای تحقق موضوع حرمت باید دخول هم در ایام عده باشــد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود،
پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد ،زن بهمنزلهی زن شوهردار نبوده و نزدیکی
موجب حرمت نیست.
واژگان کلیدی
ازدواج در عده ،حرمت ابدی ،جهل بهحکم ،عده.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

مسئله ازدواج در عده یکی از مسائل فقهی است که ممکن است براثر ناآگاهی از احکام شرعی
برای زنان و مردان مسلمان اتفاق افتد .این مسئله گاهی تبدیل به یک بحران برای خانوادهها
میشود .شاهد بر این مطلب استفتائات فراوان از مراجع عظام تقلید است .بهعنوان مثال در سؤالی
آمده است :خانمى که عقد موقت داشته و تخليه رحم کرده است ،نمىدانسته که بايد عده نگه
دارد و بعد از مدتى که از اتمام مدت صيغه گذشته ،ازدواجکرده و اکنون متوجه مطلب شده است.
با توجه به اينکه سه سال از آن زمان مىگذرد و نمىداند ازدواجش بعد از عده بوده يا در عده
صورت گرفته است ،آيا اين خانم به شوهرش حرام ابدى مىشود؟ آيا در حکم بين خانمى که علم
به نگهداشتن عده دارد باخانمی که جاهل به آن است ،فرقی وجود دارد؟
ع شده يا بعدازآن ،عقد محکومبه
که در پاسخ آمده است :اگر نمىداند كه عقدش در عده واق 
صحت است ولى اگر بداند كه عقد در عده واقعشده ليكن نمىدانسته كه بايد عده نگهدارد،
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آن عقد باطل است و اگر آن مرد با او نزديكى كرده بر هم حرام مؤبد شدهاند(پایگاه استفتائات
.)khamenenei.ir
به تبعیت از فقه ،ماده  1050قانون مدنى بیان میدارد« :هر كس زن شوهردار را با علم به
وجود علیه زوجیت و حرمت نكاح و يا زنى را كه در عده طالق يا در عده وفات است با علم به عده
و حرمت نكاح براى خود عقد كند ،عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مىشود».
ماده  1051قانون مدنى نیز بیان میدارد« :حكم مذكور در ماده فوق در موردى نيز جارى است
كه عقد از روى جهل به تمام يا يكى از امور مذكوره فوق بوده و نزديكى هم واقعشده باشد .در
صورت جهل و عدم وقوع نزديكى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمىشود» .درواقع يكى از
مشكالت بزرگ در مباحث حقوق خانواده ،نكاح در حال عده است .اين حادثه براثر ناآگاهى نسبت
به موضوع و حكم فراوان است و گاه با توجه بهحکم شرعى ،ولى غفلت از موضوع رخ مىدهد.
بهاینترتیب زنى که از همسرش طالق مىگيرد ،هنوز عده تمام نشده ،به عقد مرد ديگرى درمیآید
و آميزش نيز صورت مىگيرد .اين زن چهبسا كه زندگى خوبى را با شوهر دوم ،پس از ناكامى
ال راضى و خرسند است و گاه خداوند به
در ازدواج اول آغاز كرده و از ازدواج جديد خويش کام ً
آنان فرزندانى نيز عنايت مىكند .پس از مدتى ،ناگهان متوجه مىشوند كه ازدواج باطل بوده و
حتی بر آن شوهر حرام ابدى شده؛ چون در عده ازدواجکرده و آميزش نيز حاصلشده است ،زيرا
ازدواج در ع دهی ديگرى در دو صورت موجب حرمت ابدى است :چنانچه عالم به حرمت ازدواج
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و عده باشد و درصورتیکه جاهل بوده ،ولى دخول حاصلشده باشد .بنابراين چارهاى جز جدايى
هميشگى ندارند (مکارم شیرازی1428 ،ق.)155 :

لذا در دو صورت ،عالوه بر حرمت و بطالن نكاح ،حرمت ابدى نيز ايجاد مىشود .امام خمینی
در این رابطه بیان میدارند« :رجعى باشد يا بائن ،در عدهی وفات باشد يا در غير آن ،از ازدواج
دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد .پس اگر با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو ،موضوع و
حكم را بدانند ،به اينكه بدانند كه او در عده است و بدانند كه در عده ازدواج با او جايز نيست .يا
يكى از آنها موضوع حكم و حكم را بداند ،ازدواج باطل است و ابدا ً بر او حرام مىشود ،چه به او
دخول كرده باشد يا نه؛ و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آنها را ندانند و به
او ولو در دبر دخول نموده باشد؛ و اما اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است ولیکن بر او ابدا ً
حرام نيست ،پس مىتواند بعد از انقضاى عدهاى كه دارد ،از نو او را عقد نمايد» (موسوی خمینی،
 ،1379ج  .)283 :2صاحب جواهر نیز همین مطلب را بیان نموده است (نجفی ،بیتا ،ج .)428 :29

شیخ طوسی دراینباره میگوید« :هرگاه با زنى كه در عده است ،با اطالع و آگاهى بر مسئله ،ازدواج
كند ،بايد از هم جدا شوند و بر همديگر حرام ابدى مىشوند؛ هرچند آميزشى صورت نگرفته باشد.
مالك (يكى از فقهاى معروف عامه) موافق نظریهی ماست و با تمام فقهاى عامه در اين مسئله
مخالفت كرده است .دليل ما اجماع و اتفاق فقهاى شيعه و اخبار و روايات اهلالبیت عليهم است
و در صورت جهل و دخول در زمان عده ،نيز بايد از هم جدا شوند و حرمت ابدى ايجاد مىشود.
عمر و مالك و شافعى در فتواى قديم خود همعقیدهی ما هستند؛ ولى در نظریهی جديدش معتقد
است پس از پايان عده مىتوانند از نو عقد بخوانند .همانگونه كه ابوحنیفه و بقيهی فقهاى اهل
سنت نظریهی جديد شافعى را پذيرفتهاند .دليل ما اجماع فقهاى شيعه و مقتضاى احتياط است»
(طوسی1407 ،ق :مسئلهی  .)98صاحب جواهر پس از طرح مسئلهی ازدواج در عده در حال علم و
آگاهى از حكم و موضوع و همچنين در صورت جهل ولى آميزش در حال عده و حكم به بطالن
و حرمت ابدى ،مىفرمايد« :هيچ اختالفى بين فقهاى شيعه در هیچیک از امورى كه ذكر شد
نيافتم .بلكه اجماع و اتفاق آنان ،هم اجماع منقول و هم اجماع محصل ،در اين مورد وجود دارد و
اين اجماع ،عالوه بر روايات فراوان ،مستند ما در اين فتواست»(نجفی،بیتا ،ج  .)431 :29محقق خویی
بیان میدارد مسئله اجماعی است و اختالفی در میان مسلمین نیست و این حکم از مواردی است
که در کتاب و سنت و اجماع اشکالی در آن نیست( .خویی1418 ،ق ،ج  .)167 :32شایانذکر است
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با عنایت به اطالق آیات و روایات این باب و معقد اجماع ،فرقی میان اقسام عده و اقسام ازدواج
نیست و در همهی موارد تزویج در عده موجب حرمت ابدی است (اشتهاردي1377 ،ق ،ج .)211 :29

