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چكيده
در مصاديق متعدد براي عده زن ،اگر دو سبب و جود داشته باشد ،محل اختالف است که

عدهها تداخل میکنند و رعايت يک عده بر زن واجب و الزم است؛ يا اين که عدهها تداخل نمی-
کنند؟ اين اختالف ناشی از تعارض ادله است .از سوي ديگر ،زمانی که بين دو دليل ،تعارض
مستقري وجود داشته باشد و دليل سومی با ورود خود اين نسبت را به عموم و خصوص
مطلق تغيير دهد ،در کيفيت رفع تعارض نظر واحدي وجود ندارد .برخی از اصوليان ،کبراي
انقالب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذيرفتهاند؛ برخی ديگر هم با توجه به دليل سوم
و با شرايطی آن را مورد پذيرش قرار دادهاند .در اين مقاله که با شيوه تحليلی و با تكيه بر
منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسيده است ،تبيين میشود که يكی از خاستگاههاي
اختالف در احكام تداخل عده ،اختالف در پذيرش نظريه فوق میباشد؛ بدين معنی که با
پذيرش نظريه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم ،نسبت آن با گروه سوم از
ادله تغيير میکند و از تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل میشود و امكان تخصيص و
جمع داللی فراهم میآيد.
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مقدمه
يکی از مسائل عبادی اسالم که به دليل رعايت آن ،زن مستحق پاداش خداوند میشود،
لزوم و وجوب رعايت عده است(حلی ،1111 ،ج ،1ص )611اين وجوب و لزوم از برخی آيات
قرآن نظير آيه  1سوره طالق و  111سوره بقره استفاده میشود .تداخل عده يکی از
مسائلی است که عالوه بر بحثهای تئوريک ،در دادگاهها و دفاتر ازدواج نيز زياد
مشاهده میشود و آن گونه که برخی فقيهان معاصر هم بيان کردهاند ،يکی از مشکالت
مهم در عصر ما محسوب میشود(مکارم شيرازی1111 ،ه ،ج  ،1ص )11و در موارد عديدهای
در احکام آن ترديد و شبهه وجود دارد .اين ترديدها و اختالفات ناشی از شيوه فق يهان در
جمع بين ادله متعارض است .در جمع يک دليل عام با دليل خاص ديگر ،عام بر خاص
حمل میشود؛ اما در برخی موارد در کنار دليل عام چند دليل خاص وجود دارد .در اين
صورت ،اگر رابطه عام با هر دو خاص  ،عموم و خصوص من وجه باشد ،بدون خالف
بايد بين آنها اعمال ترجيح کرد؛ امکان جمع ادله وجود ندارد .اين نسبت اگر عام و خاص
مطلق باشد ،بين ادله جمع می کنند؛ مگر اين که محذور لغويت پيش آيد(انصاری1116 ،ه ،ج،1

ص )111برای جمع بين ادله به نظر مشهور اصوليان هر دو دليل را مخصص حکم عام
قرار میدهيم  ،اما به نظر برخی ديگر برای جمع بايد ابتدا عام را با خاص اولی تخصيص
زده ،سپس عام تخصيص خورده را با خاص دوم مالحظه نماييم .با اين کار ،رابطه عام
که سابقاً با دليل دوم عموم و خصوص مطلق بود ،تبديل به عموم و خصوص من وجه
میشود؛ لذا بايد بينشان اعمال ترجيح کرد.

