
 
   

 

128- 107/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  های فقهی زنان و خانواده پژوهش   

 کنکاش نو در صحت نکاح زوجه امامیه وزوج حنفی 

1الدین الموسوی معصومه شرف 
 

 چکیده   
شناسی، نکاح درصورت اختالف مذهب  یکی از مهمترین مسائل فقه و حقوق و جامعه 

امروزه بیش از هر زمان دیگر با آن  ی مهم این بحث که  ها بین زوجين است. یکی از شاخه 
مواجه هستند، نکاح بین زوجه اماميه و زوج حنفی است، اما با توجه به اینکه نکاح در هر  
یک از این دو مذهب، ارکان و شرایط متفاوت دارد و صحت نکاح منوط بر آن است. از  

که  نسته است درحالی جمله مذهب حنفی صحت ازدواج را منوط بر وجود شاهد دا 
اماميه چنين رکنی را برای صحت نکاح قرار نداده است. در چنين صورتی زوجه اماميه  

کند. هدف از نوشتار حاضر بیان حکم نکاح زوجه امامی و  می  تواند با زوج حنيفه ازدواج 
گاهی  که نسل  زوج حنفی در فقه اماميه و حنفيه است تا با آ سازی بسياری از مسائلی 

گا جو  گردآوری  - رو دارند، حل شود. روش، تحليلی هی پیش ان به علت عدم آ توصيفی و 
ای است. دستاوردی پژوهش حاضر این است: فقهای اماميه اجماع بر صحت  کتابخانه 

که زوج غير ناصبی و عدم خوف و ضرر  نکاح زوجه اماميه با زوج حنفی را دارند، درصورتی 
که بحث  به دین را داشته باشد و فقهای ح  کتب آنها  نفی هرچند  زیادی در این مورد در 

شود، اما با توجه به نظرات فقهای حنفی، بیشتر آنها بر صحت نکاح قائلند.  دیده نمی 
که بر اتفاق آنها است، جاری شود.   منتهی در هر دو مذهب باید نکاحی 

کلیدی:  گان   نکاح، ارکان و شرایط نکاح، اماميه، اختالف مذاهب فقهی.   واژ
 

 .مقدمه 1
کنند و برخی مواقع دیده می  که با یگدیگر ازدواج  که از  پیروان مذاهب خمسه بسيار تمایل دارند  شود 

دیدگاه مذهب خود درباره احکام مبتالبه نيز اطالعی ندارند و یا در صورت اطالع از مسئله فقهی، با سليقه  
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که درصدد ازدواج با  کنند. بنابراین، برای  و خواست خود به مذهب دیگری عمل می  آشنایی افرادی 
فردی غير از مذهب خود هستند، تحقيقی صورت بگيرد تا نکاح را براساس آنچه علما و فقهای مذاهب  

ای درخصوص نکاح منعقد شده، نماند. هدف از  گونه شبهه دانند انجام شود تا جای هيچ حالل می 
ختالف زوجين در مذهب از نگاه فقه اماميه و  ام نکاح دائم درصورت ا نوشتار حاضر دستيابی به احک 

که دیدگاه اماميه و حنفيه در مورد اینکه برای انجام نکاح با یگدیگر   حنفيه است؛ یعنی قصد بر این است 
از نظر فقهی، آیا جوازی بر نکاحشان وجود دارد یا خير و درصورت عقد منعقدشده فاقد ارکان و شرایط،  

گویی به این سؤال اصلی است  شود. بنابراین، نوشتار حاضر درصدد پاسخ ليفی دارند، بررسی می چه تک 
که حکم طالق بین زوجه امامی و زوج حنفی در فقه اماميه و حنفيه چيست، ارکان نکاح در فقه اماميه و  

یک از زوجين  حنفيه چيست، شرایط نکاح در فقه اماميه و حنفيه چيست، از منظر اماميه، مذهب کدام 
تحليلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع    - نوشتار حاضر به روش توصيفی   مقدم است.   در نکاح 

کتابخانه  گردآوری شده است. فقهی   ای 

 شناسی . مفهوم 2
 . مذاهب 1-2

کرده  گونی تقسيم  گونا کالمی این دین را به مذاهب  که بر پیروان دین اسالم از دیدگاه فقهی و  خی از  اند 
گاه هر فرقه به انشعاباتی چند تقسيم می فرقه   این مذهب خود به  شود. مذاهب به چهار  های مختلف و 

مقاله حاضر،  گروه عمده تقسيم می  شوند: شيعيان، اهل تسنن، صوفيه و مذاهب شبه اسالمی. در 
 شود. بررسی می   مذهب اهل تشيع اماميه و اهل تسنن حنفيه یعنی، یکی از مذهب از مذاهب چهارگانه 

 . مذهب امامیه 1-1-2
کرم  بنيان  کلمه شيعه علی   ص؟ گذار مذهب تشيع، نبی ا   ع؟ است و روایات متعددی از ایشان درباره 

گروه از شيعيان و منسوب به امام جعفر صادق مطرح بوده است. شيعه اماميه بزرگ  هستند.    ع؟ ترین 
کتاب اَّلل،  معتقدند. مذهب امام   ص؟ امام از اوالد حضرت فاطمه    12آنها به امامت   يه به چهار اصل 
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سنت، اجماع و عقل مبتنی است، اما عقل نزد اماميه با شرایط خاص و اجماع از جهت کشف حقيقت و  
 ( 18، ص 1388آید. )عراقی،  حساب می ایصال به واقع معصوم، دومين و سومين دليل شرعی به 

 . مذهب حنفیه 2-1-2
بن  مذهب حنفی منسوب به امام ابوحنيفه نعمان مذاهب چهارگانه اهل سنت  مؤسس اولين مذهب از  

گرد امام صادق ثابت  است. او کتاب مستقلی را برای این    ع؟ بن زوطی مشهور به امام اعظم است و از شا
کتاب  محمد  و  ابویوسف  مثل  گردانش  شا ولی  است،  نکرده  تأليف  کرده مذهب  تأليف  را  اند.  هایی 

گوید:  حنفيه می د. در مورد نحوه و منابع استنباط احکام، ابن خوانن هب را اهل رأی می اصحاب این مذ 
گر نتوانستم از کتاب خدا و سنت  »برای استنباط احکام نخست به کتاب خدای تعالی مراجعه می  کنم، ا

گفته   ص؟ پیغمبر   کنم از  نمایم و به قول  گيرم و بقيه را رها می های صحابه بهره می حکمی استنباط 
که امام ابوحنيفه در استنباط مسائل به آنها اتکا می کنم. منابع تشریعی می دیگری عمل ن  نموده،  ای 

  ، سنت نبوی، اتفاق نظر مجتهدان صحابه و دیگران، استحسان، اجماع، قياس و عرف« قرآن عبارت هستند از:  
کتاب 75، ص 1385)عظيمی،  ترین منابع  ترتيب، اصلی و سنت را به   (. در مذهب اماميه و حنفيه هر دو 

ها تفسير آیات و صحت و سقم اسناد و  ها نسبت به برداشت دانند هرچند تفاوت دیدگاه شرعی فقه می 
 (. 152، ص 1980اعتبار سنت، غير قابل انکار است )محمصانی،  

