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 اثرنگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون 
 زنا و لواط بر حرمت مصاهرت

 
 2مرتضی آقایی 1خانعباسی، یهاشم یعل دیس

 (3/8/1400، تاریخ پذیرش: 12/12/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک
 نی. در اشوندموجب حرمت نکاح  یطیبا شراتوانند به عنوان سبب مصاهرت می و لواط زنا

زنا و لواط و اثر آن در حرمت مصاهرت به  موردمذاهب خمسه در  یپژوهش اقوال فقها
 یزنا نکهیشده است. مذاهب خمسه در ا یبررس یاسهیو مقا یلیتحل - یفیروش توص

 فسدیالحرام ال» رایشود، اتفاق نظر دارند؛ زیو شوهر نم ننکاح باعث حرمت ز الحق بر
از  یفقها وحدت نظر وجود ندارد. برخ انیسابق بر ازدواج م یزناباره در یول« الحالل

 یاند. در مقابل برخه نشر حرمت شدهو احمد بن حنبل معتقد ب فهیو ابوحن هیامام یفقها
دختر  ایبا مادر  یبه جواز ازدواج مرد زان عتقدم یو مالک و شافع هیامام یاز فقها گرید

 ئله. در مسرسدینظر مهقول دوم مردود ب، نیو مستندات طرف ادله یهستند. با بررس هیزان
 ،خواهر و دختر مفعول ازدواج کندتواند با مادر، یفاعل نم هیامام یلواط، مطابق اجماع فقها

و قائل به نشر حرمت دانسته زنا  هلواط را ملحق ب زی. حنابله نستیاما عکس آن حرام ن
 .ندداننمی لواط را موجب نشر حرمت، به اتفاق سنتاهل یفقها هبقی. اندتوسط لواط شده

 .حرمت، مصاهرت، زنا، لواط، مذاهب خمسه ها:کلیدواژه

  

                                           
 /(مسئول سندهینو. استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )1

a.hashemi1@yahoo.com 
 npoorshahi@yahoo.com. کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه مازندران/ 2
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 لهئمس طرح
زدواج ااین نهاد مقدس،  یریگشکل یانو مب نیستتر از خانواده تیبااهم ییبنا چیاسالم ه در

. ودخواهد بزن  ومرد  نیب یتنها راه ارتباط مشروع و قانونکه به صورت موقت و دائم، است 
ممنوع و حرام ، یمردان و زنان به سبب بروز عوامل میانازدواج  ی وجود دارد کهموارد

از مصاهرت )سبب( اشاره کرد. مصاهرت  یبه حرمت ناش توانیآن م جملهکه از  گرددیم
 از موجبات حرمت یکیکه  شودیطرف مقابل اطالق م شاوندانیبا خو نیزوج میان به رابطه

و  شودیم جادیا یدر اثر وقوع هر عقد نکاح اینکاح است. موارد حرمت نکاح مصاهره
. لکن بنابر نظر مشهور دآییوجود م بهموارد حرمت  نسبت به هر دو طرف زوج و زوجه

اعمال خالف قانون خداوند ، موارد قبل از ازدواج یسنت در برخاز اهل یو برخ هیامام یفقها
 شود. یموجب حرمت مصاهرت م زیزنا و لواط ن: مانند

و شارع  بوده یمرد و زن از مسائل ضرور نیحرمت نکاح ب یکه موارد بررس ییاز آنجا
در  یزنا و لواط تأثیر ایموضوع که آ نیا ی، بررسدارد یاژهیاهتمام ونسبت به آن مقدس 

 نیاباره به خصوص که در ،باشدیم تیحائز اهم اریبسر، یخ ایحرمت مصاهرت دارند 
مذاهب خمسه کمتر کار شده و تا کنون به صورت جامع  نیدر ب یقیتلف رتصوه موضوع ب

، نظرات تطبیقی -تحقیق با روش توصیفیدر این صورت نگرفته است.  یقیو کامل تحق
تا موارد  شده یمذاهب خمسه در تأثیر عمل زنا و لواط بر حرمت مصاهرت بررس یفقها

 مشخص شود.  یروشنبه آنان میان فاشتراک و اختال
 
 یدیکل میمفاه

 زنا. 1
آلت  کردناست از داخل. زنا در اصطالح شرع عبارت استاز راه نامشروع  زشیزنا آم
 عقد دو آن بین آنکه بیشتر، بدون یا گاهدر فرج زن به مقدار ختنه او خود توسط مرد یتناسل

واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد یا ملک وجود داشته باشد  ازدواجی
 (.258-41/260ق، 1404، ی)نجف
 

 لواط. 2
 یسانک نیجهت که قوم لوط، اول نیاسالم است. از ا دگاهیاعمال از د نتریعیاز شن یکیلواط 

از نام  رهیگناه کب نی(. نام ا80، آوردند )اعراف یرو یبازجنسبودند که به گناه بزرگ هم
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 یلعم یبه معنا« لواط». در واقع ه استاطالق شد« لواط»آن لفظ  بهقوم گرفته شد و  نیا
اده از با استف زین یلوط مرتکب، بلکه مبدع آن عمل زشت شدند. در زبان عرب ماست که قو

عمل  یاز آنها به معنا یاند که برخرا استخراج کرده یقوم برده شده، مشتقات نیکه از ا ینام
-میکفر  و (7/452، ق1414، یدی)فراه دادندیاست که آن قوم گناهکار انجام م یعیشن

(. 14/340، ق1409، یعامل نازل شده است )حر امبریخداوند بر پبه آنچه از طرف  ورزیدند
 رسنگسا دو بار رجم و یاگر سزاوار بود شخص»شده که فرمودند:  تیروا از امام رضا

 (.82تا،/یب، ی)نور «3کنندگان استلواط نیگردد، حق هم
 

 حرمت. 3
-حالل )ابن ضینقنیست، حُرَم و حُرَمَات و حُرُمَات: آنچه تا آخر حالل  :: جمع آنۀالحرم

کردن، کردن، محروم(، ممنوع1/391، ق1416، یحی؛ طر138-3/136ق، 1414منظور، 
از آنچه انجام و عمل به ی معان همه. (97ش، 1364، یو ضد حالل است )بستان ینشدنترک

ز ا. شودشود، از مصادیق حرمت محسوب مییارتکابش گناه محسوب م و ستین زیآن جا
لق به افعال انسان )مکلف( تع ماًیاست که مستق یفیاز احکام تکل یکیحرمت لحاظ حکمی، 