 -2روایات مرتبط با حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده

در باب مذكور بیستو دو روايت ذکرشده ،كه مفاد روايات را مىتوان به چند گروه تقسيم كرد:

ى بهصورت مطلق« :مردی زن مطلقهای را قبل از انقضای
الف -روایات دال بر حرمت ابد 
مدت عدهی او به تزویج خود درمیآورد .امام (ع) میفرماید :از یکدیگر جدا میشوند و آن زن
ابدا ً بر آن مرد حالل نمیشود»( .خویی1371 ،ق ،ج .)167 :32

ى بهصورت مطلق« :از امام (ع) دربارهی زنی سؤال شد
ب -روایات نفیکنندهی حرمت ابد 

که قبل از انقضای عده ازدواج میکند .امام (ع) میفرماید :از یکدیگر جدا میشوند و آن مرد
میتواند یکی از خواستگاران آن زن باشد (همان.)168 :

ل« :از امام (ع) سؤال شد که شنیدهایم که
ج -روایات تفصیل در حرمت ابد بين علم و جه 
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پدر شما فرموده اگر مردی زنی را در عده به ازدواج خود درآورد ابدا ً بر او حالل نمیشود ،امام
(ع) فرمودند این درجایی است که عالم باشد اما اگر جاهل باشد از او جدا میشود و زن عده
نگه میدارد سپس او را با نکاح جدیدی به عقد خود درمیآورد (همان).

د -روایات تفصیل در حرمت ابدى بين دخول و عدم دخول« :از مردی سؤال شد که زنی را

در ایام عده به ازدواج خود درآورده است .فرمودند :از یکدیگر جدا میشوند و اگر دخول صورت
گرفته باشد برای زن مهر است و ابدا ً بر یکدیگر حالل نمیشوند و اگر دخول صورت نگرفته باشد
چیزی برای زن نیست» (همان.)211 :

با عنایت به روایات باب مالحظه میگردد که از روایات مطلب واحدی مستنبط نمیشود و
تعارض شدیدی میان روایات موجود است تا جایی که علما اقدام به جمع میان روایات نمودهاند.
 -1-2طریق جمع میان روایات

سید حکیم در جمع میان روایات بیان میدارد« :اگر دو قطعهی روايات دستهی سوم و همچنين
دو قطعهی روايات دستهی چهارم بيانگر دو حكم الزامى بود :اين دودسته متنافى مىشدند لكن
در ما نحن فيه هرچند قطعه اول هر دو طائفه حكم الزامى را بيان مىكند لكن قطعه دوم آنها
بيانگر حكمى ترخيصى است؛ و بين حكم الزامى و حكم ترخيصى تنافى نيست (طباطبایی حکیم،
1416ق ،ج .)117 :4
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مطابق این دیدگاه برخی روایات دال بر حکم الزامی است یعنی روایت حاوی وجوب یا حرمت
که حکم الزامی تلقی میشوند و برخی دیگر دال بر حکم ترخیصی یعنی غیر از وجوب و حرمت
هستند ،لذا تعارض مستقر نمیشود .لذا این دیدگاه قابل نقد است چراکه تعارض میان روایات
مشهود و مستقر است .برخی روایات دخول را علت حرمت ابدی میدانند و برخی دیگر صرف
نکاح در ایام عده را علت حرمت ابدی میدانند .برخی نیز علم و جهل را دخیل در حرمت و عدم
حرمت دانستهاند.
از منظر آیتاهلل خویی به دو نحو مىتوان بين اين روايات را جمع كرد :جمع اول :قطعه اول
هر دو گروه از یکجهت مطلق است (گروه سوم در فرض علم ،نكاح جديد را حرام مىداند خواه
دخول شده باشد يا خير و گروه چهارم در فرض دخول ،نكاح جديد را حرام مىداند خواه ازدواج
سابق عن علم باشد يا خير) و اگر دليل خاصى داشتيم كه مىگفت تنها علم با دخول براى حرمت
ابدى كافى نيست اين دليل هر دو طائفه را تقييد كرده و شاهد جمع شده و مىگفتيم علم و
دخول بهشرط االنضمام موجب حرمت ابدى مىشوند ،پس احد االمرين براى حرمت ابدى كافى
نيست .جمع دوم :همچنين قطعه دوم هر دو گروه نيز از جهتى مطلق است ،گروه سوم در فرض
جهل نكاح جديد را مطلقاً جايز مىداند ولو دخول انجام شده باشد و گروه چهارم در فرض عدم
دخول نكاح جديد را مطلقاً جايز مىداند هرچند نكاح قبلى عن علم صورت گرفته باشد ،اگر دليل
خاصی كه در خصوص فرض «دخول مع الجهل» يا «عدم دخول مع العلم» اثبات حرمت ابدى
مىكرد شاهد جمع شده و قطعه دوم گروه سوم و چهارم را تقييد مىزديم و مىگفتيم در فرض
جهل در صورتى نكاح جديد جايز است كه دخول نشده باشد و همچنين در فرض عدم دخول
در صورتى نكاح جايز است كه نكاح قبلى عن علم نباشد ،درنتیجه ،احد اال مرین -منالعلم و
الدخول -براى حرمت ابدى كافى است و اجتماع هر دو امر براى حرمت ابدى الزم نيست (خویی،
1418ق ،ج  171 :32و اشتهاردي1377 ،ق ،ج .)217 :29