بيان مسأله
انقالب نسبت در جايی است که ميان دو دليل تعارض مستقر وجود دارد؛ ا ما بعد از
تخصيص يا تقييد يکی از دو دليل به وسيله دليل سومی ،نسبت آنها از تعارض مستقر
به تعارض غير مستقر تبد يل میگردد(خراسانی1116 ،هـ ،ج ،1ص  . )111به بيان ديگر ،انقالب
نسبت در جايی است که دو دليل در حکمی از احکام شرعی تعارض نمايند؛ آن گاه دليل
مخصص يا مقيدی بر يکی از آنها مقدم گردد .در اين صورت ،بعد از تخصيص يا تقييد،
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نسبت موجود ميان آن دو دليل منقلب میگردد .برای مثال ،اگر نسبت ميان دو دليل
متعارض تباين باشد ،بعد از تخصيص يا تقييد يکی از از آن دو ،نسبت ميان آنها به
عموم و خصوص مطلق منقلب میگردد؛ مانند آن که دليلی بر وجوب اکرام علما(يجب
اک رام العلما) و دليل ديگری بر حرمت اکرام علما(يحرم اکرام العلما) و دليل سومی بر
وجو ب اکرام عادل(يجب اکرام العالم العادل) داللت کند .در اين مثال ،نسبت بين دو دليل
اول ،تباين است؛ ولی بعد از تخصيص دليل اول به وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل
از آن ،نسبت بين دليل اول و دوم از تبا ين به عموم و خصوص مطلق منقلب میگردد.
در مخصص منفصل لفظی ،انقالب نسبت پديدار نمیشود؛ زيرا وجهی برای تقديم
سنجش عام با يکی از ادله خاص نسبت به دليل ديگر وجود ندارد .به عبارت ديگر ،به همان
علتی که میتوان دليل اول را ابتدا با عام سنجيد ،می توان دليل دوم را هم ابتدا به همان عام
مقايسه نمود .پس در مثال «علما را اکرام کن» و «عالم فاسق را اکرام نکن» و «عالم نحوی
را اکرام نکن » ،هردو دليل خاص بدون ترجيح بر عام مقدم میشود .همين نکته در جايی که
حکم خاص در يک مورد ،متصل لفظی باشد ،نيز وجود دارد؛ منتها بر عکس مخصص
منفصل ،ابتدا مخصص متصل لفظی با حکم عام سنجيده شده میشود و سپس بين دليل
خاص دوم و دليل عام ،انقالب نسبت حاصل میشود و می توان اعمال ترجيح نمود .برخی
از فقيهان در عين حال که کبرای انقالب نسبت را قبول دارند ،می گويند اگر دليل سوم اجماع
باشد ،نمی توان انقالب نسبت را پذيرفت(بحرالعلوم1111 ،ه ،ج ،1ص  . )111برخی نيز به عنوان
قاعده بيان می کنند که عام در برخورد با هر کدام از خاصها بايد جداگانه مورد سنجش
قرار گيرد(خراسانی ،1116 ،ج ،1ص. )116

مفهومشناسی مصطلحات
1ـ عده
مدت زمانی است که در آن زن پس از اطالع از حدوث يک عمل يا واقعه حقوقی خاص
(طالق ،وفات ،وطی به شبهه ،فسخ) برای کسب جواز شرعی نکاح يا برخی احکام ديگر
بايد انتظار بکشد؛ وی در آن مدت ،شرعاً مجاز به نکاح نيست و برخی احکام خاص ديگر
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بر او مترتب میشود.

2ـ وطی به شبهه
عمل زناشويی را گويند که شخص با تصور وجود علقه زوجيت انجام داده است .حال
اين تصور اشتباه ممکن است در زمان فقدان عقد و ناشی از امور خارجی باشد ،يا عقدی
هم بوده باشد ،لکن به دليلی فاسد باشد مثالً زن در حال عده باشد ،يا زن و مرد خواهر
رضاعی باشند و به اين موضوع آگاهی نداشته باشند.

3ـ انقالب نسبت
آن گونه که در مقدمه هم بيان شد ،تبديل نسبت بين دو دليل از عام و خاص مطلق به عام
و خاص من وجه در نتيجه ورود دليل سوم را انقالب نسبت میگويند .در اين فرض ،دليل
سوم با ورودش موجب می شود تکليف مجتهد در مقام دفع تعارض تفاوت کند و به جای
جمع بين ادله در عام و خاص مطلق ،به اعمال ترجيح در عام و خاص من وجه روی آورد.