، یاعاجتم، یخانوادگی، عباد، یشخص یرا در جوانب مختلف زندگ اوو رفتار  گرفته
 مثل حرمت بخشد؛یو همه را سر و سامان م کندیم هیو توج حیتصح یاسیو س یاقتصاد

 (.1/100، ق1417حرمت نکاح در حال احرام )صدر،  ایشرب خمر 
 

 مصاهرت .4
 یعنی ؛داماد زیقرابت و ن یو صهر به معنا اخذ شده استکسر صاد ه هر بت از صِصاهرَمُ

است  وستنیپ یو به داماد یداماد یبه معن نیز شوهر دختر و شوهر خواهر است. مصاهره
 ای گویندعالقهبه  یدر اصطالح فقه. (2/717تا، یب، ی؛ جوهر4/471ق، 1414منظور، )ابن
و موجب حرمت  شودیم جادیاز آن دو به سبب نکاح ا کیهر  یو اقربا نیزوج نیکه ب

 یمعنا نیاگردد و یمخصوص ملحق به نکاح م اینظر و لمس به گونهی، وط و در 4گشته
                                           

 یمثل حد الزان هیو عل یلرجم اللوط نیمرت رجمیالحد ان  ینبغیانه قال لو کان  عن العالم یرو» .3
 «.محصن ریمن الرجم و الحد محصنا و غ

 .«و أقرباء کل منهما بسبب النکاح توجب الحرمۀ نیالزوج نیب حدثعالقۀ ت یو ه» .4
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ز، یکن یِبه افزودن وط یازین نیبنابرا. مصاهرت از نظر لغت و عرف است و مشهور معروف
خاص  یطیدر شرا زیامور ن نیاگرچه ا. ستیبه شبهه، زنا و مانند آن به مصاهرت ن یِوط

 یبلکه از جهت وطست، ین بر آن صادق عنوان مصاهرتاست، با این حال موجب حرمت 
در باب  هشده ک یاست که صورت گرفته است، اگرچه عادت اصحاب بر آن جار یو دخول

، یثان دی؛ شه165ق، 1419ی، یسازند )طباطبامیرا به مصاهرت ملحق  یمصاهرت، وط
 حال، حق آن است که عنوان مصاهرت بر آنها صادق نباشد. ، بااین(5/176ق، 1429

عم ا یاز ارتباط نسب یحرمت ناش یمختلف و متعدد است؛ در موارداز نظر منشأ،  حرمت
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ  یوَهُوَالَّذِ»فرماید: قرآن می کهاز پدر و مادر است؛ چنان یکی ایو  ینیاز ابو

 سَبىنَ[ خویشاوندىِ داراى] را او و آفرید بشرى آب، از که کسى اوست : وبَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
فقه امامیه، موارد منع نکاح ناشی از  دررسد که نظر میبه(. 54، )فرقان« داد قرار دامادى و

 عَلَيْکُمْ حُرِّمَتْ» :نساء اقتباس شده است سوره 23از منطوق آیه ، خویشاوندی نسبی و طبیعی
 بر[ اناین نکاح]: أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

 و هایتانخاله و هایتانعمه و خواهرانتان و دخترانتان و مادرانتان: است شده حرام شما
 .«خواهر دختران و برادر دختران

 انسان هک گردد: تولید مثل مصنوعی به فرایندی اطالق مییمصنوع حیتلق از ینسب ناش
 ساردویی) دباش داشته ارادی دخالت پزشکی ابزار از استفاده با جنین رشد و نطفه تشکیل در

 ره که پذیردمی انجام سازیلقاح مصنوعی و شبیه(. این امر از دو طریقِ 5، ش1394، نسب
فقهای امامیه آن است که تمایل به بقای  هایقدر متیقّن از عبارت. انواع مختلفی دارد، یک
 ودیعه نهاده است. به یکی از غرایزی است که خداوند متعال در وجود بشر ، نسل

سبب موجب حرمت از طریق  یعنیاست؛  یاز ارتباط سبب یهم حرمت ناش یدر موارد
از مصاهرت و حرمت  ناشی حرمت: از است عبارت آن و خواهد بودازدواج بین زن و مرد 

 یشاوندیارتباطات خو ریاز غ یناش، وجود دارد که حرمت یموارد نیچناز رضاع. هم یناش
، (5، ش1394، نسب ساردوییطالق نهم ) و (2/174ق، 1410مثل لِعان )شهید ثانی،  است؛

دو مرد تحت عنوان لواط. در  نینامشروع جنسی بین زن و مرد تحت عنوان زنا و بارتباط 
 )ارتباط نامشروع جنسی( مورد بحث است.  ریمقاله فقط مورد اخ نیا
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 مذاهب خمسه دگاهیزنا قبل از عقد در حرمت مصاهرت از د اثر
نشأ ازدواج م شود که زنای قبل ازدر این قسمت به بررسی و تحلیل این بحث پرداخته می

 کند.اثر است؛ بدین معنا که در مذاهب خمسه ایجاد حرمت مصاهرت می
 

 هیفقه امام دگاهیاثر زنا قبل از عقد از د. 1
شود، زنای قبل از عقد موجب ایجاد حرمت مصاهرت میاند که بر این عقیدهفقهای امامیه 

ن انند با آن زن ازدواج کند و آتوبنابراین اگر کسی با زنی زنا کند، پدر یا پسر آن مرد نمی
 تواند با مادر یا دختر آن زن ازدواج کند.مرد زانی هم نمی

 
 هی( با مادر و دختر زانینکاح مرد )زان یحرمت ابد .1-1

کتاب، سنت و اجماع استناد  ای ازبه ادلّهی، بر زان هیمادر و دختر زان ابدیحرمت  هب نیقائل
 بهره جستند.خود  یمدعا دیبه عنوان مؤ از اقوال فقهای امامیهچنین از تعدادی اند. همنموده
 

 کتاب .1-1-1
أُمَّهَتُکُمْ... وَ أُمَّهَاتُ نِسَائکُمْ  کُمْيْحُرِّمَتْ عَلَ»نساء استدالل شده است:  هسور 23 یهاز قرآن به آ