 . تعریف فقه 2-2
  کردن چيزهای مخفی است. راغب فقه در لغت به معنی دانستن و فهميدن و همچنين به معنی درک 

بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب آورده است. فقه در اصطالح بنابر  آن را به معنی پی   مفردات در  
شود.  می شود به علم استنباط احکام شرع از روی رأی و اجنهاد فقه اطالق  اینکه یک علم دانسته می 

ویژه فقها، فقط  در اصطالح علما به (. فقه   fa.wikipeda.org/wiki:wikifeqh.irرسانی ) )فقه، پایگاه اطالع 
کلمه فقه فقط مسائل علمی اسالم از واجب و حرام و مانند  االحکام، اختصاص فقه  یافته است و امروزه از 

 (. fa.wikipeda.org/wiki:wikifeqh.irرسانی ) آید )فقه، پایگاه اطالع آنها به نظر می 
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 . نکاح 3  - 2
کردن است و به عقيده گروهی از اهل سنت،  ل لغت وطی و آميزش معنای لغوی مشهور نکاح در ميان اه 

گوید: »استعمال نکاح در  شناسان می ای مانند زجاج از لغت معنای لغوی اصلی آن وطی است. عده 
  المصباح المنير در    المنير وطی و عقد حقيقی است؛ زیرا در هر دو معنا استفاده شده است«. صاحب کتاب  

شدن آب باران  دارو بر بیماری، فرورفتن درختان در هم، همدیگر را دربرگرفتن و مخلوط   نکاح را به: »غلبه 
ک معنی کرده است« )شمس  (. در فقه حنفی نيز در تعریف لغوی نکاح یا ازدواج  17، ص 1391الدین،  با خا

که نکاح در لغت به معنی  ین،  الد کردن و پیوستن است )شمس جمع کردن، ، ضميمه قرآن آمده است 
که حقيقت در عقد  17، ص 1391 (. نکاح در اصطالح به معنی وطی است. مشهور بین فقها این است 

است. شيخ طوسی اجماع فقها در معنای عقد برای نکاح دانسته و ابن ادریس هرگونه مخالفت با این  
کرده است. فقهای احناف معنی آن را تشکيل  ،  1389قی،  اند )صاد دهنده خانواده دانسته معنا را رد 

گر لفظ نکاح در  (. علمای احناف می 25/ 1 و سنت بدون قرینه معنای خاص آورده شود به    قرآن گویند: »ا
ماقد  سوره نساء می   22معنی همبستری است«. آیه   فرماید: »و التنکحوا ما نکح آباوکم من النساء اال 

که به معنی همبسترشدن است   (. 23گيرد )نساء:  علق می مجرد عقد، حکم به آن ت ؛ زیرا به سلف« 
اند که با وجود این همه عبارات، یکی است و آن اینکه  کار برده فقها در تعریف نکاح عبارات مختلفی به 

شود. فقهای اماميه برای اثبات  وسيله آن ارتباط زوجيت بین زن و مرد برقرار می نکاح عقدی است که به 
آیه  مشروعي  به  نکاح  کرده   32ت  استناد  که می نور  والصالحين من  اند  االیامی منکم  »وانکحوا  فرماید: 

ازدواج درآورید«.  عبادکم وامائکم؛ عزب  کنيزان شایسته خود همسر دهيد و به  نيز بردگان و  هایتان و 
کرده  که از مشهورترین آن پی احادیث نبوی متعددی افراد را به ازدواج تشویق  کرم  اند  که    ص؟ امبر ا است 

که از سنت من    فرماید: می  »النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی؛ ازدواج سنت من است و هر 
(. علمای اسالم در تمام دوران و اعصار از مشروعيت  17، ص 1391الدین،  روگرداند، از من نيست« )شمس 

گفته  کرده و بر ازدواج  ن اسالم آن را  اند. دی ای آن مقرراتی وضع نموده اند و تمام افراد را به نکاح ترغيب 
کرده است )صادقی،    (. 265، ص 1389تجویز، تأیید و بر آن ترغيب 
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 . حکم نکاح دائم نزد فقهای امامیه و احناف 3
( و به  467/ 1،  1410عقيده فقهای اماميه مستحب و به گفته برخی نيز مطلقا مستحب )مروارید،    نکاح به   

گناه افتد،  هد و نمی را انجام د تواند آن بیانی دیگر، برای کسی که می  ترسد که درصورت عدم ترک نکاح به 
گر فردی خوف داشته باشد که  مستحب مؤکد است و ازسوی دیگر گفته می  درصورت ترک نکاح  شود که ا

گناه آلوده می  (. در نزد احناف اختالف  11/ 9،  1389شود )شهيد ثانی،  شود، نکاح بر وی واجب می به 
نکاح وجود دارد و با توجه به توان مالی مکلف و همچنين بنابر توانایی انجام    زیادی در مورد احکام اوليه 

گناه، حاالت مختل  گيرد مانند فرض )واجب مؤکد(  فی به خود می واجبات وظایف ازدواج و خوف از وقوع 
گر فرد رغبت و تمایل شدید و نياز به نکاح داشته و یقين داشته باشد که با ترک که برخی می  ازدواج    گویند ا

گناهکار  شود، نکاح بر او واجب مؤکد یا فرض می مرتکب زنا می  شود و این افراد درصورت ترک ازدواج، 
در این شرایط شخص باید توانایی تأمين مهر و نفقه از راه حالل را نيز داشته  شوند البته  محسوب می 

که در غير این صورت، ازدواج براو فرض نيست و ترک آن مستحب   شود و این فرد باید عفاف را  می باشد 
من    فرماید: »وليستعفف الذین ال یجدون نکاحا حتی یغنيهم اَّلل سوره نور که می   33پیشه کند تا به آیه  

کفایت می  کرده باشد. همچنين نکاح در این صورت را نيز منوط به رعایت  دانند و برخی  فضله« عمل 
که نکاح واجب عينی و عملی است و ن  ه اعتقادی و اعتقاد قلبی به آن برای فرد واجب نيست،  معتقدند 

 (. 21، ص 1391  الدین، اما حکم اصلح بین فقهای احناف این است که ازدواج، سنت مؤکد است )شمس 

 . شرایط و ارکان نکاح دائم نزد فقهای امامیه و حنفیه 4
 . ارکان نکاح نزد فقهای امامیه 1-4

که به    شود و در فقه شيعه بر دو قسم  وسيله آن، زن به مرد حالل می عقد نکاح یا ازدواج عقدی است 
که    ( عقد دائم 205/ 1،  1387است: عقد دائم، عقد غير دائم. )مکارم شيرازی،   عبارت است از ازدواجی 

که به این صورت عقد می  نامندو عقد غير دائم عبارت  کنند، دائمه می مدت در آن معين نشود و زنی را 
گویند  که مدت در آن معين شود و زنی را که به این صورت عقد کنند، متعه یا صيغه می   است از ازدواجی 