 -2-2تحلیل جمع میان روایات

با توجه به اینکه روایات وارده در باب دارای سند صحیح هستند ولی از طرفی تعارض نیز
مستقر است با عنایت بهقاعدهی «اصولی الجمع مها امکن اولی من الطرح» جمع میان روایات
ضرورت دارد .نتیجهی جمع میان روایات این است که حرمت ابدی در لسان روایات مقید به دو
وجه است اول از جهت علم به حرمت و دوم از جهت دخول .لذا تمام الموضوع برای تحریم ابدی
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احد االمرین است اول دخول مطلقاً چه علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد و دوم علم به
حرمت چه دخول شود و چه دخول نشود .لذا دیدگاه آیتاهلل خویی مطابق با قواعد و اصول است.
 -3راهکارهای رهایی از حرمت ابدی

معموالً صيغهی عقد ازدواج ،توسط وكيل اجرا مىگردد .يعنى عروس و داماد به وكيل خود
وكالت مىدهند كه صيغهی صحيح نكاح را براى آنان جارى نموده تا بتوانند در كنار هم تا آخر
عمر با آرامش خيال زندگى كنند .بنابراين ،محدودهی وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» است ،نه
ازدواجى كه فاسد است و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد .بدینجهت ،چنانچه وكيل صيغهی
عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند ،چنين عقدى اثرى ندارد ،زيرا از روى ناآگاهى خارج از محدود
وكالتش عمل كرده و صيغهاى خوانده كه وكالت در آن نداشته است .بنابراين هيچ اثرى بر چنين
نكاحى باز نمىشود .هرچند روابط زناشويى آن مرد و زن روابط حرامى محسوب نمىشود ،زيرا
تصور مىكردند زن و شوهر هستند و در حقيقت احكام وطى به شبهه را دارد .در يك جملهی
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كوتاه ،آنچه واقعشده (نكاح فاسد) موردنظر عروس و داماد نبوده و آنچه موردنظر عروس و داماد
بوده (نكاح صحيح) رخ نداده است .بنابراين در حقيقت عقدى از سوى زوجين نه مباشرتاً و نهوكالتاً
انجامنشده تا موجب حرمت ابدى شود .اين ،راهکارى مشروع و هماهنگ با ادلهی شرعى است،
براى كسانى كه مبتالبه نكاح در عده مىشوند .البته ما استفاده از اين راهکار را به كسانى كه دست
به چنين ازدواجهایی زده و جدايى برايشان مشكل است توصيه مىكنيم .در غير اين صورت ،بهتر
است احتياط كنند و از چنين ازدواجى چشم بپوشند (مکارم شیرازی1428 ،ق« .)155 :علت اینکه
در فرض وكالت حرمت ابدى ايجاد نمىشود اين است كه در صورت بطالن وكالت ،فعل وكيل
استناد به موكل داده نمىشود و محل بحث از همين قبيل است .زيرا زوج و زوجه شخصى را براى
عقد فاسدى وكيل كرده كه از آن اطالع نداشتهاند ،پس همانگونه كه انشاء عقد فاسد بالمباشرة
صحيح نيست و امكانپذير نیست ،وكالت براى چنين عقدى نيز باطل است » (خویی1371 ،ق ،ج

 .)175 :32هرگاه ولى زوج زنى را كه ايام عده را مىگذراند به ازدواج وى درآورد درحالىكه خود
بهحکم و موضوع عالم باشد و نيز در موردى كه وكيل به همين صورت اقدام به عقد كند ،مسئلهی
نكاح و رابطهی بين طرفين تابع چه حكمى است؟ فقها عقيده دارند چنين عقدى موجب حرمت
ابدى نمىشود .چون مستنبط از ادله اين است كه مناط در حرمت علم زوج است نه علم ولى يا
وكيل .البته بايد توجه داشت در مورد وكالت بين اينكه مورد معين باشد يا به نحو اطالق فرق
دارد .اگر وكالت براى تزويج زن معين نباشد ،حكم مسئله همان است كه گفته شد .ولى اگر وكيل
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وكالت در ازدواج زن معينى داشته و آن زن در عده باشد ،ظاهرا ً اين مسئله مانند موردى است
كه خود مرد مباشرتاً اقدام به تزويج زن معتده نموده باشد (طباطبایی یزدی1392 ،ق ،ج .)826 :2

 -4ازدواج در عده وفات با جهل زن به فوت شوهر

نمىتوان با زنى كه در عده وفات است ،مانند عده طالق ،ازدواج كرد .حال اگر شوهر زنى فوت
كند و زن آگاه به فوت نباشد ولى مرد آگاه باشد ،آيا در صورت تحقق عقد حرمت ابدى ايجاد
مىشود؟ عدهاى مىگويند موجب حرمت ابدى نيست .زيرا مقتضى حرمت اين است كه زن معتده
يا مزوجه باشد و چنين زنى نه معتده است نه مزوجه .مزوجه نيست چون شوهرش فوت كرده،
معتده نيست چون زن از فوت شوهر بیاطالع است؛ و عده وفات بعد از اطالع زن از فوت شوهرش
شروع مىشود و چون زن بر وفات اطالع نيافته پس در عده نيست .در نتیجه چنين عقدى موجب
حرمت نمىگردد .اكثر فقها بر اين نظر اتفاق دارند و معتقدند فرقى نمىكند كه مدت سپریشده از
زمان فوت تا تاريخ وقوع عقد و دخول ،به ميزان مدت عده وفات باشد يا خير (عالمه حلی1413 ،ق،
ج 32 :3؛ جبعی العاملی 1413 ،ق ،ج 337 :7؛ طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج  1 :14و .)34

