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چکیده
مس ئلۀ ش بهه در همۀ ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد .در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء
مطرح است .ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه
و اهل س نت جایگاه ویژهای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده اس ت ،به بررس ی احکام و آثار
وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابنقدامه پرداخته شده
ا ست .با برر سی آرای این دو فقیه ،این نتیجه به د ست آمد که در ب سیاری از موارد بین آنها شباهت
وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح
می دانند؛ ازاینرو زنابودن وطی به شبهه منتفی ا ست؛ احکام نکاح ازجمله م صاهرت در طرفین شبهه،
مهرالمثل و عدّة طالق برای موطوئه به شبهه ،الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده ،نفقه و
ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است .اختالفات بسیار کمی ازجمله در تداخل
عده وجود دارد.

کلیدواژهها
ابنقدامه ،شبهه ،صاحب جواهر ،نکاح ،وطی

 .1دانشآموخته کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه حکیم سبزواری ،خراسان رضوی ،ایران
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مقدّمه
گاهي انسان عمل حرام را به اشتباه مرتکب ميشود .اشتباه دارای انواع گوناگوني است که
در فقه از آن به شبهه یاد ميشود .شبهه در همة ابواب فقه ازجمله در باب نکاح کاربرد
دارد .از آنجا که نکاح از مهم ترین ابواب فقه است ،مسئله شبهه در آن نیز از مهمترین
مسائل است .این مسئله از بدو تشریع اسالم بهعنوان قاعده درء مورد توجه قرار گرفته
است .عموم فقهای شیعه و سني ازجمله صاحب جواهر از فقهای شیعه(نجفي1404 ،هـ ،ج،29

ص )373و ابنقدامه از فقهای حنبلي(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،8ص )98دربارة شبهه در نکاح
بحث کردهاند .در منابع روایي شیعه و اهل سنت نیز به شبهه و انواع آن اشاره شده
است(ر.ک :کلیني1402 ،هـ ،ج ،6ص4؛ ج ،5ص70؛ ابنابيشیبه1409 ،ه ،ج ،5ص565؛ ج ،4ص.)10
بهطورکلي شبهه گاهي مربوط به حکم است و گاهي مربوط به موضوع ،و در باب
نکاح ممکن است شبهه در عقد باشد یا در فعل ،اعم از اینکه شبهه در حکم باشد یا در
موضوع(محقق داماد1406 ،هـ ،ج ،4ص .)54فقهای امامیه و اهل سنت شبهه را به اقسام گوناگون،
ازجمله شبهه در فعل ،شبهه در فاعل ،شبهه در عقد ،تقسیم و برای هر کدام تعاریف مختلفي
را بیان کردهاند .صاحب جواهر با توجه به ظن فاعل به استحقاق ،یا صدور فعل به خاطر
جهالتي که در شرع بخشیده شده است و برداشتهشدن تکلیف به سبب غیر حرام از مکلف،
شبهه را به سه قسم تقسیم کرده است(نجفي1404 ،ه  ،ج ،29ص244ـ)245؛ ابنقدامه این نوع
تقسیمبندی را بیان نکرده است ،اما در بیان احکام شبهه در نکاح ،به شبهه در عقد و شبهه
در فعل و شبهه در فاعل اشاره دارد.
به منظور الحاق آثار وطي به شبهه به نکاح صحیح ،باید احکام و آثار آن بررسي شود.
مهر ،نفقه ،عده ،نسب ،عدم ثبوت حد زنا و توارث میان دو طرف ،ازجمله احکام نکاحاند که باید
دید از منظر صاحب جواهر و ابنقدامه ،شبهه در کدام یک از این احکام ،ملحق به نکاح است.
همچنین در رابطه با نسب ولد شبهه ،احکامي از قبیل حضانت ،والیت ،رضاع ،نشر حرمت ،نفقه
و ارث مطرح ميشود که به بررسي آرای فقهای نامبرده در این زمینه خواهیم پرداخت .اهمیت
شبهه در باب نکاح از آن جهت است که عنوان زاني و زانیه را از طرفیني که شبهه بر آنها
عارض شده است ،برميدارد و احکام نکاح صحیح را بر آن مترتب ميکند.
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از باب اهمیت مسئله باید گفت که امروزه در فقه مقارن به بررسي تطبیقي مسائل فقهي
از دیدگاه فریقین یا فرق مختلف پرداخته ميشود و این شاخه از دانش اسالمي ميتواند نتایج
بس مهم علمي و عملي و اجتماعي داشته باشد؛ بهخصوص امروزه که دشمنان اسالم و
مسلمانان بدنبال پررنگ جلوه دادن اختالفات بین فرق هستند و مسئلة نیازمندی به وحدت و
همگرایي بین فرق اسالمي بیش از هیچ چیز ضروری مينماید؛ بنابراین اهمیتي که بر فقه مقارن
به طور عام ،مترتب است ،بر این تحقیق نیز ،بهطورخاص ،مترتب خواهد بود .البته فقه مقارن
چیزی جدای از این مسائل فقهي تطبیقي نیست .در پي تحقیق تطبیقي در دامنه فقه مقارن است
که وجوه اشتراک بین مذاهب و همچنین اختالف آنها مشخص ميشود و تا چنین تحقیقاتي
صورت نگیرد وجوه اشتراک مشخص نخواهد شد؛ ازاینرو ،در این پژوهش تشابهات و
تمایزات موجود در آراء صاحب جواهر از فقهای برجسته امامیه و ابنقدامه از فقهای حنابله
بررسي شده است .روش تحقیق این پژوهش به شیوة توصیفي ـ تحلیلي و مقایسهای است و
دادهها به روش کتابخانهای جمعآوری شده است .بررسي مستقل احکام وطي به شبهه کار
جدیدی است و تنها مقاله نزدیک به موضوع پژوهش مقالة «بررسي احکام فقهي و حقوقي حمل
و جنین ناشي از زنا و وطي شبهه» ،نوشته خلیل قبلهای خوئي است (قبلهای خوئي )1376 ،که در
آن فقط به بررسي نسب طفل ناشي از شبهه پرداخته شده است.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1شبهه
شبهه در لغت به معنـای شـک ،اشـتباه و التبـاس درسـت بـه نادرسـت و حـق بـه نـاحق
اســت(طریحــي1408 ،ه  ،ج ،2ص .)479ازایــننظــر «شــبهه» نــام گرفتــه اســت کــه خــود را