4ـ تداخل عده
مراد از تداخل عده اين است که در اجتماع دو سبب برای عده ،عده اقل تحت اکثر
داخل شود و در نتيجه مراعات اکثر کفايت کند .عدم تداخل نيز به معنای عدم کفايت اکثر
است؛ بلکه برای هر کدام از عدد بايد زمان جداگانهای مراعات شود.

صور مختلف تداخل عده
نداخل عده صور مختلفی دارد که در ذيل به تفصيل آنها پرداخته خواهد شد.

1ـ تداخل عده از ناحيه زوج
زوج در زمان عده می تواند با زوجه سابق خود ازدواج کند و ظهور روايات ،حکمت حکم و
انصراف ،همه داللت مىکند بر اين که نکاح در عده غير جايز نيست ،نه در عده نفس(مکارم

شيرازی1111 ،ه ،ج ،1ص . )11بنابراين تداخل عده از ناحيه زوج نيز در موارد ذيل متصور است:
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الفـ تداخل دو عده طالق
از آنجا که در عده طالق بائن و در عده عقد موقت ،مطلق مى تواند با زن سابق خود
مجدداً ازدواج کند ،اين بحث به وجود میآيد که اگر پس از طالق بائن مطلق اقدام به نکاح
مجدد کند و قبل از انقضای مدت عده طالق اول ،دوباره زن را طالق دهد ،آيا زن فقط عده
نکاح سابق را تکميل می کند يا بايد عده سابق را هم تکميل کند و در ادامه عده جديدی
برای نکاح جديد شروع نمايد ،يا از تاريخ طالق دوم شروع به عده فقط برای نکاح جديد
کند .در پاسخ به اين مسأله می توان اظهار کرد در صورتی که در نکاح جديد عمل زناشويی
انجام شده باشد ،قطعاً زن نمی تواند به تکميل عده طالق اول اکتفا نمايد؛ بلکه بايد برای
طالق دوم عده جديدی شروع کند .در فرضی که در نکاح جديد عمل زناشويی انجام نشده
است ،نيز آن گونه که برخی فقيهان بيان کردهاند(صافی1111 ،ه ،ج ،1ص ،)113نبايد زن را در
طالق دوم ،زن غير مدخوله فرض کرد؛ بلکه در اين حالت نيز قطعاً زن عده دارد ،لکن به
نظر میرسد تکميل عده سابق کفايت کند .برخی فقيهان نيز هرچند اين احتمال را
پذيرفتهاند ،لکن قول برخی فقيهان مبنی بر عدم وجوب عده بر اين زن را قوی
دانستهاند(طوسی1116 ،ه ،ج ،1ص  )113و در جای ديگر از سرگيری عده را حتی در فرض
عدم دخول به اماميه نسبت دادهاند( همان ،ص)166؛ برخی ديگر نيز در فرضی که طالق اول
بائن باشد و در ايام عده با عقد جديد زن را به عقد خود درآورد و سپس قبل از دخول
طالق دهد ،سقوط طالق را به اکثر نسبت دادهاند(فيض کاشانی ،بیتا ،ج ،1ص )111؛ زيرا
معتقدند با تحقق فراش جديد عده اول از بين رفته و عقد دوم نيز دليلی برای عده ندارد و
زن غير مدخوله بوده است و در نتيجه تحت عموم آيه  13سوره احزاب قرار میگيرد.
برخی ديگر از فقيهان نيز با استفاده از همين آيه صراحتاً وجود عده برای چنين زنی را
نفی کردهاند (حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص611؛ حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص)11؛ لکن حکم به فقدان عده در
عکس مسأله را که در آن ،مرد در زمان عده رجوع کند و سپس قبل از زناشو يی زن را
به طالق خلع طالق دهد ،بر خالف برخی از فقيهان بزرگ ( طوسی ،به نقل از :حلی1111 ،هـ ،ج،1