 شده امحر شما بر[ اینان نکاح]: وَ رَبَئبُکُمُ الَّتىِ فىِ حُجُورِكُم مِّن نِّسَائکُمُ الَّتىِ دَخَلْتُم بِهِنَّ
 شما دامان در[ آن دختران] که همسرانتان دختران و زنانتان مادران و مادرانتان...: است

 وَ»جمله ه، یآ نیوجه استدالل به ا« .ایدشده همبستر همسران آن با و اندیافته پرورش
 یبرا و اشدبینسائکم م هدر زمر زین هیگونه استدالل شده که زاننیاست. ا «أُمَّهَاتُ نِسَائکُمْ
 دیه)ش کندیم تیارتباط کفا نیداخل در امَّهات نسائکم شود کمتر هایعل یٌآن که مادر مزن

-افهاض یبرا رایداخل در نساء است، ز زین زین هایعلیٌمزن نی(. بنابرا7/299ق، 1429، یثان

لخرقاء إذا کوکب ا»سخن که  نیاست؛ مانند ا یارتباط کاف نیکمتر گرید زیبه چ یزیشدن چ
 ،تدر آن اس یکوکب به خرقاء به خاطر شدت شکافندگشدن اضافهجا نیدر ا ؛«الحَ بسحرة

امَّهات »معتقد است:  فوق یهآبیان در حلی داشته باشند.  گریکدیبا  یاگرچه ارتباط کم
خود از  هیاما از آنجا که زان شود،یم زین یشامل مادران همسران موطوئه شرع «نسائکم

 شودیحرام م یبر زان هیزنان است شامل حکم مزبور خواهد شد و مادر و دختر زان هجرگ
 (.7/32ق، 1418، ی)حل گرددیم جادای مصاهرت حرمت هاآن انیگونه منیو ا
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 اتیروا .1-1-2
 انگریکرد: دسته اول ب میبه دو دسته تقس توانیرا م ی که در این زمینه وجود دارنداتیروا

م عد انگریو دسته دوم ب هستندتوسط زنا  هینکاح با مادر ودختر زان ینشر حرمت ابد
از حرمت مؤبد مادر و دختر  یهستند که مشخصاً حاک یاتیاول روا ه. دستاندینشرحرمت ابد

 .است یبر زان هیزان
 دسته اول اتیرواالف( 

 ایآ :کندیال مؤزنا نموده س یکه با زن یدر مورد مرد ,از امام صادق یراواول:  تیروا
 دهیپاسخ فرمودند: اگر او را بوس در امام د؟یبا دختر آن زن ازدواج نما تواندیم یمرد زان

اما اگر با او جماع  و دبا دختر او ازدواج کن تواندیم، شبهه با او جمع شده است یاز رو ای
خود مادر را که با او زنا کرده  تواندیبا دخترش نکاح کند و اگر بخواهد م دیکرده باشد نبا

، طوسی؛ 7/330ق، 1407، یطوس ؛5/416ق، 1413، ینیبه ازدواج خود درآورد )کل
 (. 3/166ق، 1390
در مورد  شانیکه از ا کندیاز دو امام معصوم نقل م یکیمحمد بن مسلم از دوم:  تیروا

 زن موطوئه با دخترِ تواندی)آن مرد( م ایآ :ال شده استؤزنا کرده است، س یکه با زن یمرد
، ق1409، یعامل ؛ حر7/329ق، 1407، ی)طوس ریفرمودند: خ ؟ امامکند ازدواج

14/322 .) 
مباشرت نموده و او را  یکه با زن یدر مورد مرد از امام صادق یراوسوم:  تیروا

 پرسدیسؤال مکند، یگاه با دختر او ازدواج ماست عالوه بر جماع، او را افضا کند، آن دهیبوس
ازدواج با  درخ نداده و او را افضا نکرده باش یدر پاسخ فرمودند: اگر جماع که امام

، ینی)کل دیبا دختر او نکاح نما دیافضا نموده باشد نبا ندارد و اگر او را یدخترش اشکال
 (. 14/322، ق1409، یعامل ؛ حر7/329ق، 1407، ی؛ طوس5/415ق، 1413
نه با دخترِ  تواندینم دیزنا نما یفرمودند: اگر شخص با زن امام صادقچهارم:  تیروا

، باشند یباشند چه رضاع یچه آن مادر و دختر نسبد، یآن زن و نه با مادرش ازدواج نما
ون، یح)ابن شودیمذکور موجب حرمت نکاح با آن دو م یزنا، ندارد در هر دو حالت یفرق

 (. 236ق، 1385
فرمودند: اگر مرد با زن زنا  شانیکه ا کندینقل م از امام صادق یراوروایت پنجم: 

 (. 382 ق،1408، ی)نور نیستبر او حالل  برای همیشهدختر آن زن  دینما
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را به ازدواج خود درآورد و به من  یاز اصحاب ما زن ی: مرددیگو یراو: ششم تیروا
 یعرض کردم مرد باعبداهللابه ، یمورد بپرس نیدر ا باعبداهللاگفت که دوست دارم از 

مالعبه نموده  نرا به ازدواج خود درآورده و ادعا کرده که با مادر آن ز یاز اصحاب ما زن
فرمودند: دروغ گفته است، بر او گذر  شانیارد، یاست بدون آنکه از او کام گ دهیو او را بوس

 از او )همسرش( جدا شود، از سفرم بازگشتم و آن مرد را از آنچه امام دیکن پس او با
از  رادر موردش فرموده بودند  فرموده بودند باخبر نمودم، به خدا سوگند او آنچه امام

ج که قبل از ازدوا ییبه سبب زِنا رایهمسرش( را رها کرد که برود؛ زنکرد و آن زن ) یخود نف
شده  ینکاح از همان ابتدا حرام ابد نیا قتیبا همسرش، با مادر او انجام داده بود در حق

از او  دیشدنش باپس بالفاصله بعد از مطلع و خبر بودهیاست و حال آنکه سائل از آن ب
 (. 14/327، ق1409، یعامل حر؛ 5/416 ق،1413، ینی)کل شودجدا 

سند بوده و با  یداراشناسی، ی از نظر حدیثدسته اول، همگ ادشدهی اتیمجموعه روا
نظر  حکم موردبه طور وضوح، و  هستندو معتبر  حصحی هاآن یگرفته تمامانجام یهایبررس
باب  نیاثبات مدعا در ا یبرا توانیکه م هستند یمتقن هو از ادل ندنماییم دییو تأ نییرا تب
 نمود. داستنا هابه آن