بااینحال بايد توجه داشت عقدى كه در زمان عده صورت گرفته باطل است .چراکه صحت آن
عقد با اتخاذ عده و حداد (ترك زينت) منافات دارد .به عبارت روشنتر وجوب اتخاذ عده و حداد
از زمان رسيدن خبر فوت همسر است؛ و اين عمل به لحاظ احترام به متوفی است .ازاینجهت
صحت عقد با وجوب عده يا حداد منافات پيدا مىكند .در مقابل اكثر فقها ،عدهاى ديگر معتقدند
كه اين ازدواج موجب حرمت ابدى مىگردد .استدالل طرفداران اين قول آن است كه :چنانچه
فرضاً ازدواج ازاینپس (پس از اطالع از فوت) اتفاق مىافتاد یقیناً موجب حرمت ابدى بود ،لذا
ق اولی ازدواجى كه قبل از اين تاريخ اتفاق افتاده بايستى موجب حرمت ابدى باشد؛ زيرا
بهطری 
كه زمان آن نزدیکتر به وفات است (حائری ،بیتا ،ج  .)231 :11به نظر مىرسد قواعد حقوقى مؤيد
نظریهی اول است .ولى احتياط اقتضاء مىكند كه چنين زن و مردى با يكديگر ازدواج نكنند.
 -5تحلیل موضوع با عنایت به احادیث رفع مسئولیت جاهل

در اینکه فرد آگاه به مسائل شرعی اگر احکام شرعی را نقض کند مستحق مذمت ،مواخذه،
مجازات و داری مسئولیت است شکی نیست اما در مورد شخص جاهل روایاتی وجود دارد که
چنین فردی متفاوت از شخص عالم به احکام است ،عقل نیز این مطلب را تأیید میکند و مذاق
شریعت اسالمی نیز بر همین منوال است .ازجمله احادیث معروف این باب حدیث رفع است:
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محمد بن علی بن الحسين في التوحيد و الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد

اهلل عن يعقوب بن یزید عن حمَّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اهلل عن أَبي عبد اهلل ع قَالَ  :قال رسول

اهلل (ص) رفع عن أُمّتي تسعه اشیاء ال ْخطأ و النسيان -و ما أكرهوا عليه و ما ال يعلمون -و ما ال

يطيقون و ما اضطرُّوا الیه -و الحسد و الطِّ يره -و التفکر في الوسوسة في ال ْخلوة ما لم ينطقوا بشفة (حر

عاملی1414 ،ق ،ج 369 ،15؛ ابنبابویه1416،ق ،ج 353 ،24؛ قمی1403 ،ق ،ج  .)417 ،9پيامبر اسالم(ص)

فرمودند :از امت من نه چيز برداشته شده است و آنها عبارتند از :سهو ،و خطا ،و فراموشى ،و آنچه
بدان وادار شدهاند ،و آنچه نمي دانند و آنچه بيرون از توان ايشان است ،و فال بد و حسد يا رشك
بردن و انديشيدن وسوسه آميز در مورد مردم ،مادام كه آدمى با لب سخن نگفته باشد ،يا تفكّر
وسوسه آميز در مورد خلقت كائنات تا زمانى كه سخنى بر لبها جارى نشده باشد( .چون اينها
در اختيار انسان نيست ولى نبايد واكنشى نشان دهد چون بعمل آوردن در اختيار انسان است).
حال با عنایت به احادیث مذکور و قاعدهی فقهی الجاهل معذور و ال عقوبه اال علی العالم ،جای
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سؤال است که حرمت ابدی ناشی از ازدواج در عده هنگام جهل طرفین یا یکی از آنها چگونه
توجیه میشود؟ برای عذر بودن جهالت به روایتی استناد شده است که مىگويد :جهل به عده،
چه جهل به موضوع باشد و چه جهل بهحکم ،باعث مىشود كه زن بر شخص حرام ابد نشود و
بعد از انقضاى عده مىتواند با او ازدواج كند .البته حضرت در روایت اين نكته را هم فرموده كه
معذور بودن جهل بهحکم روشنتر است چون برخالف جاهل به موضوع ،جاهل بر حکم قدرت
بر احتياط ندارد .بعد يك سؤال ديگرى مطرح مىكند كه اگر يكى از آن دو متعمد و ديگرى
جاهل بود چه حكمى دارد كه حضرت مىفرمايد :نسبت به متعمد ،عقد باطل است و حرمت ابد
ثابت مىشود .این روایت به روایت صحیح توصیفشده است اما در داللت آن بر مدعا مناقشه
شده است که نهایت چیزی که از این روایت مستفاد است جهل به تحریم در واقعهای خاص عذر
است و اصاله االباحه در مقام شک در حرمت ،در صورت خاص معتبر است و نمیتوان به این
روایت برای اثبات یک اصل کلی استناد کرد؛ و اگر مراد از روایت بیان این باشد که جهل مرد
عذر تلقی میشود برای جواز تزویج زن درحالیکه آن زن در عده است ،در این صورت این روایت
مخالف اجماع خواهد بود ،چراکه احدی از فقها در اینجا قائل به این نیست که فرد جاهل معذور
است (حائرى1296 ،ق .)516 :ایشان با عنایت به اینکه اینجا اجماع و حکم خاص شرعی وجود
دارد چنین جهلی را مؤثر نمیدانند .شيخ انصاری در رسائل در نقد کسانی که به این روایت برای
اثبات اصل برائت تمسک کردهاند میگوید :با عنایت به نشانههای موجود در روایت ،این روایت
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ارتباطى به بحث برائت و اشتغال ندارد ،چون بحث برائت و اشتغال در مورد حكم تكليفى است،
اما در اين روايت ،سؤاالت و جوابها اصوالً مربوط بهحکم تكليفى نبوده و مربوط بهحکم وضعى
يعنى حرمت ابد میباشند .لذا از روايت مستفاد نیست كه فرد از حيث تكليفى هم معذور است
و مجاز است كه در عده ازدواج كند .يعنى ،مطلقاً نمىتوان قائل به جواز تكليفى در این مورد
شد .شيخ انصاری در مورد تفصيلى كه در روايت بين جهل بهحکم و جهل به موضوع دادهشده،
اشكالى را مطرح مىكند كه حاصلش چنين است :تعليلى كه در اين روايت براى تفصيل مزبور
ذکرشده ،مبنى بر اينكه جاهل بهحکم ،قدرت بر احتياط ندارد اما جاهل به موضوع ،قدرت بر
احتياط دارد ،اين تعليل معنايش واضح نيست .چون اگر جهل را به معناى جهل مركب و غفلت
بگيريم ،هم در جهل بهحکم و هم در جهل به موضوع ،قدرت بر احتياط نخواهد داشت و اگر
جهل به معناى جهل بسيط باشد يعنى به معناى شك باشد ،در اين صورت ،هم در جهل بهحکم
وهم در جهل به موضوع ،قادر بر احتياط خواهد بود (انصاری1414 ،ق ،ج  .)328 :1ما جهل را در هر
دو مورد حمل بر غفلت مىكنيم و اين استعمال رايجى است كه جهل به معناى غفلت باشد؛ اما
وجه تفكيك بين جهل به عده و جهل بهحکم در اولى قدرت بر احتياط دارد و در دومى قدرت بر
احتياط ندارد .اين است كه ،جهل بهحکم به معناى غفلت از حكم تكليفى است و در فرض غفلت
از حكم تكليفى احتياط ممكن نيست ،احتياط فقط براى شاك در حكم تكليفى امكان دارد؛ اما
جهل به عده را به معناى غفلت از حكم وضعى مىگيريم ،يعنى شخص غافل بوده از اينكه ازدواج
در عده موجب حرمت ابد مىشود .در اينجا هم حضرت مىفرمايد كه معذور است بااینکه قدرت
بر احتياط دارد ،چون بعدازاینکه متوجه شده كه در عده ازدواج كردن موجب حرمت ابد است،
نسبت به آينده مىتواند احتياط كند و با او ازدواج نكند ولى درعینحال ،شارع ارفاقاً حرمت ابد
را ثابت نكرده است و فرموده ،بعد از انقضاى عده مىتواند با او ازدواج كند(حائری یزدی1418 ،ق،