ص  )11بعيد دانستهاند(حلی1111 ،هـ ،ج ، 1ص  .)11نظر سومی نيز در مسأله وجود دارد که
میگويد اگر بعد از اين که در زمان عده طالق خلع ،زن را با عقد جديدی به عقد خود

  61دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و دوم  /بهار و تابستان  / 6936شماره 66

درآورد و سپس او را طالق دهد ،زن بايد عده طالق اول را تکميل کند(قاضی ابن براج ،به نقل
از :نجفی1111 ،هـ ،ج ،11ص. )161

همين مسأله در موردی جاری است که کسی به عقد منقطع زنی را به عقد خود
درآورد و بعد از زناشويی ،مدت را به او ببخشد و سپس با او ازدواج کند و قبل از دخول
او را طالق دهد ؛ در اين حالت ،زن غير مدخوله به حساب نمیآيد؛ بنابراين آن گونه که
برخی فقيهان(صافی 1111 ،ه ،ج  ،1ص  )111هم بيان داشتهاند ،نمی توان از اين طرق به عنوان
حيله برای دفع عده زن استفاده کرد تا بدين وسيله زن بتواند در يک روز با چند مرد
ازدواج نمايد و در تمام ازدواجها هم زناشويی واقع شود.
1

از همين جا معلوم میشود که اطالق برخی فقيهان در اين مورد موجه نيست و
نمی توان در طالق دوم عدهای را که از طالق اول حاصل شده است ،ناديده گرفت.
همچنين سقوط عده طالق اول با تحقق فراش جديد فقط در مورد زوج صادق است و
نسبت به ديگران عده ساقط نخواهد شد و اگر غرض از عده را استبراء رحم بدانيم اين
غرض با نکاح جديد با زوج حاصل میشود؛ اما پس از طالق وی برای زوج بعدی چنين
غرضی حاصل نيست.
در مصداق ديگر برای تداخل ممکن است زوج در ايام عده رجعی در نکاح دايم اقدام
به انعقاد نکاح موقت نمايد؛ نظير اين مورد در دادگاهها مشاهده شده است .برخی فقيهان
در اين مورد می گويند اگر «طالق باين» باشد مى تواند بدون عده او را ثانياً عقد کند؛ عده
داشتن در صحت عقد ديگران شرط است ،نه در حق خود زوج .و اگر «طالق رجعى»
باشد ،تجديد عقد در حکم رجوع است و ظاهر اين است که عقد ثانى صحيح نيست ،و
رجوع مىشود به زوجيت اولى(قمی1111 ،ه ،ج  ،1ص  )136و به همين دليل از ناحيه عقد دوم،
زن استحقاق مهريه پيدا نمی کند .دليل بطالن عقد دوم ،عالوه بر اصل فساد در معامالت،

 1ـ برخی فقيهان مسأله را با ا ين احتمال مطرح کردهاند که اگر زن را طالق بائن دهد و سپس در ايام عده او
را با عقد جديد به نکاح خود درآورد و قبل از دخول طالق دهد ،سقوط عده از اين زن بعيد نيست؛ زيرا
مورد مشمول ادله ای است که بر سقوط عده از زن غيرمدخوله داللت دارد و برای استبراء نيز همان ح يض
متقدم بر طالق کفايت میکند(کاشفالغطاء 1 111،ه  ،ص .)16
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اين است که در نتيجه عقد ،بايد زن و مردی که تا امروز بر هم حرام بودهاند ،محرم
شوند؛ اما در اين فرض ،زن و مرد محرم يکديگر هستند و احکام زوجيت بر ايشان بار
میشود .به همين دليل ،برخی فقيهان می گويند رجوع در عده رجعی به منزله فسخ نکاح
است نه سبب انشای نکاح جديد ؛ لذا می توان طالق دوم را طالق زن مدخوله دانست و در
نتيجه زن بايد با طالق ،عده جديدی را شروع نمايد(نجفی1111 ،هـ ،ج ،11ص. )166