 دسته دوم اتیرواب( 
 هیزنا در نکاح با مادر و دختر زان یبر عدم نشر حرمت ابد ی هستند کهاتیدوم روا هدست

 شود: در ذیل به آنها اشاره میکه  داللت دارند
زنا کرده  یکه با زن یدر مورد مرد از امام صادق دیگو ساریبن  دیسعاول:  تیروا

 !دیعس یا ،فرمودند: بله شانیا و دیبا دختر آن زن ازدواج نما تواندیم ایکه آ دمیاست پرس
 (. 14/323، همان) کندیحالل را فاسد نم، همانا حرام

با  یعرض کردم: مرد : به امام صادقدیشده است که گو تیاز زراره روادوم:  تیروا
فرمودند:  است که با دختر آن زن ازدواج کند؟ امام زیاو جا یبرا ایفجور نموده است آ یزن

 (. 14/324)همان،  کندیحرام حالل را هرگز حرام نم
که به  یبودم، مرد که در نزد امام صادق کندیم تیروا یهشام بن مثن سوم: تیروا

او حالل است با دختر آن زن ازدواج کند؟  یبرا ایکه آ دیپرس شانیفجور کرده بود از ا یزن
 (. جا. )همانکندیفرمودند: بله، همانا حرام حالل را فاسد نم شانیا
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به  یبودم که شخص که در نزد امام صادق کندینقل م ریحنان بن سدچهارم:  تیروا
 او حالل است یبرا ایزنا نموده است آ یکه با زن یمرد هسؤال کرد دربار شانیاز ا دینام سع

 کندیبله همانا حرام حالل را حرام نم: فرمودند شانیا د؟یکه با دختر آن زن ازدواج نما
 (. جا)همان
 هدربار شانیکه همانا از ا کندیم تیروا از امام صادق یهشام بن مثنپنجم:  تیروا

امام فرمودند: بله با  د؟یبا آن زن نکاح نما تواندیم یزان ایمرد با زن سؤال شد که آ یزنا
 (. جا)همان دیازدواج نما تواندیمادر و دختر او هم م

 یفوق بررس اتیاست که سند تمام روا نیذکرشده در ا اتیمواضع دو دسته روا نییتب
خبر قاسم بن  زیاست و ن فیکه ضع زراره از امام صادق تیبه جز روا یشده و همگ

هستند که مسلماً استناد به  حیصح یسند یداراباشد، یکه موثق م یمحمد از هشام بن مثن
دسته اول هم از جهت  اتیروا نکهی. با توجه به اکندینم جادیا یاشکال نیمخالف یبرا اهآن

 هیعمل مشهور اصحاب امام زیاست و ن شتریب اتیآورند و هم تعداد روا نیقیو  حیسند، صح
معارضه با آن را نخواهد داشت.  یارایدسته دوم  اتیبه همراه دارد، لذا روا دیرا به عنوان مؤ

 هیانمادر و دختر ز یابد میقول به تحر، که اظهر و مشهور هستندآن  انگریب یهمگ جهیدر نت
ارتباط بدون جماع  ریاخ اتیاز لفظ فجور در روا مقصودکه  رودیو احتمال م است یبر زان

احتمال هم وجود دارد که  نیا زیباشد که الحق بر نکاح بوده است و ن یجماع ایباشد و 
مباحث  نیا نییبا تب نیشده باشد، بنابراصادر  هیتق یاز رو مذکور اتیحکم مزبور در روا

 است رتروشن و ترواضح یبر زان هایعلیٌمادر و دختر مزن میکه حکم به تحر افتیدر توانیم
 (.29/372ق، 1404، ی)نجف رسدینظر مبه ترستهیآن شا اراختی و

 
 اجماع .1-1-3

روایات ذکرشده، تعارض وجود دارد و طبق قاعده اولی در با توجه به اینکه بین دو دسته از 
 یاألول یولکن العمل عل: »گویدمی باب تعارض باید حکم تساقط جاری شود، اما نجفی

بنابراین به (. 29/368همان، « )و محصالً، بل هو المشهور کذلک ضاًیوفاقاً لألکثر نقالً مستف
عمل به دسته اول است، از جهت حکم، مسئله  دلیل اینکه بیشتر فقها بلکه مشهور میان آنها

د نکاح سابق بر عق یزنامورد بحث را با استناد به دسته اول روایت بیان کردند و در نتیجه 
و عمل به آن مورد اتفاق اکثر فقها بوده و بر آن اجماع  گرددیموجب نشر حرمت مصاهرت م
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 است و هم اجماع محصل دهیرس زیوجود دارد که هم اجماع منقول است و به حد استفاضه ن
 .استمشهور  نیو متأخر نیاعم از متقدم هیاکثر اصحاب امام نیب میقول به تحر نیو ا

 
 یزان و پسر پدر بر هینکاح زان یحرمت ابد .1-2

 حرمت مؤبّدِ نیچنو هم یآن، حرمت ابد هجینت ،که زنا نشر حرمت مصاهرت کند یدر صورت
 است.  هیبا زان یرود( زان نیینکاحِ پدر )هرچه باال رود( و پسرِ )هرچه پا

. ندابه کتاب و سنت استناد نموده یبر پدر و پسر زان هیازدواج زان یبه حرمت ابد نیقائل
 ذکر که است اند و مسلمشده فیو حسن و موثق توص حیاز جهت سند به صح اتروای

 نوشتار نیاهداف ا شبردیمذکور و روند و پ مدعای اثبات در هانآ حاتتوضی و مستندات
 سودمند خواهد بود.