که غير از  (. عقد نکاح به ایجاب و  492، ص 1415)سيستانی،   که باید با لفظ صریحی  قبول لفظی است 
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ایط  (. الفاظ ایجاب و قبول و شر 2498،  1409نکاح )مثل اجاره( از آن برداشت نشود، باشد )محقق حلی،  
آنها عبارت ایجاب با دو لفظ زوجتک و انکحت و قبول با الفاظی مثل اینکه طرف قبول بگوید: »قبلت  

لفاظی مشابه است. در اماميه، الفاظ ایجاب و قبول باید به زمان ماضی  التزویج« یا »قبلت النکاح« و ا 
ل  از  فظ ماضی به یقين  باشند چون این زمان به انشای صریح داللت دارد. صحت عقد به استفاده 

که به لفظ امر به قصد انشاء نيز عقد   ع مورد شک است. در روایت است  صحيح است، اما به لفظ مضار
ایجاب بر قبول شرط نيست، الفاظ نکاح باید به زبان عربی بیان شوند مگر    نکاح صحيح است. تقدم 

،  1409و محقق حلی،    234/ 2ا،  ت اینکه طرفين و یا یک طرف، قادر به تکلم به عربی نباشد )خمينی، بی 
می 498/ 2 کفایت  اقوی  بنابر  ایجاب،  در  نعم  کلمه  گفتن  همچنين  شيرازی،  (.  )مکارم  ،  1387کند 

 (. 205ص 

 . شرایط نکاح در فقه امامی 2  - 4
 . زبان صیغه 1  - 2  - 4
گر زوج و زوجه نتوان    د صيغه  الفاظ ایجاب و قبول بنابر احتياط واجب به عربی فصيح خوانده شوند، اما ا

( در این صورت شرط  164/ 2تا،  توانند به غيرعربی بخوانند. )خویی، بی را به عربی صحيح بخوانند، می 
که   که لفظی بگویند   معنی زوجت و قبلت را بفهماند. است 

 اول( قصد 
که می    گر  مرد و زن یا وکيل هر یک از آنان  خواهند صيغه را بخوانند قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی ا

که خود را  ود زوج و زوجه صيغه را می خ  گفتن عبارت »زوجتک نفسی« این باشد  خوانند قصد زوجه به 
گفتن   کند. بنابراین، انشاء  عبارت »قبلت التزویج« زن زن او قرار و قصد مرد به  بودن او را برای خود قبول 

 شود. بدون قصد و یا از روی غفلت یا با قصد خالف، موجب بطالن عقد می 

 بودن . عاقل و بالغ 2-2-4
ی  خواند باید عاقل و بالغ باشد. در این صورت کسی که بالغ نيست، ولی قادر بر انشا کسی که صيغه را می 
که بدون  که بدون اذن ولی برای خودش صيغه را بخواند، باطل است و درصورتی عقد است درصورتی 
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که صيغه را به وکالت از غير بخواند عقدش صحيح اس  ت البته برخی عقل و بلوغ را بنابر احتياط،  اذن 
 دانند. واجب می 

 . تعیين زوج و زوجه 3  - 2  - 4
گر وکيل زوجه و زوج یا ولی آنان ص     خوانند در موقع عقد زوجه و زوج معين کنند. يغه را می ا

 . رضایت زن و مرد 4  - 2  - 4
گر به    کراهت اذن د زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی ا هد، اما معلوم باشد قلبا  راضی است،  ظاهر با 

گر زنی را برای مردی بدون اجازه آنا 236تا، ص عقد صحيح است. )خمينی، بی  ن عقد  ( ازسوی دیگر ا
 (. 378، ص 1377کنند و بعدا  زن و مرد بگویند: »به آن عقد راضی هستيم« عقد صحيح است )بهجت،  

 . بقای متعاقدان بر اهلیت 5  - 2  - 4
که  1003، ص 1376بر اهليت نيز از شرط تمام عقدهاست. )خمينی،  بقای متعاقدان     ( همچنين است 

ح حاضر، آزاد و دارای اختيار یا اذن برای نکاح باشند  زوجين یا ولی یا وکيل آنان در هنگام انشای عقد نکا 
کرم    و تا پایان ایجاب و قبول اهليت داشته باشند.  که    ص؟ فقهای اماميه در حال احرام را بنابر رسول ا

نکاح در حال احرام را جایز ندانسته است، اما مهر شرط نکاح دائم دانسته نشده است. در نتيجه عقد  
گر طرفين و یا یکی از آنان قادر به تکلم نباشد،    (. 283تا، ص است )خمينی، بی نکاح بدون مهر صحيح   ا

 (. 43، ص 1389عقد نکاح با ایما و اشاره نيز صحيح است )شهيد ثانی،  

 . شرط ولی 6  - 2  - 4
گر  شرایط ولی در اماميه، بلوغ مرد و مسلمان  کم است. ازسوی دیگر ا بودن است و شرط عدالت برای حا

( در اماميه، والیت تنها بر پدر و جد  500، ص 1409باشد، والیت او ساقط است. )محقق حلی،  ولی در اغما  
که بلوغ و  پدری است. بیشتر اماميه می  رشد رسيده است حق هرگونه تصرف در  گویند: »بالغه رشيده 

کراهت پدر، مباشرت در نکاح برای غير  عقود، حتی نکاح برای خود حتی با غير هم  و توکيل  کفو ولو با 
که می   25داند و استداللشان به آیه  ایجاب و قبول را صحيح می  فرماید: »فانکحوهن  سوره نساء است 

که فرمود: »االیم احق  استناد می   ص؟ ضرت رسول  باذن اهلهن« و به حدیثی از ابن عباس از ح  کنند 
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فيه بدون اذن ولی  (. همچنين در مذهب اماميه، نکاح س 323، ص 1421بنفسها من وليها« )مغنيه،  
گناه درصورت مجردماندن نداشته باشد، باطل است و  درصورتی  که ناچار نباشد یعنی، خوف بر ارتکاب 

( و ولی بر مجنون و سفيه  324، ص 1421این شرط وارد نيست )مغنيه،  اجازه مولی او پس از نکاح نيز به  
گر ولی صغيره را   از روی مصلحت بدون مهرالمثل یا بیشتر از آن  دختر یا پسر در امور و عقود والیت دارد و ا

شود )مغنيه،  به نکاح درآورد عقد و مهر صحيح است، اما صحت و مهر به اجازه بعد از بلوغ متوقف می 
 (. 325ص   ، 1421

در نکاح رشيده، حضور ولی شرط نيست. همچنين شرط خيار در صداق قبول است و عقد با آن  
(  500، ص 1409باطل نيست. ازسوی دیگر اعتراف هر یک از زوجين به نکاح صحيح است. )محقق حلی،  

اب  در باب شهادت، وجود شاهد در عقد نکاح، چه دائم و چه موقت، شرط نيست و تنها از باب استحب 
وانند در نکاح برای خود وکيل  (. در فقه اماميه، هر یک از زوج و زوجه می  378، ص 1377بهجت،  است ) 

گر زوجه رشيده در عقد خود وکالت مطلق بدهد، وکيل جایز نيست او را به نکاح خود درآورد   اختيار کنند و ا
تواند اجرای  زن می اماميه،  (. ازسوی دیگر بنابر فقه  503، ص 1409حلی،  مگر زوجه اذن بدهد )محقق 