ج  .)110 :2محقق خراسانی بیان میدارد :ما جهل را به معناى خصوص جهل بسيط نمىگيريم
و تفكيك هم نمىكنيم به اين صورت كه بگوييم كه جهل بهحکم در معناى غفلت و جهل به
موضوع در معناى جهل بسيط استعمال شده ،چون در سؤال سائل چنين تفكيكى فرض نشده
است ،بلكه جهل را به معناى عام (عدم العلم) مىگيريم كه هم غفلت و هم جهل بسيط را شامل
مىشود .منتهى با در نظر گرفتن مصاديق خارجى ،جهل بهحکم به غفلت انصراف پيدا مىكند و
جهل به موضوع به جهل بسیط انصراف پيدا مىكند .وجه اين انصراف آن است كه حكم عده جزء
ضروريات اسالمى است .مثل وجوب نماز كه هرکسی التفات به آن پيدا كند ،ديگر جهلى برايش
باقى نمىماند .لذا اگر در روايت جهل بهحکم فرض شده ،بايد به موارد غفلت و عدم التفات حمل
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شود؛ اما اينكه با فرض التفات بازهم جهل بهحکم داشته باشد ،خيلى نادر است؛ اما در جهل به
موضوع ،با فرض اينكه حكم عده را مىداند معموالً افراد تحقيق و پرسوجو مىكنند كه آيا زن
در عده هست يا خیر و غفلت داشتن نادر است ،لذا جهل بر جهل بسيط حمل مىشود .با اين
بيان ،وجه امكان احتياط در جهل به موضوع و عدم امكان احتياط در جهل بهحکم روشن مىشود
(آخوند خراسانی1393 ،ق ،ج  .)200-201 :1در نقد این دیدگاه میتوان گفت :کالم محقق خراسانی
رافع اشكال نيست چون درست است كه در فرض علم بهحکم و جهل به موضوع ،غفلت داشتن
نادر است و معموالً افراد از حال زن تحقيق مىكنند ،ولى در همين فرض ،چنانچه شخص بخواهد
قبل از معلوم شدن وضعيت زن ،با او اقدام به ازدواج کند ،اينهم نادر است چون تحقيق مقدمه علم
است و عادتاً اشخاص تا زمانى كه علم پيدا نكنند ،اقدام به ازدواج نمىكنند ،بنابراين ،حتى اگر
جهل به موضوع را حمل بر جهل بسيط كنيم ،گرچه چنين جهلى شايع است ،اما اقدام به ازدواج
باوجوداین جهل ،نادر است (حائری یزدی1418 ،ق ،ج  .)108 :2اشکال دیگر بر کالم محقق خراسانی
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این است که ایشان بیان داشته حكم عده بين مسلمين جزء ضروريات است و لذا جهل بهحکم
را بايد حمل بهغفلت بكنيم و اين سخن نادرستى است .همانطور كه مرحوم شيخ در رسائل
ل لزوم عده و عدم جواز تزويج در عده است ،اما
اشارهکرده ،آنچه بين مسلمين ضرورى است ،اص 
حدود عده ،حكمش روشن نيست و حتى معركه آراء است .لذا مصاديق جهل بهحکم فقط موارد
غفلت نيست و در موارد التفات هم جهل بهحکم تصوير مىشود (شبیری زنجانی ،1378 ،ج .)175 :5

 -6بهترین طریق جمع میان روایات و دیدگاهها

صاحب حدائق در مقام جمع میان اخبار و معذور نبودن جاهل بیان میدارد :به وجوه مختلفی
میتوان میان اخبار جمع نمود بهترین جمع آن است که بگوییم جاهل همانگونه که بر غافل
از حکم بهصورت کلی ،اطالق میشود بر فرد غیر عالم بهحکم ولو اینکه شاک یا ظان باشد نیز
اطالق میشود و از اخبار این چنین برداشت می شود که جاهل بهحکم شرعی به معنای دوم،
غیر معذور است و فحص و تفتیش از ادله یا سؤال بر او واجب است و در صورت تعذر از وقوف و
دستیابی بهحکم ،وظیفهی او توقف و وقوف در مسیر احتیاط است؛ اما جاهل به معنای اول شکی
در معذور بودن او نیست چراکه ادله نقلی و عقلی از توجه تکلیف غافل ذاهل منع میکنند و آنچه
مشیر به این مطلب است این است که در روایت صحیح عبدالرحمن از امام (ع) آمده است که
جاهل به تحریم ازدواج در عدهی أعذر (معذورتر) از جاهل به در عده بودن زن است ،چراکه در
صورت اول یعنی جهل به تحریم قدرت بر احتیاط ندارد به خاطر عدم تصور حکم الهی بهصورت
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کلی .برخالف ظان و شاک درجایی که از دستیابی به علم معذور هستند که قدرت بر احتیاط
دارند(بحرانی ،بیتا ،ج 83-84 :1؛ فشارکی1413 ،ق .)54 :به تعبیری اگر جاهل را مطلقاً معذور بدانیم
الزمهی آن تضییع احکام دینی خواهد بود (کاشف الغطاء ،بیتا ،ج .)33 :1