 
 کتاب .1-2-1

 نانىز با :النِّسَاء مِّنَ ءَابَاؤُكُم نَکَحَ مَا تَنکِحُواْ لَا وَ»: شده استنساء استدالل  هسور 22 یهبه آ
  .«دیمکن ىزناشوی انددرآورده شخوی عقد به پدرانتان که

 یو جوهر یلسان العرب از قول ازهراست، چنانچه  یدر وط قتیدر لغت، حق نکاحواژه 
ق، 1414منظور، ابن) است یبسترهم یدر کالم عرب به معنا« نکاح»: اصل دیگویم
جماع است و  یبه معنا« نکاح»مفسران هم معتقدند اصل  یراستا برخ نیدر هم( و 2/626

و بر  (3/45ش، 1372، یطبرس) کار رفته استعقد هم به یبر اثر کثرت استعمال در معنا
ر، ییبا تمسک به اصل بقاء، عدم نسخ و تغ توانیم زیدر شرع ن و قول اجماع وجود دارد نیا
 هیآ نیکه نکاح در ا طورانهم شود؛یاستعمال م یلغو یهمان معنا داشت که نکاح در انیب

 «دیهر چه شما را پسند افتد به نکاح درآور از زنان :انکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءف»
که  معتقدند یبرخ البتهکار رفته است. معنا به نیآن به هم رینظ گرید اتیو آ (3)نساء، 

نسل و  دیدانست، اگرچه از آثار نکاح به لحاظ تول« نکاح» یاصل یمعنا دیرا نبا یبسترهم
راغب (. همین معنا را 12/235ش، 1360، یمصطفو) استخانواده، مجامعت  لیتشک

در اصل براى عقد بوده و سپس « نکاح: »دیگویم نهیزم نیدر همنیز آورده است و  یاصفهان
(. بنابراین 823ق، 1412، یراغب اصفهان) دشویاستفاده م یبسترهم یبه طور استعاره برا

 . ردگییو هم عقد را در بر م شودیم یهم شامل وط یهآ این نکاح درتوسعه وجودی کلمه 
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 نخواهد بود؛ چراکه یقیحق، یوط ریباشد پس در غ یدر وط قتیکه نکاح حق یوقت لذا
عمال استعمال آن در عقد است نی. بنابراستین زیکه جا شودیموجب استعمال لفظ در دو معنا م

هتر از است که مجاز ب لیبدان دل مینگرفت یچرا مشترک لفظ نکهیو ا یقیاست نه حق یمجاز
گونه بازگو نمود که عقد خود منجر نیوجه بهتربودن مجاز را ا توانیاست و م یفظاشتراک ل

مانند  زیاست و اگر ثابت گردد که عقد ن هیبه علت شب شتریب، انیب نیکه ا شودیم یبه وط
، یاست نه لغو یشرع قتیحققت، یحق نیذکر نمود که ا دیدر نکاح دارد، با قتیحق، یوط

 (.7/35ق، 1418، ی)حل شودینم یلغو قتیاما مانع استعمال آن در حق
 

 اتیروا .1-2-2
زن  کیمرد با  کی یدر مورد زنا شانیکه از ا کندیم تیروا از امام معصوم ریابوبص
اگر پسر با زن زنا  ای د؟یپسر آن مرد حالل است که با آن زن ازدواج نما یبرا ایآ دمیپرس
سر ا پیفرمودند: اگر پدر  شانیا د؟یپدر او حالل است که با آن زن نکاح نما یبرا ایآ، کند

حالل ، بر آن دو ،است( یجنس زشیاو را لمس نموده و از او کام گرفته باشند )مرادش آم
 (.7/282ق، 1407، ینخواهد بود )طوس

با که  یشده بود در مورد مرد دهیپرس شانیکه از ا یدر جواب سؤال کاظم یامام موس
، ق1409، یعامل )حر ریاست، فرمودند: خ لپسر مرد حال یآن زن برا ایزنا نموده، آ یزن

14/328 .) 
 اب بزرگ پدر که آن از قبل او با اشداشت و نوه یزیکه کن یمرد هدربار امام صادق

که با او  است زیپدر جا یبرا ایآن مرد با زن زنا کند، آ ایمواقعه کرده بود ، کند یکینزد زکنی
 (. 3/166ق، 1390، ی)طوس ریفرمودند: خ ،دیازدواج نما
به  وانتیسهولت مبه ،زنا کرده است اوکه پدر با  یشدن حرمت ازدواج پسر با زنبا ثابت

طبق ز، یچرا که مستندات آن ن ،برد یکه پسر با او زنا نموده است پ یحرمت نکاح پدر با زن
 باشد.یالذکر مفوق اتیرواجا(، بیان طوسی )همان

 
 سنتاهل دگاهیاثر زنا قبل از عقد از د. 2

چنانچه قبل از عقد و در زمان بیگانگی، با زنی زنا صورت گرفته باشد، اکثر فقهای مذاهب 
 شود.اند که زنا موجب حرمت مصاهرت میاربعه بر این عقیده
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 حنفیه .2-1
. فقهای (2/312تا، یبه، ی)مغن شودیکه زنا موجب حرمت مصاهرت م انددهیعق نیبر ا هیحنف

ملحق به مصاهرت دانسته  زیو مس با شهوت را ن دنیمقدمات زنا مانند بوسی، حنفمذهب 
 طایو لذا احت شودیم یاست که موجب وط یکردن سببکردن و نگاه: لمسدارندیو اظهار م

اثبات  یبرا و (9/6628ق، 1429، یلی)زح رندیرار گق یمقام وطقائم، که آن دو دکنیاقتضا م
 :اندتمسک نموده ریخود به ادله ز یمدعا
 

 . آیه قرآن2-1-1
و  است یوط یاست که لفظ نکاح به معنا نیا اوالً هیوجه استدالل به آسوره نساء.  22آیه 
د وجو هیدر آ اینهیقر اًیو ثان« فاجد نکاحا تیاذا زن»آن قول شاعر است که گفته:  دیمؤ

ان انه ك: »دفرماییاست که م هیفراز آ نیا که کندیم یرا منصرف به وط هیآ یمعنا هدارد ک
 است نه نکاح. یدال بر وط، یرگیشدت سخت نیوا «اليفاحشه و مقتا و ساء سب

 
 تیروا. 2-1-2

 ایآ ،زنا کردم تیدر زمان جاهل یمن با زن !رسول اهلل اکند: یسؤال می از پیامبر یمرد
که با  یبا زن ستیصالح ن نیچنو هم ریفرمود: خ امبریبا دخترش ازدواج کنم. پ توانمیم

مان، هاشکال شده که مرسله است ) ثیحد نیبه ا کنیولی. ازدواج کن یکرد یکیدخترش نزد
9/6631-6630.) 