(.  44، ص 1389عقد نکاح را برای خود یا دیگری، هم در ایجاب و هم در قبول، برعهده بگيرد )شهيد ثانی،  
تواند از طرف زن وکيل شود او را برای خود  تواند از طرف زن وکيل شود نيز مرد می یک نفر می  همچنين 

 طور دائم یا غير دائم عقد کند. به 

 . کفایت 7  - 2  - 4
دانند و ادعای  کفایت، شرط نکاح است و منظور از آن تساوی در اسالم است. اماميه کفایت را در این می   

کرم   که ایشان فرمود: »اذا جاءکم من ترضون  سند می   ص؟ خود را به این حدیث از حضرت رسول ا کنند 
کر می   قرآن دینه و خلقه فزوجوه« و همچنين نص صریح   کم«، »ال فضل  مکم عندا فرماید: »ان ا َّلل اتقا

لعربی علی عجمی اال بالتقوی«. همچنين جمعی از بزرگان و فقها مانند حسن بصری و کرخی نيز شروطی  
کفایت در ازدواج قائل نشده   اند. برای 
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 . تنجیز 8  - 2  - 4
  ( منظور از تنجيز یا منجزبودن عقد بر 249، ص 1387تنجيز، شرط صحت نکاح است. )مکارم شيرازی، 

که معلق به چيز دیگری نباشد. فقها بر این اجماع دارند که تعليق بر چيزی که وقوع آن حتمی    این است 
است، اشکالی ندارد، اما در اینکه تعليق بر چيزی باشد که غير قابل تحقق است به اتفاق اماميه، این عقد  

   (. 237تا، ص باطل است )خمينی، بی 

 . ارکان نکاح در فقه حنفیه 5
شود. هر عقدی به عاقد، معقود و صيغه  دارد: ایجاب و قبول که ازسوی متعقاقدان صادر می دو رکن    نکاح   

شود و قبول کالمی است  نياز دارد. ایجاب کالمی است که ابتدا توسط یکی از زوجين عقد نکاح صادر می 
ص معين  جانب شخ   شود. شرطی برای صدور ایجاب از که ازسوی طرف دیگر نکاح بعد از ایجاب صادر می 

کالم او ایجاب و پاسخ زوجه قبول تلقی می وجود ندارد و ممکن است زوج، شروع  که  شود.  کننده باشد 
( الفاظ ایجاب و قبول در مذاهب امام حنفيه نکاح و زواج و مشتقات آنها هستند  38، ص 1389)صادقی،  

زوج بگوید: »تزوجتک« و زوجه  ل اینکه  تواند هر دو به ماضی باشند مث ( و می 95، ص 1372الزین،  )عاطف 
ع باشد، اما الفاظ ایجاب و  بگوید »قبلت« یا »رضيت« و همچنين می  تواند یکی ماضی و دیگری مضار

کرد؛ زیرا انشای عقد نکاح در آینده و وعده نيست )صادقی،  قبول را نمی  توان با صيغه آینده استعمال 
 (. 38، ص 1389

گفته می نکاح، اخ در استفاده از صيغه امر در   که وقتی  شود:  تالف نظر وجود دارد. سؤال این است 
که این لفظ وکالت ضمنی است   »زوجتی« آیا منظور ایجاب است یا وکالت در نکاح. نظر ارجح این است 

گر شخصی  و احکام وکالت در آن جاری نمی  که اتحاد مجلس در وکالت شرط نيست، پس ا شود و از آنجا 
ک  پس از چند روز وکالت را قبول کند، صحيح است، اما در نکاح باید قبول در مجلس    نند و او را امروز وکيل 

که مقصود  ایجاب باشد، پس برای لفظ »زوجتی« دو جهت می  توان قائل شد: یکی درخواست نکاح 
که ضمنی است و شروط   که در این صورت شروط نکاح در آن معتبر است و دیگری وکالت  اصلی است 

گر برای مثال زوج دست خود را به معنی  ر نيست. در عقد ازدواج باید لفظ به آن معتب   توکيل در  کار رود و ا
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شود. از دیدگاه کرخی برخالف دیگر فقهای حنفيه، انشای  قبول به سمت زوجه دراز کند عقد منعقد نمی 
الدین،  )شمس ت  عقد نکاح با صيغه اجاره و هر لفظی که بر تمليک عين داللت داشته باشد، صحيح اس 

(. در مورد تحقق ارکان نکاح چند شرائط مانند وقوع و تطابق ایجاب و قبول، استماع صيغه،  50، ص 1391
 عقد موقت و... در فقه حنفيه بیان شده است. 

 . وقوع ایجاب و قبول 1  - 5
گر طرف ایجاب بگوید »زوجتک نفسی« یا »زوجتک ابنتی« و طرف قبول      در یک مجلس )فوریت عقد( ا

که نشان  کاری بپردازد  دهنده اعراض از نکاح باشد، عقد  قبل از صدور قبول از مجلس خارج شود یا به 
گر یکی از زوجين غایب باشد و طرف اول  39، ص 1389شود. )صادقی،  منعقد نمی  در حضور  ( همچنين ا

ا صادر کند باز هم  دو شاهد ایجاب را صادر کند و شخص غایب پس از اطالع از ایجاب نزد دو شاهد قبول ر 
ای ایجاب را ازسوی صادرکننده به طرف دوم  شود مگر آنکه در این ميان نماینده عقد نکاح منعقد نمی 

کتابت به طرف دوم اعالم شود و او پ برساند و یا ایجاب به  کند. )صادقی،  وسيله  س از آن، قبول را صادر 
گر فرد 24، ص 1389 کند یا انتقال    ( از دیدگاه پیروان امام ابوحنفيه ا دیگری بین ایجاب و قبول صحبتی 

که در عرف اعراض از تزویج تلقی نشود حکم اتحاد بین ایجاب و   به امری بین ایجاب و قبول رخ دهد 
گر هردو به  کان برقرار است، اما ا کما امر دیگری غير از نکاح مشغول شوند و یا اینکه مجلس را قبل از    قبول 

کنند به  شود و متعاقب آن، نکاح باطل است  اعراض از تزویج است و ایجاب باطل می منزله  قبول ترک 
 (. 364، ص 1376)عاشورا،  

 . تطابق ایجاب و قبول 2  - 5
گر ولی بگوید:  مفاد ایجاب و قبول باید با یگدیگر تطابق داشته باشند تا نکا    ح منعقد شود. برای مثال ا

کردم« عقد واقع  »دخترم زینب را به عقد نکاح تو درآوردم و زوج بگ  وید: ازدواج با دخترت فاطمه را قبول 
درهم به عقد تو درآوردم و زوج بگوید: نکاح را بدون مهر    100شود یا اینکه ولی بگوید: »دخترم را به  نمی 

شود مگر آنکه زوج به مهری کم یا باالتر نکاح را بپذیرد )ابوزهره،  نکاح واقع نمی   پذیرفتم« در این حالت هم 
 (. 41ا، ص ت بی 
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 . استماع صیغه 3  - 5
استماع صيغه توسط متعاقدین یعنی، هردو طرف عقد نکاح باید لفظ یگدیگر را بشنود. در این حالت  