 -7شرط وقوع دخول در ایام عده پس از عقد

ت يا وقوع
در دخولى كه در صورت جهل شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن معتبر اس 
عقد در حال عده اگرچه دخول بعد از انقضاى مدت واقع باشد كفايت مىكند؟ در فقه امامیه در
این رابطه چند دیدگاه مطرح است:

 -1دخول بعد از انقضاء مدت عده هم موجب حرمت ابدی است :محقق یزدی بیان میدارد:

در دخولى كه در صورت جهل شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن معتبر است يا وقوع
عقد در حال عده اگرچه دخول بعد از انقضاى مدت واقع باشد كفايت مىكند؟ دو قول است که
احوط قول دوم است که به خاطر اطالق اخبار خالی از قوت هم نیست (طباطبایییزدی1392 ،ق،

ج 826 :2؛ موسوی خمینی ،1379 ،ج  .)283 :2صاحب ریاض نیز با استناد به اطالق روایات حکم
حرمت ابدی را در خصوص دخول در عده و بعد عده یکسان میداند (حائری ،بیتا ،ج .)496 :6

برخی نیز با عنایت به فساد چنین نکاحی چنین تحلیل کردهاند :آنچه موجب حرمت ابدی
است دخول به زن بیگانه و نامحرم است که نکاحش فاسد بوده است و ازاینجهت فرقی میان
دخول در عده و غیر آن نیست (لنکرانی1421 ،ق.)270 :

 -2دخول در ایام عده موجب حرمت ابدی است و خارج از ایام عده موجب حرمت ابدی

نیست :صاحب جواهر در مخالفت با قول اول بیان میدارد :چنانچه دخول بعد از پايان مدت
عده صورت گرفته باشد موجب حرمت ابدى نيست دليل صاحب جواهر استنباط و استظهار
از نصوص است .وی اقتصار بهقدر متقین یعنی دخول در عده را وجیه میداند (نجفی ،بیتا ،ج

 .)433 :29شهید ثانی در مسالک االفهام بیان میدارد :وطی جاهل به تحریم بعد از عده اثری
در تحریم ندارد هرچند که بعدا ً برای او علم حاصل شود .آنچه حرام و موجب حرمت ابدی
است وطی در عده یا علم به تحریم در حال عقد است (جبعی العاملی 1413 ،ق ،ج .)337 :7

یکی از علمای معاصر در این زمینه بیان میدارند :ازدواج در عده باطل است و اگر هیچکدام
نمىدانستهاند كه زن در عده است و يا اینکه نمىدانستهاند كه عقد كردن در عده حرام است،
درصورتیکه مرد با او در زمان عده نزديكى كرده باشد ،آن زن بر او حرام مىشود و اگر نزديكى
بعد از زمان عده بوده است ،عقد باطل است ،ولى زن بر او حرام نمىشود ،بلكه مىتواند بعدا ً
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زن را عقد نمايد (بهجت ،1386 ،ج  .)244 :4ایشان در جای دیگری بیان میدارند :نکاح در عده
جايز نيست؛ و اگر با علم به عده و حرمت با زنی ازدواج کرد ،حرمت ابدي به مجرد عقد ثابت
مىشود؛ و هم چنين با جهل به يكى از اين دو ،با دخول به معقوده دریکی از دو فرج؛ و اگر با
جهل بود و دخول به معقوده نكرده باشد ،آن عقد باطل است و مىتواند بعد از عده ،استيناف
عقد نمايد؛ و اگر عقد جاهل ،در عده و دخول بعد از عده با جهل بود ،اظهر عدم حرمت ابدیِ
است و مىتواند استيناف عقد نمايد (بهجت ،1384 ،ج .)568 :3

 -3احتیاط  :مطابق این دیدگاه هرچند که دیدگاه اول قوی نیست اما اگر دخول بعد عده صورت
گرفت ،احتیاط به ترک تزویج و طالق در صورت تزویج توصیه میشود(گلپایگانی1372 ،ق ،ج
345 :2؛ همان1352 ،ق ،ج .)160 :3

در میان حقوقدانان و محشین قانون مدنی نیز همین اختالفنظر مشاهده میشود .بعضى از
حقوقدانان معاصر از عبارت مادهی  1050و  1051چنين استنباط كردهاند كه براى ايجاد حرمت
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كافى است كه نكاح در عده واقع شود و در اثر آن نزديكى به عمل آيد خواه نزديكى در عده باشد
يا خارج از آن (امامی ،1386 ،ج  )324 :4و برخی دیگر ضمن دفاع از دیدگاه صاحب جواهر دخول
بعد از عده را موجب تحریم نمیدانند (صفایی و امامی 1 :1384 ،و .)22

تحلیل دیدگاهها

با توجه به مباحث مطرح شده به نظر مىرسد دیدگاه شهید ثانی و صاحب جواهر بيشتر قابل
توجيه است .زيرا بهطورکلی حرمت ابدى خالف اصل است و مطابق قواعد و اصول همانگونه که
صاحب جواهر بیان داشتند بايد بهقدر متقین اكتفا كرد .قدر متقین هم همینکه ازدواج و دخول
در عده باشد .از ماده  1051ق .م .هم كه مىگويد ...« :نزديكى هم واقعشده باشد  »...مىتوان
استنباط كرد كه از نظریهی صاحب جواهر پيروى شده است .بهخصوص اينكه حرمت ابدى خالف
اصل است و نبايد در مورد آن تفسير موسع صورت گيرد بلكه در اینگونه موارد صحيح اين است
كه تفسير مضيق صورت گيرد(محقق داماد )108 :1379 ،و اطالق نصوص باب نیز انصراف به دخول
در ایام عده دارد خصوصاً با توجه به مناسبت حکم و موضوع؛ یعنی اینکه موضوع ازدواج در عده و
حکم حرمت ابدی است ،پس برای تحقق موضوع باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت
ابدی ثابت شود(تبریزی .)618 :1393 ،لذا دخول بعد از عده موجب حرمت ابدی نمیشود .در تأیید
این نظر میتوان چنین استدالل کرد که نزدیکی با زن بعد از انقضاء عده مانند نزدیکی با زن آزاد
و خالی از موانع نکاح است که در حرمت نکاح نمیتواند مؤثر باشد .به دیگر سخن در صورت جهل
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به عده و حرمت نکاح ،فقط نزدیکی با زنی که در عده است بهمنزلهی نزدیکی با زن شوهردار و
موجب حرمت ابدی به شمار آمده است .پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد،
زن بهمنزلهی زن شوهردار نبوده و نزدیکی نباید موجب حرمت باشد(صفایی و امامی.)122 :1384 ،