 
 اسیقاعده ق. 2-1-3

نشر حرمت مصاهرت است طور که دخول با عقد فاسد موجب همان  :ندگوییدوم م لیدر دل
دخول حرام صورت گرفته. البته ، موجب نشر حرمت بشود چون در هر دو دیدر زنا هم با

چون زنا موجب حد است و نسب با  ؛الفارق استمع اسیاشکال شده که ق زین لیدل نیبه ا
حسن  به محمد بن یجهت شافع نیشبه وعقد فاسد و به هم به یبخالف وط ستیزنا ثابت ن

 (.9/6631همان، ) «تشبهانی فیفک هیو الزنا فعل رجمت عل هیان الزواج امر حمدت عل»گفته 
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 . مالکیه و شافعیه2-2
نا و زدیدگاه فقهای مالکی، دقیقاً مقابل دیدگاه حنفیه و حنبلیه قرار دارد؛ یعنی از نظر آنها 

مذهب شافعی نیز  .(2/312تا، یبه، ی)مغن شودیلمس موجب حرمت مصاهرت نم نگاه و
 . (جاهمان) شودیکه زنا و نگاه و لمس موجب حرمت مصاهرت نم است قائلهمانند مالکیها، 

 :اندذکر کرده لیدل چهارخود  یمدعا یبرا دو مذهب یادشده
در جواب  امبرپی: اندعمر نقل کردهماجه از ابنو ابن شهیاز عا یقهیکه ب یتیروا الف(

لحرام ا حرمیال »زنا کرد و قصد کرده بود با دخترش ازدواج کند فرمود:  یکه با زن یشخص
 مضمون. به همین گرید اتیو روا«. ما کان بنکاح حرمیالحالل انما 

 یتیو در روا شودیم کانیملحق به نزد یآن اجنب لهیاست که به وس یمصاهرت نعمت ب(
 . «سببا لنعمه کونیالمصاهره لحمه کلحمه النسب و اما الزنا فمحظور شرعا فال : »میدار

خاطر تحقق الفت و همرد و زن است ب نیفلسفه اثبات حرمت مصاهرت، قطع طمع ب ج(
اجب بر او و ایاجانب نه نفقه ریاست و مانند سا گانهیو ب یبها اجنبیّمزن کنیولی، دوست
 . ستیزنا ثابت ن لهیاثبات حرمت مصاهرت به وس یبرا یجهو و بردیم ینه ارث و است
 ،[بردهنام زنانِ] این از غیر و: وَ أُحِلََّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ: »دفرماییقول خداوند که م د(
 تشیدارد و با عموم تیصراحت داللت بر اصل حلکه به ؛(24، )نساء« است حالل شما براى

 (. 9/6632ق، 1429، یلی)زح شودیم زین بهایّشامل مزن
: مادران امهات نساكم»مالک استدالل کرده که خداوند در قرآن فرموده:  نیچنهم
اضافه امهات به نساء انصراف و داللت بر ازدواج و نکاح ه، یآ نیدر ا .(23، )نساء« زنانتان

 (.413ق، 1406است و حالل )مالک بن انس،  حیمنزله تزوبهه، به شبه یدارد و نه زنا و وط
 

 حنابله. 2-3
( و 2/312تا، یبه، ی)مغن شودیکه زنا موجب حرمت مصاهرت م انددهیعق نیبر ا حنابله

فرج چه با  ریدر غ یکیو نزد شودیند که فقط جماع در فرج موجب نشر حرمت ماقائل
 جا(. )همان شودیشهوت و چه بدون شهوت موجب نشر حرمت نم

که با شهوت به مادر همسرش  ی: سؤال کردم از احمد درمورد مردکندینقل م یجوزجان
د به احم، جواب ( درست؟یبا او مباشرت کرده )نظرت چ ای دهیاو را بوس نکهیا اینگاه کرده 

و ادله فقهای حنبلی  (7ق، 1404قدامه، ابن) جماع ها، مگراز آن یزیچ کندیاو گفت: حرام نم
سوره نساء و قیاس و از روایات نیز استفاده  22همان دالیل مذهب حنفیه است؛ یعنی از آیه 
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از ه ک یتیروا کردند که یکی همان روایتی است که حنفیه به آن تمسک جستند و دیگر
 جا(.همان)« فرج امراه و ابنتها یرجل نظر ال یاهلل ال نظریال »نقل شده که فرمودند:  امبریپ

 
 مذاهب خمسه دگاهیزنا بعد از عقد در حرمت مصاهرت از د اثر

از اقارب او زنا کند )خواه زن با  یکیشخص با  اگر همسرِ خش به بررسی اینکهدر این ب
( در مذاهب خمسه حرمت ایجاد مرد با مادر و دختر همسرش ایپدر و پسر شوهرش و 

 شود یا خیر؟می
 

 هیدر فقه امامالحق بعد از عقد در نکاح  یاثر زنا. 1
ا مرد ب ایاز اقارب او زنا کند )خواه زن با پدر و پسر شوهرش و  یکیاگر همسر شخص با 

 یکه زنا چرا شود،ینم جادیزن و مرد ا نیب یصورت حرمت نیمادر و دختر همسرش(، در ا
اعده قول به ق نیبه ا نیندارد. قائل یدر بطالن و حرمت عقد نکاح قبل یبعد از عقد تأثیر

 هب که اندباب، استناد کرده نیموجود در ا دهیعد اتیبه روا زیو ن« الحرام الحالل حرِّمیال»
 . مکنیینمونه بسنده م کی ذکر به نمونه عنوان

 زینبا ک ایبا زن پدرش و  یفرمودند: اگر مرد شانیکه ا کندینقل م صادق ماز امازراره 
 شیهم بر موال زیکن زیموجب حرمت آن زن بر همسرش نخواهد شد و ن دیپدرش زنا نما

 (. 319ق، 1385ون، یح)ابن شودیحرام نم
ها و بزوجه مدخول انیم یفرق نکهیمسئله معتقدند به ا نیدر ا یبرخ: دفرماییم نجفی
 از فقها مانند یبرخ اماکند، یمدعا داللت م نیبر ا یادیز یوجود ندارد و فتواها هایمعقودعل

حکم مزبور  رد و معقوده را داخل دنندایدر عدم نشر حرمت، دخول را معتبر م دیجنابن
 زیو ن یکنان تیبه خاطر برداشت از ظاهر روا دهیعق نیا دیشا گویندیم شانی. ادانندینم

 (. 29/364ق، 1404نجفی، ) اند، باشدکه از آن برداشت کرده یمفهوم عام
زنا  یفرمودند: اگر مرد با زن : امام صادقدگوییم یصورت است که راو نیبد تیروا

 یدختر آن زن تا ابد بر او حالل نخواهد بود و اگر قبل از زنا، با دختر ازدواج کند ول دینما
 یکیزدازدواجش باطل است و اگر دختر را به نکاح در آورده و با او ن دیننما یکیبا او نزد