 ( 46، ص 1389شود. )صادقی،  منزله حضور تلقی می نامه غایب به قرائت 

 . عقد موقت 4  - 5
گر برای نکاح،    365، ص 1376شود. )عاشورا،  نبودن عقد و قراردادن مدت باعث بطالن می موقت    ( ا

که نزد اهل سنت حرام است  دانند؛ زیرا از مصادیق متعه می مدت تعيین شود، نکاح را باطل می  شود 
 (. 46، ص 1389)صادقی،  

 . معلق نبودن عقد نکاح 5-5  
ثار نکاح  واج باید منجز باشد یعنی، اراده طرفين برای انعقاد نکاح، موقوف به امر دیگری نباشد تا آ عقد ازد 

 ( 47، ص 1389بر عقد مترتب شود. )صادقی،  

 میيز متعاقدان ت .  6  - 5
یا دیوانه باشد، نکاح منعقد نمی  کودک  متعاقدان  از  گر یکی  ا ،  1376شود. )عاشورا،  تميیز متعاقدان 

 ( 364ص 

 ط ولی . شر 7  - 5
گونه نکاحی  هيچ   ص؟ گویند: »پیامبر  فقها و ائمه مذهب حنفيه برای این حکم خود به نقل از عایشه می 

نيز می بدون ولی منعقد نمی  فقهای حنفی  از  ابواسحاق  و  قعقاع  شود«. سليمان شيبانی  »از  گویند: 
کرد و  مادر آن زن او را به عقد آن مرد درآورد.    شنيدیم که گفت: مردی با زنی از قبيله ما به نام بحریه ازدواج 

کردن  که آمد بر سر موضوع اختالف پیدا  بردند و او آن را   ع؟ طالب ابی  د و فقيه را نزد علی ابن پدر بحریه 
گر مردی مؤمن او  جایز دانست«، اما ابوثور می  گوید: »درست نيست زن خود را به عقد کسی درآورد، ولی ا

کسی درآورد  آنان اوليای بعضی دیگرند«. از دیدگاه  را به عقد  از  ، جایز است، مؤمنان برادرند و بعضی 
کره را هيچ ابوسليمان دخ  (. در  347، ص 1376تواند به عقد کسی درآورد )عاشورا،  کس جز ولی، نمی تر با
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وی  شود و از س این صورت است که براساس این فقه، جوازی برای نکاح مکره بالغه ازسوی ولی صادر نمی 
که والیت در نکاح را خوش نمی  ولی از باب  دانند. همچنين وجود  دیگر در فقه حنفيه باز هم آمده است 

(. از سوی دیگر به حکم ابوحنفيه، زن جایز است خود را به  107تا، ص اند )ابوزهره، بی استحباب دانسته 
گر زن، خود را به عقد غير  گوی کفو خود درآورد، ولی حق اعتراض ندارد. همچنين می عقد نکاح هم  د: »ا

 تواند آنان را از هم جدا کند«. ی هم کفو خود درآورد، جایز است، اما ولی حق اعتراض دارد و م 
را فقط مجبر   ولی  و  صحيح نيست  به مجبر )اجبارکننده( غير مجبر  تقسيم ولی  ابوحنفيه،  نظر  از 

که والیت او بر مولی عليه  می  عليه هيچ نقشی در این  نافذ است و رضایت مولی داند و بر این عقيده است 
کره، عاقل و مجنون( و مجنون    نفوذ ندارد. ابوحنيفه تزویج ولی را مختص به  کره و غير با صغير و صغيره )با

کم عادل  60، ص 1389داند. )صادقی،  کبيره می  ( از نظر امام ابوحنيفه، درصورت نبودن ولی نزدیک، حا
گر به او وصيت  تواند صغير و مجنون ز می  وج یا زوجه را به ازدواج دیگری درآورد و وصی در این مورد حتی ا

(. ترتيب ولی، اضاف خویشاوند پدری درجه یک را در  63، ص 1389قی ندارد )صادقی،  شده باشد، ح 
دانند، اما والیت پدر و سپس جد پدری را برای کودک خردسال و  همه مراتب، موجب والیت اجباری می 

ک   اند. ه در حکم او است، پذیرفته هر کسی 

 . شرایط شاهدان 8  - 5
( براساس فقه  31/ 5،  1406ط صحت نکاح است. )السرخسی،  در فقه امام حنفيه، وجود دو شاهد، شر 

(، عقل و بلوغ، شنوایی و بینایی  141امام ابوحنفيه، هر دو شاهد باید دارای شرایطی مانند اسالم )نساء:  
شود( و عدالت، هرچند به ظاهر  فر ناشنوا یا دو نفر نابینا و خوابیده منعقد نمی )عقد ازدواج با شهادت دو ن 

 (. 99، ص 1387حمدی،  است )نورم 

 . شرایط نکاح در فقه حنفیه 6
که وجود شیء بر آنها متوقف است. شرایط نکاح در فقه حنفيه،     شرایط اموری خارج از شیء هستند 

 ط نفوذ است. مشتمل بر شرایط انعقاد، شرایط صحت و شرای 
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 . شرایط انعقاد 1  - 6
عنی دارای عقل و تميز باشد، پس مجنون  در مذهب امام حنفيه، عاقد باید اهليت صدور داشته باشد؛ ی 

گر زوجه مسلمان باشد، زوج نيز باید مسلمان باشد  و صغير غيرمميز نمی  تواند عقد ازدواج را منعقد کنند. ا
ج با زوج را داشته باشد و همچنين معلوم باشد. انعقاد نکاح  و ازسوی دیگر، زوجه باید صالحيت ازدوا 

 ( 54، ص 1389،  برای آینده معنا ندارد. )صادقی 

 . شرایط صحت  2-6
که می  توانند دو  شرایط صحت عقد به شهادت و صالحيت زن برای مرد است. عقد در حضور شاهدان 

شاهدان باید از عقل، بلوغ، حریت و اسالم برخوردار  مرد یا یک مرد همراه با دو زن باشد، منعقد شود و 
کالم عاق 26، ص 1407باشند. )شيخ طوسی،   گر خواب و یا در اغماء  ( شهود باید  دان را بشنود. بنابراین، ا

باشد   مفهوم  شهود  برای  باید  عاقدان  کالم  دیگر،  طرف  از  نيست.  صحيح  برایشان  شهادت  باشند 
که صيغه با آن جاری می   (، پس شهود باید 58، ص 1389)صادقی،   شود آشنایی داشته باشند  به زبانی 

آن  یا  زو و  برای  زوجه  صالحيت  بفهمند.  مثل  را  زوج،  با  او  ازدواج  برای  مانعی  که  معناست  این  به  ج 
 (. 58، ص 1389بودن وجود نداشته باشد )صادقی،  محرم 

 . شرایط نفوذ 3  - 6
که رعایت آنها     کامل داشتن، بلوغ،  شرایط نفوذ عقد، شرایطی هستند  برای نفوذ عقد الزم است. اهليت 

گر خود مباشر در عقد هستند و   گر دیگری مسئول انعقاد است، اجازه داشته  عقل، حریت، زوجين، ا ا
گر   کدام از عاقدان باید سلطه شرعی در مباشرت داشته باشند. ا گر زوجين متولی عقد نباشد هر  باشد. ا

يرد باید شرایط هر یک از مذاهب با توجه به مذهب زوجين لحاظ  گ اجرای عقد توسط ولی صورت می 
 ( 59تا، ص شود. )ابوزهره، بی 
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 کاح در مذهب حنفیه . موانع ن 7

گفته می    نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح  موانع نکاح به اموری  که عدم آنها در  شود 
تواند به نکاح مردی درآید، اما  ازدواج دارد و می شود. هر زنی بنابر طبيعت و فطرت خود، صالحيت  می 

حيت ازدواج دانسته نباشد و  آنچه مهم است اینکه، یک زن ممکن است نسبت به مردی معين صال 
دو با هم از نظر شرع مقدس حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی،  ازدواج آن 

 دائمی یا موقت باشد.  