 -8حکم شرعی فرزندان حاصل از ازدواج در عده

محقق حلی میگوید :اگر در عده ازدواج کند و دخول صورت گیرد و زن حامله شود در این
صورت اگر مرد جاهل باشد فرزند به او الحاق میشود و اگر که از روز دخول تا تولد شش ماه یا
بیشتر بگذرد و مرد باید مهر المسمی بدهد(محقق حلی1408 ،ق ،ج  .)235 :2شهید ثانی ذیل کالم
محقق حلی بیان میدارد :در اینجا در الحاق فرزند به مرد با جهل مرد اشکالی نیست چراکه مورد
وطی به شبهه است و در موارد وطی به شبهه اگر امکان الحاق فرزند به پدر باشد ملحق میشود؛
و در اینجا مهر المسمی الزم نیست چون مهرالمسمی برای تراضی در عقد صحیح و در برابر بضع
است ،اما اینجا عقد صحیح نبوده است .لذا مهرالمثل واجب میشود چون مهرالمثل برای جایی
است که عقدی نباشد یا عقد باطل باشد (جبعی العاملی 1413 ،ق ،ج  3 :7و .)39
اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند ،چنانچه زن هم نداند و بچهاى از آنان
به دنيا بيايد ،حاللزاده است و شرعاً فرزند هر دو است ولى اگر زن مىدانسته كه در عده است و
مىدانسته كه ازدواج در عده حرام است شرعاً بچه ،فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان
باطل است و به يكديگر حرام مىباشند (سبحانی1436 ،ق .)458 :همچنین گفتهشده :با فرض اینکه
در عدهی غير ازدواجکرده و دخول هم واقعشده زن بر مرد دوم حرام مؤبد مىشود و فورا ً بايد از
هم جدا شوند و اگر وطى شبهه باشد عده بگيرد و فرزندان آنها اگر مرد جاهل بهحکم يا موضوع
بوده به پدرشان ملحق هستند و حكم ولد حالل رادارند و با فرض جهل در مورد مادر كه در اين
فرض بعيد است به مادر نيز ملحق مىباشند (گلپایگانی1372 ،ق ،ج .)227 :2