شبیه حق ميکند و حق مينماید(قرشي ،1371 ،ج ،2ص.)235

تعاریف

مختلفا ریاااریی فاط

اقهی آمدا تما

ا  .برخــي گفتـهانـد کــه

منظــور از شــبهه در فقــه و قاعــده درء بــه معنــای عــدم علــم ،و عــدم قطــع بــه حرمــت و
ممنوعیت عمـل یـا تـرک فعـل اسـت کـه شـامل ظـن ،شـک و احتمـال مـيشـود .بعضـي
دیگــر هــم معتقدنــد کــه شــبهه یعنــي قطــع بــه حلیــت و اباحـة آنچــه کــه در واقــع محــرم
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اســت .عــدهای نیــز آن را بــه ظــن و گمــان تفســیر کــردهانــد(محقــق دامــاد1406 ،ه  ،ج،4

ص .)51به اعتقـاد شـهید اول« ،شـبهه امـاره ای اسـت کـه بـرای مرتکـب ،موجـب ظـن بـر
حلیــت عمــل مــيشــود و براســاس آن اقــدام بــر ارتکــاب عملــي کنــد ک ـه درواقــع حــرام
اســت» (عــاملي1410 ،هـــ ،ج ،1ص .)377شــهید ثــاني نیــز مــيگویــد« :ضــابطه شــبههاى کــه
موجـب ســقوط مجـازات مـ شـود ،ایــن اسـت کــه مرتکـب عمــل ممنـوع ،احتمــال حلیــت
آن عمل را بدهد» (جبعي عاملي1410 ،ه ،ج ،9ص.)20

فقهای اهل سـنت در تعریـف شـبهه چنـین گفتـهانـد :شـبهه چیـزی اسـت کـه شـباهت
بـــه شـــيء ثابـــت و واقـــع را مـــيرســـاند ،ولـ ـي درواقـــع هـــیچ ثبـــوت و حقیقتـــي
ندارد(سیواسـي1424 ،هــ  ،ج ،4ص .)140شـبهه وجـود امـری بـه ظـاهر مبـاحکننـده اسـت کـه
حکــم یــا حقیقــت آن موجــود نیســت(عــوده ،1373 ،ج ،1ص  .)289برخــي معتقدنــد «شــبهه»

چیزی است که به ظاهر حق مينماید ،ولي حق نیست(ابوزهره ،بيتا ،ص.)180

 .2مصاهرت
مصاهرت از صهر بکسر (صاد) گرفته شده و به معنای قرابت ازدواج

است (قرشي،

 ،1371ج ،4ص .)158همچنین به معنای دامادی و شوهر دختر و شوهر خواهر است

(طریحي،

1408ه  ،ج ،2ص.)479
در فقه مصاهرت به معني علقة خاصي است که از ارتباط زوجیت منشعب شده
است(مشکیني اردبیلي1419 ،ه ،ص)495؛ به این معنا که به سبب نکاح بین زن و مرد؛ بین
خویشاوندان آنها و افراد دیگر رابطهای به وجود ميآید که موجب حرمت ازدواج برخي
افراد با یکدیگر است ،چنانکه شهید ثاني مينویسد« :و هی عالقه بین الزوجین و اقرباء کل منهما
بسبب النکاح توجب الحرمه» (شهید ثاني1410 ،هـ ،ج ،5ص)176؛ مانند ازدواج پدر با زن پسرش
حتي پس از مرگ پسرش که از آن به «نشر حرمت» یاد ميشود.

 .3عده
عده از ریشه عدد گرفته شده به کسر (عین) و فتح (دال) با تشدید به معنای شمردن،
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گروه ،جمعیت ،دسته و تعداد(قرشي ،1371 ،ج ،4ص.)158

عده در فقه به معنای نگهداشتن مدت زماني توسط زن پس از طالق یا فوت همسر است.
به این معنا که زن مدتي را سه ماه یا سه طهر در اموری مثل طالق ،فسخ نکاح به علت عیب
یا اتمام مدت یا بخشش آن در ازدواج موقت یا وطي به شبهه و  4ماه و ده روز پس از
فوت شوهر اعمالي ،ازجمله ازدواج ،را ترک ميکند(نجفي1404 ،هـ ،ج ،32ص211؛ شهید ثاني،
1410هـ ،ج ،5ص.)245

احکام و آثار وطی به شبهه
 .1مصاهرت
یکي از احکامي که درنتیجة نزدیکي بین دو شخص به وجود ميآید ،مصاهرت است.
مشهور فقهای شیعه درباره نشر حرمت در وطي به شبهه ،بین وطي به شبهه سابق بر
نکاح یا الحق بر نکاح تفاوت گذاشتهاند(حل 1413 ،هـ ،ج ،7ص349؛ موسوی خمیني ،بيتا ،ج ،2ص348؛

بحران 1405 ،هـ ،ج ،23ص234؛ انصاری دزفول 1415 ،هـ ،ص .)254شبهه سابق به نکاح ،یعني پیش
از اینکه نکاح صحیح بین دو شخص به وجود آمده باشد ،رابطهای براساس شبهه ،مثل
نزدیکي مرد با زن اجنبي ،ایجاد شده باشد .شبهه سابق ،احکام نکاح صحیح را دارد و نشر
حرمت خواهد داشت .وطي به شبهه الحق بر نکاح ،یعني پس از اینکه نکاح صحیح بین دو
فرد به وجود آمده باشد ،رابطهای براساس شبهه ،مانند رابطة نزدیکي مرد با مادر زنش،
ایجاد شده باشد .شبهه الحق موجب حرمت و مبطل نکاح سابق نیست(همانجا) .طبق نظر
صاحب جواهر هنگاميکه مرد با زن اجنبي به شبهه همبستر شود ،با وطي به شبهه نشر
حرمت بین طرفین برقرار ميشود(نجفي1404 ،هـ ،ج ،29ص)356؛ مثالً زني که دچار شبهه
حکمیه یا موضوعیه شده است و با جهل به حرمت نکاح در عده یا جهل به تمامنشدن عده،
با مهرالمسمای مشخص با مرد ازدواج ميکند و با او همبستر ميشود .در اینجا طبق نظر
صاحب جواهر مرد باید مهرالمسمای مشخصشده در عقد و مهرالمثل وطي به شبهه را به
زن بپردازد(همانجا) .فرض دیگر نزدیکي پدر مرد به شبهه با زوجه پسرش است که موجب
فسخ نکاح پسرش با زن نميشود(طوسي1407 ،ه ،ج ،2ص)208؛ بنابراین زني که بهواسطة نکاح
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بر انسان حالل شد ،یک عمل غیر قانوني(وطي به شبهه) نميتواند این عمل قانوني را از بین
ببرد .چنانکه از مفاد روایت «الیحرم الحرام الحالل» چنین برميآید(طوسي ،1364 ،ج ،7ص)328؛