با مادر منجر به  یزنا نیرش بعد از مواقعه با دختر دخول کند، اکرده باشد سپس به ماد
سخن  نیاو به همسرش دخول کرده است و مشمول ا رایز ،فساد ازدواج دختر نخواهد شد
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 نجفی(. سپس 14/327، ق1409، یعامل )حر« کندیحرام، حالل را فاسد نم»است که 
 یاادع، از اصحاب بر خالف آن یاست بلکه جماعت فیشاذ و ضع تیروا نیاما ا: »دفرماییم

 (.29/336ق، 1404ی، )نجف« انداجماع کرده
 

 سنتبعد از عقد در نکاح سابق در فقه اهل یاثر زنا. 2
سنت قائل به عدم فسخ ازدواج زوجه زناکار، مشهور اهل ایدر مورد فسخ ازدواج زوج و 

انجام  صرف رایز ،بعد از دخول ایکه زنا قبل از دخول بوده باشد  ستین فرقی و هستند هاآن
لحرام ا» :که استمطلب  نیدال بر ا شهیعا تیو روا شودینم یموجب فسخ نکاح قبل، گناه
فسخ نکاح ، و اگر سؤال شود که چرا در لعان به علت نسبت زنا دادن« الحالل حرمیال 

مرد  ،در لعان رایز ،هم تفاوت دارند دو با نیاجواب داده شده که  طورنیا ،ردیگیصورت م
حد  امبریکه بنا بر گفته پ دهدیم شینسبت زنا به زن خو، و شاهد نهیبه واسطه نداشتن ب

لعان است که موجب فسخ  نیزن را لعان کند و ا نکهیا مگر گردد،یقذف بر مرد واجب م
زنا داد مستحب است که  یاست اگر زن لیحنبل قابن احمد  یزن. ول ینه زنا گرددینکاح م

مرد به زن دخول نکند تا زن به مدت ، ییجدا شود و در صورت عدم جدا شیاز مرد خو
 (. 9/6648ق، 1429، یلیاستبرا گردد )زح ضیسه ح
 
 مذاهب خمسه حرمت مصاهرت در لواط بر اثر

ا حرام است که ب . بر فاعل لواطشودیموجب حرمت نکاح مهمانند زنا با شرایطی  زیلواط ن
ات، یقرآن و هم در روا اتیعمل، هم در آ نیدختر مفعول ازدواج کند. ا ایمادر، خواهر 

 .گرددیدر قالب ادله، به آن اشاره م لیکه در ذ شده دیمذمت شد
 

 عهیحرمت مصاهرت در فقه ش اثر لواط بر .1
و به  است یواط یتنها برا، ازدواج با مادر و دختر و خواهر موطوئه یحکم حرمت ابد

ر با مادر و خواه تواندیمعنا که مفعول م دانب کند؛ینم تیوجه سرا چیشده به هیشخص وط
 مورد نیبه ا شیخو هدر شرح لمع زین یثان دیطور که شههمان ؛دیو دختر فاعل نکاح نما
، یانث دی)شه« المفعول بسببه شیء عندنا لألصل یعل حرمی ال»: انداشاره نموده و فرموده

 است. آن اصل عدم حرمتو مقصود از اصل، (3/21ق، 1429
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 اتیروا. 1-1
 نوانع به توانیم، سند و داللتشان یکه با بررس هستند اتیفصل، روا نیدر ا لیعمده دل

 استناد نمود:  هاآن ، بهمحکم و متقن در باب لواط و اثرآن بر حرمت مصاهرت یلدلی
سؤال  کردیم یبازجنسهم یکه با غالم یدر مورد مرد : از امام صادقدیگو یراو

چنانچه دخول حاصل شده  :إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ»فرمودند:  حضرت .شد
؛ 5/417ق، 1413، ینی)کل «خواهد شد یباشد آن مرد بر دختر و خواهر آن غالم حرام ابد

 (. 7/310 ق،1407، یطوس
هر کس با پسر یا مردی لواط کرده باشد، اگرچه به قدر حشفه نباشد و موجب غسل 

تر رود، حتی دختری که مادر مفعول، هرچه باالتر رود و دختر مفعول هرچه پاییننگردد... 
 شوندیکننده حرام ابدی م، بر لواطخواهر دختران نه او خواهر و شوددر آینده متولد می

 این(. 23/291ق، 1405بحرانی،  ؛1/319ق، 1409طوسی، ؛ 1/9م، 1947یمانی،  عنسی)
 است. امامیه اصحاب اتفاق نسبی، مورد خویشاوندان مورد در حکم
 

 اجماع .1-2
: سدنوییم نچنینیدر کتاب خالفش در مورد اجماع ا یاجماع است، طوس لیدل نیدوم

 ق،1407، ی)طوس« تجنب ذلک یتقتض اطیاإلحت قۀی: اجماع الفرقۀ و أخبارهم و طرلنایدل»
 اطیاحتراه است و  اتیمقوله، اجماع اصحاب و روا نیما بر حرمت در ا لی(؛ دل7/308

 است.  نهیزم نیدورشدن از ازدواج در ا شیمقتضا است که
ست، ابه سبب لواط  یبه نشر حرمت ابد نیخود از قائل زین یمرتض شریفکه  ییاز آنجا

به أن من تلوط بغالم  ۀیو مما انفردت اإلمام: »دگوییم نیمقوله چن نیدر مورد اجماع در ا
ن به آ هیکه تنها امام یاز جمله موارد ؛«فأوقب لم تحل له أم الغالم و ال أخته و ال بنته أبداً

است که با  یشده بر شخصیازدواج با مادر و دختر و خواهر وط ابدی حرمت اندفتوا داده
حنبل و ابن یمانند اوزاع سنتاهل یاز جمله فقها دفرماییو در ادامه م استنموده  یاو وط

 و کنندیحکم را تنها بر دختر موطوئه بار م نیا دانند، امایم یلواط را از عوامل حرمت ابد
 یحرمت مؤبد ناش وهیش نیاست که به ا هامامی تنها و اندبه مادر و خواهر او نکرده ایاشاره

 (. 29/44، ق1404ی، نموده است )نجف انیب اًاز لواط را منحصر
است.  هیامام هانیفق یاختصاص یهمان فتوا «ۀیانفردت اإلمام»مراد و مفهوم عبارت 