 ابدی . موانع  1  - 7
گروه است از جمله: مادر دختران، خواهران، خاله، دختران برادران هرچه پایین   که شامل هفت  قرابت 

 دختران خواهران هرچه پایین بروند؛ بروند و  
که مستلزم حرمت ازدواج است مانند عقد صحيح؛   مصاهره: ارتباط بین زن و مرد 

که به  ه آن، نوعی ارتباط خویشاوندی به نام  واسط رضاع: شيرخوردن و رسيدن شير به معده است 
 (؛ 75، ص 1389شود )صادقی،  قرابت رضاعی ایجاد می 

 . موانع موقت 2  - 7
 (؛ 24تواند به نکاح مرد دیگری درآید )نساء:  رداشتن: زنی که در نکاح کسی باشد، نمی وه ش 

که زوجه خود را سه  کند،  طالق سوم: مردی  تواند آن زن را  نمی بار طالق دهد و بین آنها دوبار جوع 
دليل  شرعی( و به دوباره به نکاح خود درآورد مگر آنکه زن به عقد فرد دیگری درآمده باشد )با رعایت شرایط  

فوت او یا طالق، نکاح او منحل شده باشد و به این وسيله یعنی، واسطه محلل، حرمت طالق سوم رفع  
 سوره بقره(؛   230شود )استناد به آیه  می 

ع مقدس تعيین شده است. در مورد عده فوت، آیه    عده: مدت  سوره بقره و    234عده از جانب شار
می   228آیه   »وا بقره  زمانی فرماید:  قروء؛  ثالثه  بانفسهن  یتربصن  شده لمطلقات  داده  طالق  اند  که 

کی بر آنان بگذرد؛  کنند تا سه پا  خودداری 
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آیه   ازدو   221اختالف دین:  از  منع مردان  در  بقره  زنان مشرک می سوره  با  تنکحوا  اج  فرماید: »وال 
فرماید:  نه نيز خطاب به زنان می سوره ممتح   10المشرکات حتی یومن؛ با زنان مشرک ازدواج نکنيد«. آیه  

کافر بر این زنان حالل   کفار و شوهران  »ال هن حل لهم و الهم یحلون لهن؛ هرگز این زنان مؤمن بر آن 
 ن چهار زن، جمع بین محارم و لعان است. بر این، داشت نيستند«. عالوه 

 . دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درصورت اختالف مذهب 8
 قهای امامیه درصورت اختالف زوجین . دیدگاه ف 1  - 8

کرده    که هرکدام بر صحت نکاح تأثير دارد. فقهای اماميه، نکاح را به ناصبی و غيرناصبی تقسيم   اند 

 . نکاح با ناصبی 1  - 1  - 8
کتاب فقهی، ناصبی به چند صورت تعریف شده است:     در 

که دیگران را به امام علی   مقدم بداند؛   ع؟ کسی است 
که ب   را در دین خود قرار داده باشد؛   مهع؟ غض و دشمنی اهل بیت کسی است 

که به شيعيان دشمنی ورزد.   کسی است 
که فضيل  کند:  در این مورد سؤال می   ع؟ صادق بن یسار از امام  در مورد ازدواج با ناصبی آمده است 

 « است:  روایت  فضيل  از  همچنين  و  کرام«  ال  الو  قال:  الناصب؟  ازواج  الفضيل،  له  ابا  »قال  سالت 
عن النکاح الناصب: فقال: ال واَّلل ما یحل. قال فضيل: ثم سالته مره اخری فقلت: ا جعلت    ع؟ عبداَّلل 

ک ما تقول فی نکاحهم؟ قال: المراء عارفه.     ع؟ قال: ان العارفه ال توضع اال عندعارف؛ از امام صادق فدا
کردم، فرمود: نه، به خدا حالل ن  گفتم فدایت  درباره ازدواج با ناصبی سؤال  يست. بار دیگر از او پرسيدم، 

گفتم آری، شيعه است. فرمود: زن   شوم نظرت درباره ازدواج با ناصبی چيست؟ فرمود: زن شيعه است؟ 
(. براساس فقه اماميه، نکاح با ناصبی صحيح  329، ص 1383عه نباید داد« )جباریان،  جزء شي شيعه را به 

تا،  دانند )شيخ انصاری، بی اند و نکاح با او را باطل می ه دانست   اهل بیتمهع؟ نيست و ناصبی دشمن  
  (. نکاح زوج مؤمن با زوجه ناصبی و نکاح زوجه مؤمنه با زوج ناصبی صحيح نيست و به تحریم 209ص 

در روایتی فرمود: »الیتزوج    ع؟ (. امام جعفر صادق 209تا، ص آن حکم شده است )شيخ انصاری، بی 
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یتزوج المومن    ع؟ بذلک« و همچنين در روایت دیگری حضرت   المومن الناصبه المعروفه  فرمود: »ال 
که از امام  بن یسار در مورد  در پاسخ به فضيل   ع؟ الناصبه و ال یتزوج الناصب المؤمنه«. باز هم آمده است 

(، اما نکاح با ناصبی در هنگام ضرورت  423، ص 1104ازدواج ناصبی فرمود: »ال واَّلل ما یحل« )حرعاملی،  
گروهی از امام صادق  که  در مورد نکاح با ناصبی سؤال    ع؟ و به تقيه جایز است. در روایت آمده است 

نکاح، رد امانت و... داد و باز هم در روایتی  به اقتضای حال و موقعيت زمانی، اجازه به    ع؟ کردند و حضرت 
علی  از  یعقوب  محمدبن  هشام از  از  عمير  ابی  ابن  از  پدرش  از  ابراهيم  از  بن  زراره  از  حماد  و  سالم  بن 

فرمود: »ان ذلک فرج غصبناه« )حرعاملی،    ع؟ کلثوم آمده است که حضرت در تزویج ام   ع؟ عبداَّلل ابی 
1104  ،14 /423 .) 