زیرا پس از انجام نکاح صحیح ،عملي (که شرعاً از مبطالت نکاح به حساب نیامده) مانند
وطي به شبهه ،نميتواند آن را باطل سازد(محقق داماد ،1365 ،ص.)126

صاحب جواهر دلیل عمده نشر حرمت در وطي به شبهه را اجماع و دلیل عدم نشر حرمت
پس از نکاح را اصل عدم دانسته است؛ وی معتقد است که نظر اکثر فقها نیز چنین است(نجفي،
1404ه ،ج ،29ص .)374به نظر محقق داماد منظور از اصل در اینجا اصل استصحاب است(محقق

داماد ،1365 ،ص)126؛ بنابراین شبهه در نکاح اعم از شبهه عقد و شبهه فعل ،مانند نکاح صحیح،
نشر حرمت ميکند .در مقابل این نظر ،ابنادریس ميگوید« :وطي به شبهه مانند نکاح صحیح
نیست و حتي نازل منزله آن نیست و موجب نشر حرمت نميشود .خواه این وطي به شبهه
پیش از نکاح باشد یا پس از آن ،درهرحال رابطة خویشاوندی(مصاهره) ایجاد
نميکند»(ابنادریس1410 ،هـ ،ج ،2ص .)535محقق حلي مينویسد« :وطي به شبهه از لحاظ نشر
حرمت مانند نکاح صحیح نیست» (حلي1408 ،ه ،ج ،2ص .)233بنابراین ميتوان نظریه دومي را
در فقه شیعه پیدا کرد که معتقد است وطي به شبهه در حکم نکاح صحیح نیست؛ اعم از
اینکه سابق بر عقد نکاح باشد یا الحق آن؛ ازاینرو در اثر این عمل هیچگونه رابطهای ایجاد
نميشود.
نظر سومي که ميتوان گفت این است که وطي به شبهه مطلقاً مانند نکاح است ،یعني
همانطورکه اگر مردی با زني نکاح صحیح کند و در اثر این نکاح قرابت بالمصاهره برقرار
شود ،مادر زن بر آن مرد حرام ميشود ،در وطي به شبهه نیز مادر زني که با او اشتباهاً
نزدیکي صورت گرفته است بر مرد (واطي) مطلقاً حرام ميشود ،بدین معني که اوالً پس از
وقوع عمل نزدیکي نميتواند با مادر او ازدواج کند؛ ثانیاً چنانچه پس از ازدواج با مادر
اشتباهاً با دختر نزدیکي اتفاق افتد ،نکاح با مادر باطل خواهد شد یا چنانچه پس از ازدواج
با دختر ،اشتباهاً با مادر نزدیکي کند ،نکاح با دختر باطل خواهد شد(محقق داماد ،1365 ،ص.)124
بیشتر حنابله نیز معتقد به نشر حرمت در رابطه با موطوئه به شبهه هستند(بهوت حنبل ،

بيتا ،ج ،6ص234؛ ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،7ص .)99ابنقدامه وطي را سه نوع بیان ميکند که
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نوع دوم آن را وطي به شبهه ميداند .حکم آن را مانند وطي نوع اول که براساس نکاح
صحیح یا ملک یمین به وجود آمده است ،مباح ميشمارد و موجب نشر حرمت ميداند،
مانند وطي زن در نکاح فاسد یا وطي زني به گمان اینکه همسرش است و پس از آن معلوم
شود که اجنبي بوده است ،چنین زني بر مرد حرام ميشود ،همانطورکه در عقد نکاحِ
صحیح این حرمت به وجود ميآمد(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،7ص.)117

ابنقدامه در رابطه با نکاح مرد با اوالدش از زنا ،ميگوید :نکاح مرد با دخترش از زنا و
خواهرش و دختر پسرش و دختر دخترش و دختر برادرش و دختر خواهرش از زنا بر
مرد حرام ميشود(ابنقدامه مقدسي1983 ،م ،ج ،7ص .)478دختر مرد همان دختری است که از
نطفهاش به وجود آمده است و این حقیقت با حالل یا حرام بودنش تغییر نميکند؛ چراکه
آن دختر از نطفة مرد به وجود آمده است و پس ازدواج ،او مانند دخترش از نکاح صحیح،
بر مرد حالل نميشود .هرچند در برخي از احکام ،اختالف بین دختر شرعي و وطي به
شبهه وجود دارد ،ولي دختربودن وی را نفي نميکند(ابنقدامه مقدسي1405 ،هـ ،ج ،7ص.)117

 .2مهریه وطی به شبهه
یکي از احکام نکاح صحیح ،پرداخت مهریه است ،اما آیا پرداخت مهریه در وطي به شبهه
واجب است؟ در صورت وجوب کدام نوع پرداخت ميشود؟ مهرالمسمي که متعین نیست
اما از انواع دیگر آن ،کدامیک از مهرها پرداخت ميشود :مهرالمثل یا مهرالمتعه یا مهرالسنه؟
برای پرداخت مهریه موطوئه به شبهه دو فرض را ميتوان تصور کرد:
الف .بین زن و مرد ،عقدی منعقد نشده بلکه در اثر اشتباه رابطه برقرار شده است ،در
اینجا مهرالمسمّي وجود ندارد ،آیا باید مهرالمثل پرداخت شود؟
ب .پس از آنکه بین زن و مرد عقد نکاح منعقد و مهری تعیین شد ،خبر مرگ شوهر یا
خبر طالق زن را بیاورند ،و زن پس از گذشت عدّه ،با تعیین مهرالمسمّي ازدواج دوم کند.
پس از مدتي معلوم شود که شوهر نه مرده بوده و نه طالق داده است .این فرض هم ملحق
به وطي به شبهه است؛ بنابراین دربارة پرداخت مهریه این سؤال پیش ميآید که نسبت به
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ازدواج دوم ،مهرالمسمّي پرداخت شود یا چون عقد دوم باطل است ،مهرالمثل پرداخت
شود(مکارم شیرازی1424 ،ه ،ج ،2ص.)128
به نظر ميرسد برای هر دو پرداخت مهرالمثل واجب باشد(صدر1417 ،ه ،ج ،5ص134؛ نجفي،