 نیا هیامام نیلذا در ب و اجماع کردند یحرمت ادعا نیبر وجود ا عهیش یاز فقها یاریبس
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 دی؛ شه265، ق1415، یمرتض شریف ؛4/308، ق1407، ی)طوس است یمسئله مسلم و قطع
 (.29/447، ق1404، ینجف ؛23/596، ق1405، یبحران ؛7/343، ق1429، یثان

 
 سنتمذاهب اهل حرمت مصاهرت در اثر لواط بر .2

خورد: یکی دیدگاه مذهب سنت دو دیدگاه متضاد به چشم میفقهای اهل زیلواط ندر مسئله 
اره اش اجمالبهسنت که ذیالً القول سه مذهب دیگر اهلحنبلی است و دیگر دیدگاه متفق

 .شودیم
 

 . حنفیه، مالکیه و شافعیه2-1
 اتروای و دانندنمیبه اتفاق لواط را موجب نشر حرمت  بیقر یشافع و یمالک و هیحنف

صورت گرفته است، اعتباری برای آن  هیامام قیاز طربه دلیل اینکه  رادر این باب وارده 
؛ مالک 1/633، ق1405، یحلسعید ابن) گذارندینم یوقع به آنقائل نیستند. به تعبیر دیگر، 

 (. 420ق، 1406بن انس، 
 میحردر ت یچون نص ،ردگییلواط نشر حرمت صورت نم لهیقائل است که به وس قدامهابن

 (احل لکم ماورا ذلکم)سوره نساء  24 هیپس داخل در عموم آ و مورد وجود ندارد نیا
 نسب ثابت است و، با زن یوط لهیو به وس شودیبا زن سبب مهر م یوط نکهیو ا هستند

 ستیدر لواط ثابت ن یبا زن ثابت است که آن احکام در وط یوط رب یگریاحکام د نیچنهم
وجود دو م نیا نیب یشباهت چیوجود ندارد و ه یلیچون دل ،لواط را به زنا ملحق کرد دیو نبا

 (.7ق، 1404قدامه، )ابنالفارق است مع اسیق کاین یو  ستین
 

 حنابله. 2-2
، یلی)زح شودیم یند که موجب حرمت ابداحنابله لواط را ملحق به زنا کرده و قائل

 یطور که وطهمان دگوییدارد و م حیمطلب تصر نی(. احمد بن حنبل بر ا9/6630ق، 1429
 ییو از آنجا کندیدر فرج است و نشر حرمت م یزن موجب نشر حرمت است، لواط هم وط

 یصورت گرفته پس بر واط یهستند که با او وط یو دختر شخص رکه آن مادر و دختر، ماد
بن  احمد حیبه تصر دگویمی قدامهابن(. 7ق، 1404قدامه، )ابن است حرام هاازدواج با آن

ننده کمادر و دختر لواط نیچنکننده حرام است و هممادر پسر بچه و دخترش بر لواطحنبل، 
حنبل منصوص است که فاعل ابناز  اندبرخی نوشته(. اج)همان شودمی حرام دهندهر لواطب
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 یخوب و موجه اسیق کی نیا که با دختر و مادر مفعول ازدواج کند و قائل است تواندینم
 نیابر یحیمفعول با مادر و دختر فاعل محل نظر است و تصر، در مورد ازدواج کنیو ل است

 (. 8/120تا، یب، مرداوی) است مطلب نداشته
 

 جهینت
 از یکیکه  شودیطرف مقابل اطالق م شاوندانیبا خو نیزوج نیبه رابطه ماب مصاهرت

 یدر اثر وقوع هر عقد نکاح ایموجبات حرمت نکاح است. موارد حرمت نکاح مصاهره
که لواط  دآییو نسبت به هر دو طرف زوج و زوجه موارد حرمت به وجود م شودیم جادیا

و زنا به عنوان سبب مصاهرت، با شرایطی آثار قبل العقد و بعد العقد را به خود اختصاص 
 : شرح ذیل استمذاهب خمسه به  در آثار فقهای یبا بررس اند و نتایج حاصلهداده
و اجماع، زنا قبل از عقد سبب حرمت مصاهرت  اتیرواات، یبر طبق آ عهیدر فقه ش. 1

، (هیکه با او زنا کرده )زان یدختر زن ایبا مادر  تواندی( نمیمرد )زان، اشود و پس از زنیم
ه که با او زنا کرد یپسر مرد ایبا پدر  تواندی( نمهیزن )زان، پس از زنا نیچنازدواج کند. هم

ام الحر حرمیال» با تمسک به قاعده هیامام ی( ازدواج کند. اما اثر زنا بعد از عقد، فقهای)زان
 قائل به عدم حرمت هستند. ، اتیو روا اتیبه آ زنیو « الحالل

 و اسیق یقبل از عقد را بر مبنا یو حنابله زنا هیحنف ،سنتدر مذاهب چهارگانه اهل. 2
ستند ه هیو مالک هی، شافعبلیهو حن هی. در مقابل حنفدانندیموجب حرمت مصاهرت مت، یروا

. اما اثر زنا بعد از عقد از نگاه شودیجب حرمت مصاهرت نمنگاه و لمس مو، ند زنااکه قائل
قائل به عدم فسخ  (الحالل حرمیالحرام ال) شهیعا تیبا استناد به روا باالتفاق سنتهلا

 ازدواج آنها هستند. 
شده که مطرح لیبر طبق دال امامیهدر فقه . در مسئله اثر لواط بر حرمت مصاهرت، 3

 یشود. حکم حرمت ابدیو اجماع بوده است، لواط سبب حرمت مصاهرت م تیروا عمدتاً
و به شخص  است یواط ی)مفعول( تنها برا شدهیازدواج با مادر و دختر و خواهر وط

 مادر و خواهر و دختر اب تواندیمعنا که مفعول م کند؛ بدانینم تیوجه سرا چیشده به هیوط
 . دیفاعل نکاح نما
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اط، لو ند کهاقائل فقهای این مذهب و شده لواط ملحق به زنا دانسته، بلیهحن. در مذهب 4
 لواط را موجب نشر، به اتفاق بیقر یهشافع و یهمالک، هی. حنفشودیم یموجب حرمت ابد

 .برای آن اعتباری قائل نیستنددانسته و  هیامام قیوارده را از طر اتروای و اندحرمت ندانسته



 اثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرتنگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون 
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