بحث و نتیجهگیری

مسئله ازدواج در عده یکی از مسائل مهم جامعهی امروز است که گاهی تبدیل به یک بحران
برای خانوادهها خصوصاً خانوادههای متدین میشود .حکم ازدواج در عده در دو صورت علم به
عده و حرمت و صورت جهل به آن با وقوع نزدیکی حرمت ابدی میان دو نفر است .مبنای این
حکم روایات کثیرهی این باب است که پس از جمع میان روایات چنین حکمی به دست میآید.
نتیجه جمع میان روایات به طرق مختلف این است که تمام الموضوع برای تحریم ابدی احد
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االمرین است .اول دخول مطلقاً چه علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد و دوم علم به حرمت
چه دخول شود و چه دخول نشود.
حکم حرمت ابدی در صورت علم به عده و حرمت بهراحتی قابلقبول است ،اما در خصوص
حرمت ابدی هنگام جهل و دخول ،این حکم حرمت ابدی ظاهرا ً خالف قواعد معذوریت جاهل
است .اما با عنایت به روایات باب تعبدی و استثنایی بودن این حکم به دست میآید .لذا با عنایت
به اینکه اینجا اجماع و حکم خاص شرعی وجود دارد چنین جهلی را مؤثر نمیدانند .به تعبیری
اگر جاهل را مطلقاً معذور بدانیم الزمهی آن تضییع احکام دینی خواهد بود.
یکی از راههای رهایی از حرمت ابدی در این مسئله این است که معموالً صيغهی عقد ازدواج،
توسط وكيل اجرا مىگردد .يعنى عروس و داماد به وكيل خود وكالت مىدهند كه صيغهی صحيح
نكاح را براى آنان جارى نماید .بنابراين ،محدودهی وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» است ،نه
ازدواجى كه فاسد است و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد .بدینجهت ،چنانچه وكيل صيغهی
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عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند ،چنين عقدى اثرى ندارد ،زيرا از روى ناآگاهى خارج از محدودهی
وكالتش عمل كرده و صيغهاى خوانده كه وكالت در آن نداشته است .بنابراين هيچ اثرى بر چنين
نكاحى بار نمىشود .هرچند روابط زناشويى آن مرد و زن روابط حرامى محسوب نمىشود ،زيرا
تصور مىكردند زن و شوهر هستند و در حقيقت احكام وطى به شبهه را دارد .بنابراين در حقيقت
عقدى از سوى زوجين نه مباشرتاً و نهوكالتاً انجامنشده تا موجب حرمت ابدى شود .اين ،راهكارى
مشروع و هماهنگ با ادلهی شرعى است ،براى كسانى كه مبتال به نكاح در عده مىشوند .همچنین
ایام عده در زنان متفاوت است ممکن است عده برخی زنان کمتر از یک ماه باشد لذا باید به
دورهی عده نیز توجه شود.
اطالق نصوص باب نیز انصراف به دخول در ایام عده دارد .خصوصاً با توجه به مناسبت حکم
و موضوع؛ یعنی اینکه موضوع ازدواج در عده و حکم حرمت ابدی است ،پس برای تحقق موضوع
باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود ،پس اگر نزدیکی بعد از پایان
گرفتن عده صورت گیرد ،زن بهمنزلهی زن شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.
همچنین اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند ،چنانچه زن هم نداند و بچهاى
از آنان به دنيا بيايد ،حاللزاده است و شرعاً فرزند هر دو است ولى اگر زن مىدانسته كه در عده
است و مىدانسته كه ازدواج در عده حرام است شرعاً بچه ،فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد
آنان باطل است و به يكديگر حرام مىباشند.
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در نهایت با توجه به مباحث صورت گرفته موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 -1مواد  1050قانون مدنی بدین شکل اصالح شود« :هر كس زن شوهردار را با علم به وجود
علقه زوجیت و حرمت نكاح و يا زنى را كه در عده طالق يا در عده وفات است با علم به عده و
حرمت نكاح براى خود عقد كند و صیغهی عقد مباشرتاً توسط خود زوجین جاریشده باشد،
عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مىشود .اما اگر صیغهی نکاح توسط وکیل
جاریشده باشد موضوع از باب وطی به شبهه بوده و موجب حرمت ابدی نخواهد بود».
 -2تبصرهای ذیل ماده  1051با این شرح افزوده گردد :ماده  1051قانون مدنی« :حكم مذكور
در ماده فوق در موردى نيز جارى است كه عقد از روى جهل به تمام يا يكى از امور مذكوره
فوق بوده و نزديكى هم واقعشده باشد .در صورت جهل و عدم وقوع نزديكى عقد باطل ولى
حرمت ابدى حاصل نمىشود».
تبصره :برای تحقق موضوع حرمت در ماده فوق باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم
حرمت ابدی ثابت شود ،پس اگر دخول بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد ،زن بهمنزلهی زن
شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.
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ggامامی ،حسن .)1386( ،حقوق مدنی ،جلد  ،4تهران :کتابفروشی اسالميه.
ggانصاری ،مرتضی 1414( ،ق) .رسائل ،جلد  ،1قم :مجمع الفكر اإلسالمی.
ggآخوند خراساني ،محمدکاظم 1393( ،ق) .درر الفواید ،جلد  ،1قم :موسسه فرهنگی و اطالعرسانی
تبیان.
ggبحراني ،يوسف بن احمد ،الحدایق الناضره ،جلد  ،1بیتا بیجا.
ggبهجت ،محمدتقي .)1386( ،استفتائات ،جلد  ،4قم :دفتر حضرت آيه اهلل العظمي محمدتقي بهجت.
ggــــــــــ ( .)1384جامع المسائل ،جلد  ،3قم :دفتر حضرت آيه اهلل العظمي محمدتقي بهجت.
ggتبریزی ،ابوطالب تجلیل 1393( ،ق) .التعلیقه االستداللیه علی تحریرالوسیله :موسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره).
ggحائري يزدي ،عبدالکریم 1418( ،ق) .درر الفوائد ،جلد  ،2قم :موسسه النشر االسالمي.
ggحائرى ،سيد محمد مجاهد طباطبايى 1296( ،ق) .القواعد و الفوائد و االجتهاد و التقليد ،قم :موسسه
آل البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث.
ggحائری ،سید علی بن محمد طباطبایی یزدی ،ریاض المسائل ،جلد  ،6 ،11قم :مؤسسه آل البیت
(علیهمالسالم) إلحیاء التراث ،بیتا.
ggحر عاملی  ،محمد بن الحسن 1414( ،ق) .وسائل الشیعه ،جلد  ،15قم :آل البیت.
ggموسوی خمینی ،سید روحاهلل 1379( ،ق) .تحریر الوسیله ،جلد  ،2قم ،دار العلم ،موسسه النشر اال
سالمی :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ggخویي ،سيد ابوالقاسم 1371( ،ق) .المباني في شرح العروة الوثقى ،جلد  ،32قم :موسسه احياء
آثاراالمام الخویی.
ggــــــــــ ( 1418ق) .موسوعه اال مام خوئی ،جلد  ،32قم :موسسه احیاء آثار االمام الخویی.
ggسبحانی ،جعفر 1436( ،ق) .توضیح المسائل ،قم :مؤسسه امام صادق (علیهالسالم).
ggشبیری زنجانی 1378( ،ق) .کتاب النکاح ،جلد  ،5قم :موسسه پژوهشی رای پرداز.
ggجبعی العاملی ،زینالدین بن علی (شهید ثانی) 1413( ،ق) .مسالک االفهام ،جلد  ،7قم :مؤسسه
المعارف االسالمیة.
ggطباطبایی حکیم ،محسن 1416( ،ق) .مستمسک العروه الوثقی ،جلد  ،14 ،4قم :موسسه دارالتفسیر.
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ggطباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم 1392( ،ق) .غایه القصوی في ترجمه عروة الوثقی ،جلد ،2
تهران :دینا.
ggطوسی ،محمدبنحسن 1407( ،ق) .الخالف ،قم :موسسه النشر اال سالمی.
ggعالمه حلی 1413( ،ق) .قواعد اال حکام ،جلد  ،3قم ،مؤسسه النشر اإلسالمي.
ggلنكراني ،محمد فاضل موحدي 1421( ،ق) .تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ،کتاب نکاح،
قم :مركز فقه االئمه االطهار عليهم السالم.
ggفشارکی ،محمد ۱۴۱۳( ،ق) .الرسایل الفشارکیه ،قم :موسسه النشر اال سالمی.

ggقمی ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه 1403( ،ق) .الخصال ،جلد  ،9قم :موسسه النشر االسالمي.
ggکاشفالغطاء ،علی بن محمدرضا ،النور الساطع فی الفقه النافع ،جلد  ،1بیتا ،بیجا :مطبعة اآلداب.
ggگلپايگاني ،محمدرضا ۱۳۷۲( ،ق  ۱۲۷۷ -ق) .مجمع المسائل ،جلد  ،2قم :دفتر آيه اهلل حاج شيخ
حسين ايوقی.
ggــــــــــ ( ۱۳۷۲ق  ۱۲۷۷ -ق) .هدايه العباد ،جلد  ،2قم :دارالقرآن كريم.
ggــــــــــ ( 1352ق) .وسیله النجاه ،جلد  ،3قم :نیکنام.
ggمحقق حلی ،جعفر بن حسن 1408( ،ق) .شرایع االسالم ،جلد  ،2قم :اسماعیلیان.
ggمحقق داماد ،سید مصطفی .)1379( ،بررسی فقهی حقوق خانواده :نکاح و انحالل آن ،تهران:
مرکز نشر علوم اسالمی.
ggمکارم شیرازی ،ناصر .)1428( ،حیلههای شرعی و چارهجوییهای صحیح در فقه اسالمی ،قم:
مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
ggنجفی ،محمدحسین ،جواهرالکالم ،جلد  ،29قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،بیتا.
ggجامع االحادیث مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور.
ggجامع فقه اهل بیت دو.
ggپایگاه استفتائات (.)khamenenei.ir
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