1404ه ،ج ،29ص166؛ بحران 1405 ،هـ ،ج ،23ص .)234البته در بین فقهای شیعه ،صاحب جواهر
ميگوید به شرطي که مهرالمثل از مهرالسّنه (500درهم ،و هر درهم ،نیم مثقال نقره است)

بیشتر نباشد(نجفي1404 ،ه ،ج ،31ص.)54
هرچند در مذهب حنابله طبق این روایت پیامبر(ص) که ميفرماید« :زن به نسبت تمتع
حاللي که از او برده شده است ،مستحق مهریه است»( 1ابنابيشیبه1409 ،ه ،ج ،4ص149؛ کلیني،
1402هـ ،ج ،5ص ،)427مهریهای به موطوئه به شبهه تعلق نميگیرد(حجاوی مقدسي ،بيتا ،ج،2

ص234؛ بهوت حنبل  ،بيتا ،ج ،6ص ،)234ابنقدامه معتقد است مهریه به موطوئه در نکاح فاسد
و شبهه پرداخت ميشود .همچنین پرداخت مهریه را به زني که به اکراه با او زنا شده است،
واجب ميداند(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،7ص .)207ابنقدامه در ادامه این فرض را بیان ميکند:
«هنگاميکه مرد با جهل به شوهردار بودن زن با او ازدواج کند ،اگر زوج دوم با زن رابطة
نزدیکي برقرارکند ،درحاليکه علم به شوهردار بودنش ندارد ،برای زن مهرالمثل ثابت
ميشود .مرد نیز ميتواند به کسي که او را فریب داده است ،برای گرفتن مهریه رجوع کند،
اما پس از اینکه به شوهردار بودن زن علم پیدا کرد ،فوراً از یکدیگر جدا ميشوند و مهرالمثل
ثابت نميشود ،چراکه بر عقد فاسد چیزی مترتب نميشود .در ضمن نکاح دوم به فسخ
احتیاجي ندارد ،چرا که باطل است» (همان ،ص .)90درضمن اگر زن علم داشته باشد که زوجة
او نیست و بر او حرام است ،بر زن مهریه واجب نميشود(همانجا) ،اما اگر زن جاهل به
حال باشد ،برای او مهریه ثابت ميشود ،بنابراین علم و جهل را در پرداخت مهریه دخیل
ميداند .همچنین در اثبات مهرالمثل بین موطوئه بیگانه و محارم فرقي قائل نميشود(همان

ص)272؛ زیرا منفعت زن با وطي تلف ميشود ،بنابراین مهریه محارم مانند زني که برای
مرد بیگانه است ،الزم ميشود(همو1983 ،م ،ج ،7ص.)496

 . 1لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
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حنابله معتقدند مهریه در مقابل بهرهبردن از زن است(بهوت حنبل  ،بيتا ،ج ،6ص634؛ حجاوی

مقدسي ،بيتا ،ج ،2ص)234؛ ازاینرو با نزدیکي ،مهریه ثابت ميشود ،چه زن بدون شوهر باشد
چه با شوهر باشد ،البته با سایر استمتاعات از زن بدون دخول ،مهریه واجب نميشود؛
مهریهای که از واطي گرفته ميشود ،بههیچوجه از کسي که مهریه به او پرداخت شده (زن)
پس گرفته نميشود(همانجا) .درباره موردی که مردی همسرش را پیش از دخول طالق دهد
و به گمان اینکه زن به طالق آگاه نشده است ،با او همبستر شود ،ابنقدامه ميگوید:
«پرداخت مهرالمثل و نصف مهرالمسمي الزم است»(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،7ص.)207

استناد وی به آیه «فنصف ما فرضتم» (بقره )237 ،است؛ بنابراین واجب است نصف مهریه به
علت طالق بدون دخول پرداخت شود .مهرالمثل هم به علت وطي به شبهه مانند همبستر
شدن با اجنبي پرداخت شود(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،7ص.)207

 .3عده وطی به شبهه
از نظر فقه شیعه عده موطوئه به شبهه با مطلقه و فسخ نکاح از طرف مرد یا زن ،تفاوتي
ندارد(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص223؛ خوئي1408 ،ه ،ج ،1ص378؛ شبیری زنجاني ،1381 ،ج ،15ص.)481

بنابراین عده موطوئه به شبهه در صورتي که حیض شود سه طهر است .اگر زن بالغ باشد،
عدهاش تا زماني که حیض نشود سه ماه است ،زیرا مالک در جایي که سه طهر حاصل
نشود ،گذشت سه ماه به عنوان عده محسوب ميشود.
حنابله نیز عده موطوئه به شبهه و همچنین موطوئه در نکاح فاسد را عده زن مطلقه
ميدانند(حجاوی مقدسي ،بيتا ،ج ،2ص .)456اگر زن متأهل به شبهه وطي شود ،وطي زن پیش
از اتمام عده برای جلوگیری از اختالط نطفه و اشتباه نسب بر زوجش حالل نميشود
(ابنقدامه مقدسي1405 ،هـ ،ج ،8ص .)98البته وطي مختص به فرج حرام ميشود ،استمتاعات دیگر
از زن مانند وقتي که وی حائض است ،مباح است(همانجا) .همانطورکه قبالً گفته شد از نظر
ابنقدامه اگر مرد با جهل به شوهردار بودن زن با او ازدواج کند و همبستر شود ،پس از
اینکه علم به شوهرداربودن زن پیدا کرد ،زن همسر مرد اول محسوب ميشود .در ضمن
تا زماني که عدهاش را با سه حیض تمام نکند ،وطي زن بر همسر اولش حالل نميشود،
در صورتي که زن حیض شود(همان ،ص .)60ابنقدامه ازدواج با خواهر زني که به خاطر
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همبستر شدن با مرد در عده است ،جایز ندانسته و معتقد است که اگر با زن زنا کند تا
زماني که عدهاش تمام نشود نميتواند با خواهر او ازدواج کند .حکم عده از زنا نیز مانند
حکم عده از نکاح است(ابنقدامه مقدسي1405 ،هـ ،ج ،7ص.)90

 .4تداخل عده طالق و عده وطی به شبهه
اکثر فقهای شیعه دربارة تداخل بین عدهها یا عدم تداخل آنها بحث کردهاند ،اما در کتب
فقه حنبلي صراحتي بر آن یافت نشد؛ بنابراین بهطور مختصر اقسام تداخل را طبق نظر
شیعه بیان ميکنیم.