 اح با غیر ناصبی )اهل سنت( . نک 2  - 1  - 8
کند.   استفتائات درباره نکاح فردی از اماميه با فردی از اهل سنت )غير ناصبی( ازدواج 

 اماميه و زوج اهل سنت زوجه  
گلپایگانی و آیت و آیت   هر؟ شود. امام خمينی در این مورد در بین فقها چند قول دیده می  اَّلل  اَّلل 

که نکاح زن شيعه با مرد غير ناصبی را مکروه و ترک آن را  مشابه   وحيد خراسانی در این مورد نظر  ای دارند 
آیت  اما  دارند،  بیان  مستحب  ب احتياط  آیت اَّلل  و  جایز  هجت  مشهور  قول  بنابر  گلپایگانی  صافی  اَّلل 

گرگانی بر دختر ندادن بیان شده است و از کسانی که شرط را بنابر  دانند و حکم صریح آیت نمی  خوف  اَّلل 
گمراهی از مذهب باشد یا هویت مذهبی رعایت نشود حتی در آینده با ضرر همراه باشد   نهادند، خوف 

ببي  را  ازدواجی  نمی چنين  جایز  آیت ند،  جمله  از  آیت دانند.  و  گلپایگانی  آیت اَّلل  و  سيستانی  اَّلل  اَّلل 
 ( 92،ص 1391راشدی، اَّلل مکارم شيرازی را نام برد. )  ای و آیت خامنه 

 زوج اماميه و زوجه اهل سنت 
(  286/ 2تا،  داند. )خمينی، بی نکاح مرد شيعه با زن سنی غير ناصبی جایز می   هر؟ امام خمينی  
داند  اَّلل بهجت ترک را بهتر می اَّلل بهجت هم دارند هرچند آیت ای و آیت اَّلل خامنه چنين نظر را آیت 

 (www.tebyan.net و آیت ). گلپایگانی و آیت اَّلل  اَّلل فاضل لنکرانی، آیت اَّلل مکارم شيرازی، آیت اَّلل صافی 
و نوری همدانی تمام این فقها هم اتفاق در عدم اشکال بر ازدواج مرد شيعه با زن غير ناصبی   گلپایگانی 

http://www.tebyan.net/
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ین مورد هم خوف را بناقراردادن، ازدواج مؤمن با زن سنی  اَّلل سيستانی و وحيد خراسانی در ا دارند. آیت 
که حرام است )راشدی،  گمراهی رود  اَّلل شبيری  (. آیت 92، ص 1391غير ناصبی جایز است. مگر خوف 

گر خوف تضعيف    زنجانی در هر دو مورد بنابر خوف قرار داده  است و ازدواج در هردو مورد صحيح است و ا
 (. 92، ص 1391تشيع وجود داشته باشد، ازدواج جایز نيست )راشدی، عقيده نسبت به مذهب حقه  

 . ادله فقهی جواز یا عدم جواز 2  - 8
نکاح با اهل سنت )غير ناصبی( نيز از متن از مراجع معظم تقليد    در بیان ادله فقهی جواز یا عدم جواز   

که درصورت جواز یا عدم جواز بر نکاح، این فتوا براساس چه قاعد  ه و یا قواعد فقهی است؟  استفتاء شد 
شود.  اَّلل مکارم شيرازی آورده می اَّلل علوی گرگانی و آیت در این بخش تنها ادله مورد استنباط توسط آیت 

گرگانی در استفتای انجام شده آورده است: »در قواعد عامه ت آی  اش، عدم جواز استيالء مخالف  اَّلل علوی 
که زن اَّلل مکارم شيرا بر امامی است«. آیت  ها پیش از مردان، تحت تأثير همسران  زی: »علتش آن است 

 )استفتاء با نامه(. شوند و فرزندان آنها بیشتر تحت تأثير پدر هستند تا مادر«  خود واقع می 

 . مذهب غالب در هنگام انعقاد عقد نکاح 9

کدام مذهب  در مورد اینکه با شرط جواز بر نکاح بین اماميه و اهل سنت در هنگام انعقاد نک  اح براساس 
شود و یا اینکه مذهب مرد مهم است یا زن از برخی مراجع معظم تقليد سؤال شد: »در صورت  عمل می 

کدام طرف )زوج یا زوجه( جاری شود«.  جواز نکاح، عقد نک  کدام مذهب و یا مذهب  اح باید براساس 
هردو صحيح باشد«. همچون فتوا را  اَّلل اردبیلی: »باید عقد نکاحی خوانده شود که براساس مذهب  آیت 
گرگانی: »تفاوت چندانی در صيغه نکاح نيست و کند. آیت اَّلل شبير زنجانی هم بیان می آیت    اَّلل علوی 

 برای احتياط به هر دو مذهب خوانده شود«. 

 . حکم انعقاد نکاح براساس فقه اهل سنت بين امامیه و سنی مذاهب  1  - 9
گر عقد نکاح براساس فقه اهل  سؤال دیگر از مراجع معظم ت  قليد این است: »درصورت جواز بر نکاح، ا

که در فقه اماميه پذیرفته نمی  د شده باشد این نکاح از نظر شرعی  شود( منعق سنت )با شرایط و ارکانی 
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اَّلل علوی گرگانی: »تفاوت چندانی در اصل  اَّلل اردبیلی: »صحيح نخواهد بود«. آیت چه حکمی دارد. آیت 
 عقد نيست«. 

 . دیدگاه فقهای اهل سنت درصورت اختالف مذهب زوجین 10
 ه . احکام و آرای مکتوب علمای اهل سنت در مورد نکاح اهل سنت با شیع 1  - 10

شود. به  در کشورهای اسالمی از جمله ایران، عقد نکاح بین پیروان مذاهب اربعه و اماميه بسيار منعقد می 
سنت و پسر شيعه چه اینکه دختر شيعه و پسر از اهل سنت باشد و در این باب،  این صورت که دختر از اهل  

گون و همچنين استفتائاتی از علمای اهل سنت در  گونا صورت مکتوب  خارج از ایران به   احکام و فتاوای 
که برخی از آنها در ذیل آورده می  سنت و    رسد اینکه با توجه به تعامل اهل شود. آنچه به نظر می وجود دارد 

وبوی وهابی داشته باشد. در بحث احکام  شيعيان، حکم به کفردادن شيعيان در زمان کنونی، بیشتر رنگ 
»ما هوالباطل االتفاق نحو النکاح فال یجوز له ان تزوج امراه مسلمه وال  مرتدین در فتاوای هندیه آمده است:  

مملوکه و تحریم ذبیحه و صيده بال  ،  1406الدین،  کلب و البازی والرمی« )نظام مرتده والذميه الجره و ال 
کرده   335/ 2 تدین  اند نيز جایز نيست، اما در اینکه مر (. بدین ترتيب حتی خوردن آنچه اینان ذبح و صيد 

کفر را چه می  کسانی هستند و یا در اصل، موجبات  که بیان جمالتی  دانند، آورده از نظر این علما چه  اند 
گر خدای دو ج   (. 325/ 2،  1406الدین،  هان کردی خوش از وی بستانم« )نظام مانند: »ا

لعنهما والعياذ  در معرفی رافضی و احکام مربوط به او آمده است: »الرافضی اذا کان یسب الشيخين و ی 
کفار الروافضی فی قولهم برجعه االموات الی الدنيا وبتناسخ االرواح و بانتقال روح   باَّلل فهو کافر« یا »ویجب ا