 .1-4در صورتی که عده وطی به شبهه ،وضع حمل باشد
اگر مردی زن شــوهر دار را به شــبهه وطي کند و شــوهر زن در حالي که زن از وطي
کننده حامله است او را طالق دهد ،وضع حمل ،عده وطي به شبهه محسوب ميشود و اگر
یک لحظه پس از وضــع حمل ،پاک باشــد ،یک قرء حســاب ميشــود از عده دوم(یعني عده
طالق) و اال اگر پاکي پس از زایمان نبیند ،ابتدای عده طالق پس از نفاس است(نجفي1404 ،ه،
ج ،32ص.)264

به علت اینکه فرض ،تأخر وطي به شبهه از طالق است ،حکم مشابه همان است ،ازآنجاکه
عده وطي به شبهه وضع حمل است ،به تأخیرانداختن آن امکان ندارد ،ازاینرو در اینجا
کاملکردن عده طالق مؤخر است .طبق نظر مشهور در جایي که عده برای دو شخص
متفاوت است ،عدم تداخل بین دو عده فرض ميشود .دلیل آن اجماع ذکر شده است(خوئي،

1408ه ،ج ،1ص378؛ شبیری زنجاني ،1381 ،ج ،15ص)81؛ بنابراین اگر زن در عده رجعي باشد و
مرد به شبهه با زن ازدواج کند و زن از زوج دوم حامله شود ،قطعاً با وضع حمل از زوج
دوم عده ميگیرد نه از زوج اول ،چراکه حمل برای وطي به شبهه است .عده طالق را پس
از وضع حمل با سه ماه یا سه طهر کامل ميکند ،زوج ميتواند در عده طالق که برای
اوست به زن رجوع کند ،و در زمان حمل که عده وطي به شبهه است نميتواند به زن رجوع
کند(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)383به نظر ميرسد درصورتيکه دو عده از دو جنس و برای دو
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شخص باشد ،تداخل ندارند و زن برای هر کدام عده جداگانه ميگیرد.

 .2-4در صورتی که عده طالق ،وضع حمل باشد
در اینجا دو حالت وجود دارد .1 :حمل به زوج (وطي در نکاح) متعلق است و برای آن دلیل
وجود دارد؛ مثالً پس از اینکه مرد زن حاملهاش را طالق داد ،زن به شبهه وطي شود ،قطعاً با
وضع حمل برای وطي اول عده ميگیرد ،و ازآنجاکه سخن در اینجا درباره مطلقه است و حکم
ازدواج در عده شامل زوج و غیر آن ميشود؛ بنابراین برای وطي دوم پس از وضع حمل با
سه طهر عده ميگیرد ،اگر عده اش با قرء باشد(یعني زني که عادت ماهانه دارد) وگرنه با سه
ماه عده ميگیرد(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص368؛ خوئي1408 ،ه ،ج ،1ص378؛ شبیری زنجاني ،1381 ،ج،15

ص)481؛  .2حمل به وطي دوم (شبهه) متعلق است و برای آن دلیل وجود دارد؛ مثل اینکه زن
بچه را در مدتي بیش از مدت حمل پس از وطي اول (نکاح)به دنیا آورد یا اینکه در فاصلة زماني
بین حداکثر زمان حمل و اقل مدت حمل از وطي دوم ،وضع حمل کند؛ در اینجا بدون هیچ
اشکالي با وضع حمل برای وطي به شبهه عده ميگیرد ،و عده وطي اول را پس از وضع حمل
کامل ميکند(همانجا) .به نظر ميرسد در جایي که عده طالق به طهر و عده وطي به شبهه به
وضع حمل باشد ،زن باید دو عده جداگانه بگیرد ،به این خاطر که دو عده از دو جنس است.

 .3-4در صورتی که هر دو عده به طهر یا ماه باشد
اگر وطي به شبهه از طالق مؤخر باشد و زن نیز باردار نباشد ،ابتدا زن عدهاش را از طالق
تمام ميکند ،چراکه اصل تقدیم عده طالق است؛ زیرا با استناد به عقد قابل قبول و علت مجاز
است ،و هنگاميکه از عده طالق فارغ شد ،عده وطي به شبهه را آغاز ميکند .اگر طالق رجعي
باشد زوج ميتواند در عده طالق به زن رجوع کند ،و با رجوع زوج به زن عده تمام ميشود
و هنگاميکه زن عده وطي به شبهه را آغاز ميکند ،قطعاً زوج نميتواند با زن همبستر شود،
چرا که او در عده است(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص368؛ شبیری زنجاني ،1381 ،ج ،15ص481؛ خوئي1408 ،ه،

ج ،1ص .)378هرچند برخي از همبسترشدن با زن تا زماني که عدهاش تمام شود منع کردهاند
(حلي1403 ،ه ،ج ،3ص483؛ جبعي عاملي1413 ،هـ ،ج ،7ص.)405
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هنگاميکه زن در عده طالق باشد و به طورمثال در پاکي اول یا دوم یا سوم مرد به
شبهه با او همبستر شود ،طبق نظر صاحب جواهر باقيماندة عده اول در عده دوم داخل
ميشود ،و سپس عده دوم تکمیل ميشود(تداخل دو عده) (نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)264به نظر
ميرسد اگر دو عده از یک جنس و برای یک شخص باشد تداخل دو عده رخ ميدهد.
از اشکاالت این مسئله آنجاست که یکي از دو عده به طهر و دیگری به ماه باشد.
هنگاميکه زوج ،زن را طالق دهد و بهطورمثال پس از اینکه زن دو طهر را پشت سر گذاشته
باشد ،به شبهه وطي شود و باردار نشود ،در اینجا طبق نظر صاحب جواهر زن عده وطي
اول را با سه طهر کامل ميکند و اگر فرض شود که زن در زمان وطي دوم یائسه شده
است ،عدهگرفتن با سه ماه معتبر ميشود؛ بنابراین پیش از اینکه عده وطي اول را تمام کند،
به عدهگرفتن از وطي دوم که سه ماه است ،حکم ميشود؛ هرچند که به سن یائسگي رسیده
باشد؛ و هنگاميکه از عده وطي اول یک طهر باقي مانده است ،عده را با یک ماه کامل ميکند
و برای وطي دوم هرچند یائسه باشد ،به علت سبقتگرفتن وجوب عده پیش از یائسگي باید
سه ماه عده نگهدارد(همان ،ص .)369امامیه بهجز این مورد ،عدهگرفتن زن یائسه را معتبر
نميداند(حل 1413 ،ه ،ج ،7ص369؛ بحران 1405 ،ه ،ج ،23ص274؛ نجفي1404 ،هـ ،ج ،32ص268؛ خوئي،
1408ه ،ج ،1ص379؛ صدر1417 ،ه ،ج  ،5ص154؛ خمیني ،بيتا ،ج ،2ص.) 348

دربارة تقدم و تأخر عده طالق و وطي به شبهه که هر دو به طهر هستند ،اگر
عدهگرفتن به شبهه مقدم شد ،به علت جریان اصل بر عده شبهه باقي ميماند و پس از آن
عده طالق را آغاز ميکند ،و اگر عده طالق مقدم شد ،عده شبهه را پس از آن کامل
ميکند(نجفي 1404 ،ه ،ج ،32ص)264؛ بهطور ثال اگر مردی به شبهه زن شوهردار را وطي کند
و هنگاميکه زن در عده شبهه است ،زوجش او را طالق دهد ،درصورتيکه زن باردار
نباشد ،اینجا عده وطي به شبهه را با سه طهر کامل ميکند و پس از آن عده طالق را
ميگیرد ،و در جایي که مرد در عده طالق با زن به شبهه نزدیکي کند ،واضح است که ابتدا
زن عده طالق را کامل ميکند و سپس عده وطي به شبهه را آغاز ميکند(همان ،ص .)268در

مسالک

آمده در انتخاب هر کدام از عده طالق و عده شبهه مخیر است(جبعي عاملي1413 ،ه،

ج ،7ص.)409
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 .4-4تداخل عده طالق بائن و عده وطی به شبهه
 .1اگر مرد زني را که طالق بائن داده است ،در عده طالق به شبهه وطي کند ،دو عده
تداخل ميکند ،برایناساس زن برای وطي دوم عده کامل ميگیرد و مابقي عده اول (طالق
بائن) در عده دوم (وطي به شبهه) داخل ميشود ،به این علت که دو عده برای یک شخص
است .بر زن یک حقیقت را که همان وطي است موجب ميشود ،و اگر عده کامل بگیرد
برائت رحم آشکار ميشود ،بنابراین عده را تمام ميکند(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)380اگر وطي
به شبهه متعدد شود ،عده کاملگرفتن برای وطي به شبهه کفایت ميکند(همانجا).

.2

اگر مرد زن را طالق دهد و سپس در طهر به شبهه با او همبستر شود و زن

حامله شود ،یا اینکه زن حامله را طالق دهد و پیش از اینکه زن وضع حمل کند ،شخص
دیگری غیر از زوج با او همبستر شود ،اقوا عدم تداخل است ،زیرا مکلفٌبه متحد نیست.
اعم از اینکه عده از دو جنس باشد ،مانند اینکه یکي از آن دو عده به وضع حمل و دیگری
به طهر باشد ،یا از جنس واحد باشد که طهر یا ماه است(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)380به نظر
ميرسد نظر مشهور فقهای امامیه عدم تداخل است(حل 1413 ،ه ،ج ،7ص359؛ ؛ بحران 1405 ،ه،

ج ،23ص234؛ انصاری دزفول 1415 ،ه ،ص234؛ موسوی خمیني ،بيتا ،ج ،2ص .)338اینجا نیز مانند
عده نگهداشتن زن به موجب وطي توسط دو شخص است ،زیرا تعدد دو سبب موجب
اجرای دو عده مستقل برای هر وطي است.

 .5رجوع مرد در عده وطی به شبهه
هنگاميکه عده وطي به شبهه بر عده طالق رجعي مقدم شود ،نسبت به رجوع مرد به
زن در بین عده شبهه دو نظر در فقه امامیه ذکر شده است .برخي از رجوع مرد به زن به
علت اینکه رجوع فقط باید در عده طالق باشد ،منع کردهاند(جبعي عاملي1413 ،ه ،ج ،7ص)409؛
بنابراین رجوع مرد به زن را فقط در عده طالق رجعي جایز ميدانند ،حال این عده به وضع
حمل باشد یا به زمان یا به طهر .برایناساس رجوع با طالق ثابت ميشود ،و تا اتمام عده
طالق قطع نميشود؛ مثالً هنگاميکه زن از زوج حامله باشد تا زماني که وضع حمل نکند
مرد ميتواند به زن رجوع کند ،و پس از قرارگرفتن در زمان نفاس عدهاش با طهر تمام
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ميشود(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص380ـ .)381بنابراین پس از وضع حمل رجوع جایز نیست ،به
این علت که عده در اینجا برای وطي به شبهه است و عده طالق تمام شده است .برخي
رجوع مرد به زن را در عده وطي به شبهه جایز دانسته و گفتهاند مالک در رجوع مرد به
زن در عدهبودن وی است و فرقي نميکند علت عده چه چیزی باشد؛ بنابراین شرطي مبني
بر عدم حق رجوع برای مرد در عده وطي به شبهه وجود ندارد(طوسي1387 ،ه ،ج ،4ص.)253

ابنقدامه در موردی که مرد ،زني را طالق رجعي داده ،سپس با وی به شبهه وطي کرده
است ،ميگوید با چنین وطیي رجوع حاصل نميشود ،پس زن باید به علت وطي به شبهه
عده نگه دارد و بقیه عده طالق در عده شبهه داخل ميشود .اگر هر دو عده از یک مرد
باشد ،یکي محسوب ميشود .همانطورکه اگر زن را طالق رجعي دهد تا زماني که عدهاش
تمام نشود ،طالق داده نشده است و مرد ميتواند در مابقي عده اول به زن رجوع کند ،چرا
که عده از طالق است و اگر عده طالق تمام شود ،مرد در بقیه عده وطي ،نميتواند به زن
رجوع کند؛ چرا که عده به علت وطي به شبهه است .اگر از وطي به شبهه حامله شود ،با
وضع حمل عده وطي را ميگیرد و مابقي عده اول (طالق) در آن محسوب ميشود ،چراکه
عده برای شخص واحد است؛ بنابراین با وضع حمل هر دو عده تمام ميشود(ابنقدامه مقدسي،
 1405هـ ،ج ،7ص.)532