  ص؟ غلط فی الوحی الی محمد ع؟ الی االئمه وبقولهم فی خروج امام باطن وبقولهم ان جبرئيل   االله 
القوم   و هوالء  )رضی اَّلل عنه(  ابی طالب  احکام  دون علی بن  احکامهم  و  االسالم  خارجون علی مله 

کذا فی الظهریه«. )نظام  گوید: »در  ( السبکی از پیروان امام شافعيه می 335/ 2،  1406الدین،  المرتدین 
کفار دانسته شده   که منکر خالفت ابوبکر و عمر است( جزء  فتاوای البدیعيه از کتب حنفيه، رافضی )کسی 

که پشت سر  گفته شده است  کافر است، اما    است و  او نماز نگذارید و این صحيح است و چنين شخصی 
شافعی  کافر«  القاضی  نه  است  فاسق  کند  کسی  شيخين  »سب  است:  آورده  بی مذهب  تا،  )السبکی، 
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گوید: »االمر الرابع النقول عن العلماء فمذهب ابی حنفيه ان من انکر خالفه  (. السبکی نيز می 577ص 
کافر و کذلک من انکر خالفه عمر بن خطاب رضی اَّلل عنه منهم من لم یحک  الصدیق رضی اَّلل عنه فه  و 

کافر« )السبکی، بی  (. در مورد نکاح اهل سنت با رافضی  577تا، ص فی ذلک خالفا و قال الصحيح انه 
 دانند. اند و نکاح با وی را حرام می برخی از اهل سنت شيعه را رافضی دانسته 

: »فال یخلومن امراه شيعيه من ثالث حاالت االولی: ان یکون فی معتقدها ما  گوید دکتر ناصر العمر می 
کفر مخرج عن المله، فال یجوز الزواج منها و الثانيه ا  ن تکون واقعه بعض البدع اعتقاداو عمال مما هو  هو 

محرمه العقد ذاته، بل یسد باب الذرائع وانحال  ق باب  دون الکفر، فيحرم الزواج منها فی هذه الحاله ال 
الفتن والثالثه ان تعزم علی ترک مذهبها وان تلتزم بمنهج اهل السنه والجماعه فان تحقق من صدق  

که   توبتها و سالمه مقصدها جاز له  ان یتزوج منها بل یوجر علی ذلک«. در درخواست استثنایی پسری 
صورت  ن الشيعه« به قصد ازدواج با دختری شيعه را داشته است پرسش و پاسخ با عنوان »زوج السنی م 

کامل به این شرح است: »هل یجوز ان اقتران بها ثم اطلب منها ان تتحول وتشهر اسالمها من جدید، ام  
 تتحول اوال ثم اقترن بها«. اطلب منها ان  

»و اذ اقترنت بها وانا انوی ان اجعلها تتحول و لمست منها قبوال لذلک فهل یجوز لی ان اوخر انجابی  
 مثال«؛   منها لمده سنه 

ان امنعها عن االختالط با هلها بعد   »هل لی اجر عند اَّلل تعالی لو تزوجتها و تحولت و هل یجوز 
کننده سؤال شد: »من ای طائفه من طوائف الشيعه  سخ درخواست ذلک؟سئوال جماعت مستفتی و پا 

آمده است. در  هی ؟جواب ال ادری در ادامه پرسيده شد که: هل هی تصلی؟ جوابی که بیان شد به نعم  
، زواج السنی  24تا، ص ادامه: »هل حصل بینک و بینها کالم حول عقيدتها؟ جواب: ال« )العمر، ناصر، بی 

(. پاسخ علما: »یجوز من حيث االصل الزواج من الفتاء لمشار اليها فی نص  almoslim.netمن الشيعه:  
(، اما از شيخ محمود شلتوت  232/ 1، 1996االستفتاء النها مسلمه« )وزاره االوقاف والشئون االسالميه،  

می  سؤال  اماميه  شيعه  قصد  درباره  االزهر  می شيخ  پاسخ  در  وی  و  الجعفریه  شود  مذهب  »ان  گوید: 
المعروف بمذهب الشيعه االماميه االثنی عشریه مذهب یجوز التعبد به شرعا کسائر مذاهب اهل السنه«،  
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بعض المذاهب الن اصحابها مجتهدون مقبولين عنداَّلل  »بان علی المسلمين ان یتخلصوا من العصبه ل 
 (. www. Taghreb.netتعالی« ) 

شيعه را جایز دانسته است. همچنين از دکتر احمد  براساس این برای نکاح با زنان و خوردن ذباحه  
کویت در مورد ازدواج شيعه با سنی سؤال می  شود و وی در پاسخ  الحجی، عضو هيئت االفتاء در دولت 

گوید: »ان الرجل اذا کان سليم العقيده، معتدال و یجب الصحابه و بخاصه ابابکر و عمر و عثمان و عایشه  می 
یوجد فی عقيدته و اخالقه، فال باس با لزواج منه«. ) و معاویه و عبادته صحي  (  www.fatwa.comحه و ال 

 (. www.fatwa.comظر را دارد ) القرضاوی هم در این باب همين ن 
 گیری . نتیجه 11

کاح دائم درصورت اختالف زوجين در مذهب از نگاه فتاوا وجود  آنچه در نوشتار حاضر بیان شد درباره ن   
مراجع معظم  دارد، البته بیاناتی شفاهی و برخی استفتائات از مراجع معظم اماميه بود. در این فتوای  

تقليد اماميه نيز با ادله فقهی بر جواز به نکاح با شرایط خاص و یا عدم جواز در برخی موراد بیان شد، اما از  
اه اهل سنت، نظر مکتوبی در این مورد وجود ندارد و چون در ارکان و شرایط نکاح در مذهب و یا  دیدگ 

القول نظر  تواند متفق نشده است و نمی   اینکه در باب نکاح چه حکمی دارد سخنی به آن صورت بیان 
کرده  دست  این نتيجه را به توان  بندی می اند. بنابراین از جمع بدهد و فقط حکم و تعریف رافضی را بیان 

گرچه در نکاح اختالف مذهب دخالتی   که با توجه به ارکان و شرایط نکاح دائم چنين حاصل شد، ا آورد 
که اهل سن  گر اهل سنت شيعه را با  ندارد و تنها آنجا  که ارائه شده است ناصبی باشد و یا ا ت با تعریفی 

و این به مذهب مرد یا زن بستگی ندارد؛ یعنی  تعریف ارائه شده رافضی بداند، نکاح صحيح نخواهد بود  
  کند که مرد اهل سنت بخواهد با زن اماميه ازدواج کند و یا مرد اماميه بخواهد با زن اهل سنت فرقی نمی 

کند.   ازدواج 

 فهرست منابع 
کریم           *   قرآن 

 . قاهره: دارالفکر العربی. االحوال الشخصيه تا(.  ابوزهره، محمد )بی  . 1
 www.tabyan.wetگویی به سؤاالت  استفتائات جدید موجود در واحدپاسخ  . 2

 قم: انتشارات اسالمی.    ل مراجع )فارسی(. توضيح المسائ (.  1386بنی هاشمی خمينی، محمدحسن )  . 3

http://www.fatwa.com/
http://www.fatwa.com/
http://www.tabyan.wet/
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