ابنقدامه دربارة اینکه اگر زن در عده طالق رجعي ازدواج کند که عقد فاسدی است و از
شوهر دوم حامله شود ،آیا شوهر اول حق رجوع در مدت حمل را دارد یا خیر؟ دراینباره
دو قول وجود دارد:
 .1حق رجوع دارد ،زیرا عده طالق رجعي هنوز تمام نشده است و حکم نکاح همچنان
باقي است.
 .2حق رجوع ندارد ،زیرا زن در عده وطي به شبهه است نه عده طالق رجعي که مرد
بتواند به وی مراجعه کند .هرچند ابنقدامه در ادامه ،این احتمال را مطرح ميکند که زن پس
از وضع حمل ،بنا را بر عده اول که برای طالق رجعي بود ميگذارد ،ازاینرو دراینصورت
شوهر اول حق رجوع دارد.
همچنین اگر زن حامله را طالق دهد ،سپس با او همبستر شود ،هر دو عدهاش با وضع
حمل تمام ميشود .البته احتمال دارد که برای وطي(شبهه) پس از وضع حمل عده بگیرد.
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در این صورت به هر حال برای مرد پس از وضع حمل رجوعي نیست(ابنقدامه مقدسي،
1405هـ ،ج ،7ص.)532

 .6وطی به شبهه در عده شبهه
چنانکه زن به شبهه وطي شود ،سپس در بین عدهاش مجدداً به شبهه وطي شود ،تداخل
دو عده نسبت به تداخل عده طالق و عده شبهه با یکدیگر اولویت دارد و بین اینکه دو عده
از یک جنس باشد یا از دو جنس ،مثل آنجا که یکي از آن دو به طهر باشد و دیگری به
وضع حمل ،فرقي نیست(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)266در صورتي زن برای وطي به شبهه
جدید عده شبهه را ميگیرد که شخصي غیر از وطيکننده به شبهة اول ،زن را وطي کند
وگرنه با تعدد وطي به شبهه توسط شخص واحد یک عده که همان سه طهر است ،ثابت
ميشود .دربارة عدهگرفتن از شبههای که همراه با عقد ازدواج است(شبهه عقد) ،صاحب
جواهر معتقد است پس از جدایي بین زن و مرد ،ارتفاع شبهه الزم ميشود ،اما اگر فقط
شبهه وطي بدون عقد متوجه زن شد ،در این هنگام از وطي عده ميگیرد ،و بنابر احتیاط
ترک آن شایسته نیست(همان ،ص.)267

ابنقدامه در رابطه با وطي به شبهه در عده شبهه سخني نیاورده است ،اما از مطالبي که
در رابطه با وطي به شبهه در عده گفته است(قبالً بیان شد) دانسته ميشود که برای وطي
به شبهه در عده شبهه نیز عده را ثابت ميداند.

 .7نسب ولد شبهه
یکي دیگر از احکامي که در باب شبهة نکاح از آن سخن رفته است ،الحاق فرزند به
طرفیني است که شبهه بر آنها عارض شده است .امامیه بدون هیچ اختالفي نسب وطي به
شبهه را مانند وطي صحیح ،به والدین ملحق ميداند(حل 1413 ،ه ،ج ،7ص359؛ بحران 1405 ،ه،

ج ،23ص234؛ انصاری دزفول 1415 ،هـ ،ص234؛ موسوی خمیني ،بيتا ،ج ،2ص338؛) .نجفي نسبت به
آن ادعای اجماع کرده است(نجفي1404 ،هـ ،ج ،29ص.)244

اگر هم مرد و هم زن طرف مقابل را اشتباه بگیرند و گمان کنند که همسرشان است ،و
رابطة نزدیکي برقرار کنند ،فرزند به آنها ملحق ميشود؛ اما اگر هر کدام از آنها برایشان
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مشتبه نباشد ،فرزند به آن طرف ملحق نميشود(نجفي1404 ،ه ،ج ،31ص .)248در الحاق طفل
متولد از شبهه به کسي که در اشتباه بوده است ،فرقي نميکند که شخص مزبور مجرد
باشد یا متأهل؛ بنابراین همانطوریکه طفل متولد به شبهه از زن شوهردار ملحق به او
است ،هرگاه مرد اجنبي نیز در شبهه باشد ،طفل ملحق به او نیز خواهد شد(طاهری1418 ،ه،
ج ،3ص.)318

در مواردی که مرد به گمان اینکه زن مجرد است یا همسرش فوت شده ،یا زن را طالق
داده ،با او ازدواج کند ،درحاليکه زن نیز مشتبه است؛ اگر معلوم شود که زوج فوت نشده
یا زن را طالق نداده است ،قطعاً زن پس از عدهگرفتن از همسر دوم که موجب اشتباه شد،
به همسر اولش رجوع ميکند .با فرض اینکه شرایط در الحاق فرزندان موجود باشد و با
درنظرگرفتن تحقق موضوع شبهه برای مرد ،فرزندان به زوج دوم اختصاص داده ميشوند
(نجفي1404 ،ه ،ج ،31ص.)248

حنابله معتقدند اگر مرد زني را که همسرش حاضر نیست ،به شبهه وطي کند و دارای
فرزند شود نسب به او ملحق ميشود(حجاوی مقدسي ،بيتا ،ج ،2ص .)234این قول شافعي و
ابوحنیفه نیز است(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،8ص .)82علت این امر این است که اوالً هر کسي
که حد از او برداشته شود ،فرزند به او ملحق ميشود(ابنقدامه مقدسي1983 ،م ،ج ،8ص)548؛
ثانیاً واطي اعتقاد به حاللبودن وطي داشته است ،بنابراین نسب مانند وطي در نکاح فاسد،
به او ملحق ميشود و ازاینرو با وطي در زنا فرق دارد ،چراکه در آن اعتقاد به حلیت را
نميتوان تصور کرد(همو1405 ،هـ ،ج ،8ص.)82

 .8ارث حمل ناشی از وطی به شبهه
صاحب جواهر و ابنقدامه تمام احکام از جمله ارث و نفقه را مانند ولد نکاح ثابت ميدانند؛
زیرا هر دو نسب را در فرزند شبهه پذیرفتند(نجفي1404 ،ه ،ج ،39ص219؛ ابنقدامه مقدسي،

1405هـ ،ج ،6ص .)375گاهي شبهه از طرف مرد اتفاق ميافتد و زن ميداند که این مرد اجنبي
است و گاهي از طرف زن شبهه است و مرد ميداند که این زن اجنبیه است و گاهي از هر
دو طرف شبهه است ،طفل متولد از نزدیکي به شبهه فقط ملحق به طرفي ميشود که در
اشتباه بوده است و درصورتيکه هر دو در اشتباه بوده باشند ،ملحق به هر دو خواهد
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بود .به هر طرفي که ملحق باشد از او ارث ميبرد(قبلهای خوئي ،1376 ،ص .)21شهید ثاني
مينویسد« :اگر مسلمان با بعضي از محارم خود به شبهه ازدواج کند ،توارث بین او و
اوالدش بهخاطر نسب برقرار ميشود ،اگرچه نکاح فاسد است»(جبعي عاملي1410 ،ه ،ج،8

ص .)223سپس در ادامه به فروض ذیل اشاره ميکند:
 .1اگر مسلمان در اثر شبهه از دختر خود صاحب دو دختر شود ،همه ماترک او میان
هر سه دختر به طور مساوی تقسیم ميشود؛ یعني دختر اول که همسر اوست ،ارث زوجیت
نميبرد؛ زیرا که سبب فاسد موجب ارث نميشود ،برخالف نسب فاسد که او موجب توارث
است .از نظر شهید ثاني ميتوان چنین استنباط کرد که طرفین شبهه از یکدیگر ارث نميبرند
ولي نسب شبهه از طرفي که شبهه بر او عارض شده ارث ميبرد .اگر شبهه از هر دو طرف
باشد ولد شبهه از پدر و مادر خود ارث ميبرد.
 .2اگر یکي از آن دو دختر بمیرد وارث منحصر به فرد او دو دختر دیگر باشد ،که یکي
مادر اوست ماترک دختر به مادر او که خواهر اونیز هست ،ميرسد و خواهر دیگر از آن
محروم است.
 .3اگر مادر بمیرد ،دو دختر دیگر وارث او هستند.
 .4اگر پس از مردن مادر ،یکي از دخترها نیز بمیرد ،دختر زنده که خواهر اوست از او
ارث ميبرد(همانجا) .این موارد نشاندهندة این است که نسب فاسد همانند نسب صحیح
است و موجب توارث ميشود .در تحریرالوسیله آمده است :مسلمان با نسب صحیح و
فاسد ارث ميبرد .اگر ازروی شبهه باشد و اگر مادر خود را اجنبي بداند و با او ازدواج
کند و فرزندی از آنها به وجود بیاید ،از یکدیگر ارث ميبرند(موسوی خمیني ،بيتا ،ج ،2ص.)403

 .9نفقه حامله به وطی به شبهه و ولد شبهه
صاحب جواهر از شیخ طوسي نقل ميکند که در وطي به شبهه نفقه برای حمل ثابت
ميشود نه حامله(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص .)340اشکال این مسئله در این است که چگونه نفقه
بدون درنظرگرفتن مادر به حمل اختصاص پیدا کند .بنابراین مرد باید نفقه حمل را به زن
بدهد و قول به اختصاص نفقه برای حمل بيمعنا است.

  262دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و پنجم  /بهار و تابستان  /1399شماره 72

این بحث از آنجا ناشي ميشود که توهم شده است که نفقه در بین طالقهای بائن ،فقط
به مطلقه حامل اختصاص دارد این توهم نیست ،بلکه واقعیت است که اصالً به مطلقة بائن
نفقه تعلق نميگیرد ،بلکه فقط به حمل تعلق ميگیرد .باید نفقه حمل را به زن بدهد و قول به
اختصاص نفقه برای حمل بيمعنا است(نجفي1404 ،ه ،ج ،32ص.)340

طبق نظر حنابله اگر زن از نکاح فاسد یا وطي به شبهه حامله شود ،نفقة وی بر عهدة
زوج و وطيکننده است؛ چراکه فرزند به وی ملحق ميشود(بهوت حنبل  ،بيتا ،ج ،6ص.)634

همچنین نفقة او نیز پس از وضع حمل الزم است .هرچند ممکن است گفته شود حامله چون
زوجه نیست ،نفقه ندارد؛ اما درهرحال نفقه برای زن واجب ميشود .اینجا را با جایي که
زن درحاليکه حامله است نشوز کند مقایسه کردهاند ،زیرا در مذهب حنابله نفقه حامله در
هیچحالي ساقط نميشود؛ چراکه پرداخت این نفقه در حقیقت پرداخت نفقة فرزند
است(ابنقدامه مقدسي1405 ،ه ،ج ،8ص.)234

از سخنان صاحب جواهر و ابنقدامه این نتیجه به دست ميآید که ایشان نفقه را برای
حمل و ولد شبهه ثابت ميدانند .ازآنجاکه برای حمل نفقهای جدا از زن حامله نیست باید
در طول دوران بارداری نفقه را به زن بدهد .همچنین پس از وضع حمل زن نفقه ولد شبهه
بر عهدة صاحب ولد است؛ زیرا ولد شبهه در تمامي احکام که نفقه نیز یکي از آنها است،
به ولد صحیح ملحق ميشود.

یافتههای پژوهش
با بررسي جزئیات احکام شبهه در نکاح معلوم شد فقه شیعه و فقه حنبلي در تمامي احکام،
شبهه را ملحق به نکاح صحیح ميدانند و معتقدند همانطورکه نکاح صحیح موجب نشر
حرمت ميشود با شبهه نیز مصاهرت ثابت ميشود .همچنین متفقاند که با جهل زن به
حرمت نکاح(شبهه حکمیه) یا در عدهبودن(شبهه موضوعیه) ،مهرالمثل برای وی ثابت
ميشود .پس از تحقق وطي به شبهه زن سه طهر باید عده نگه دارد .صاحب جواهر معتقد
است دو عده چه از یک جنس باشند چه از دو جنس ،تداخل دارند؛ در صورت تولد فرزند
از نزدیکي به شبهه معتقدند طفل به هر یک از طرفین که شبهه در حق او امکانپذیر باشد،
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ملحق ميشود .البته از طرفي که عالم است ،به علت زنا نفي ميشود؛ با برقرارشدن رابطة
نسب حکم به ثبوت نفقه و ارث برای ولد شبهه ميکنند ،که از این طریق استنباط ميشود
که سایر احکام ولد نکاح را نیز در ولد شبهه جاری ميدانند .همچنین با ادعای جهل به حکم
یا موضوع ،از سمت هر کدام که شبهه بر او عارض شده است ،درصورتيکه جهل در حق
او امکانپذیر باشد ،زنا را منتفي ميدانند و حد را از مشتبه دفع ميکنند.
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