برخی فقيهان نيز عقد در حال عده رجعی را در حکم رجوع ندانستهاند ،يا در آن ترديد
کردهاند(حلی1111 ،ه ،ج  ،1ص  )61و اين نظر در صورتی که اثبات شود قصد شوهر از
اجرای صيغه رجوع نبوده است ،قولی متين به نظر میرسد؛ زيرا رجوع يک عمل حقوقی
و يکی از ايقاعات می باشد و برای صحت نيازمند اراده معتبر است.

بـ تداخل عده طالق و عده وفات
اگر زوج در عده طالق فوت کند ،اين سؤال پيش میآيد که زن بايد عده طالق را تکميل
کند يا بايد عده وفات را شروع نمايد؟ برخی بيان کردهاند بالخالف عده طالق به عده وفات
منتقل میشود(طوسی1116 ،ه ،ج ،1ص )166و به نظر برخی ،در اين مورد بايد بين طالق رجعی
و طالق بائن تفاوت گذاشت؛ در طالق رجعی ،زن عده وفات نگه میدارد(طوسی1111 ،هـ،
ص )111؛ لکن در طالق بائن ،عده طالق را ادامه میدهد(فيض کاشانی ،بیتا ،ج ،1ص113؛ حکيم،

1116ه ،ص  . )111همين حکم در موارد شبيه به طالق بائن ،م ثل عده نکاح موقت ،نيز جاری
است(حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص611؛ کاشف الغطاء1111 ،ه ،ص . )11به نظر میرسد دليل مسأله اين
باشد که زن در طالق رجع ی در حکم زوجه است  .1برخی نيز به عنوان دليل ،به آيه «وَالذِينَ

يُ تَوَفوْنَ مِ نْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبصْنَ بِأَنْفُسِهِن أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»(بقره )111 ،اشاره کردهاند.

 1ـ در برخی روايات صراحت اً به اين نکته اشاره شده است که در طال ق رجعی زن در حکم زوجه است؛ به
عنوان مثال ،در يکی از روايات آمده است :هى امرأ ته ما لم ينقض عدتها؛ به همين دليل حکم به توارث ،جواز
نظر و ساير ا حکام شده است .با پذيرش اين که معتده رجعيه زوجه محسوب میشود و کبرای کلی مستفاد
از آيه «وَ اّلَذِينَ يُتَ وَّفَ وْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَّبَصْنَ ّبِأَنْفُ سِهِنَ أَرّْبَعَةَ أَشْ هُرٍ وَ عَ شْراً »(بقره )111،اين نتيجه به دست
میآيد که مطلقه رجعيه بايد عده وفات نگه دارد(سبحانی 1111 ،ه  ،ص .)161
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کيفيت تأثير جريان نظريه انقالب نسبت
در عده طالق رجعی نظريه انقالب نسبت قابل جريان نيست؛ زيرا در اين مورد ،بين
روايات تعارضی وجود ندارد .آنچه محل بحث است ،طالق بائن است که در ادامه به آن
خواهيم پرداخت .البته در اين مورد رواياتی وجود دارد که مسأله را به صورت مطلق
بيان کرده و بين طالق بائن و رجعی تفاوتی ننهاده است؛ شيخ طوسی در کتاب
االستبصار در بابی که با همين عنوان گشوده است سه روايت را نقل کرده است و در
پايان با ذکر يک روايت که در آن از حکم طالق رجعی از امام

سؤال شده است،

احتمال حمل روايات مطلق بر مقيد را به برخی نسبت داده است(طوسی1131 ،ه ،ج ،1
ص. )111

با پذيرش نظريه انقالب نسبت در طالق بائن از يک بعد ديگر نيز می توان مسأله را مورد
بررسی قرار داد؛ بدين صورت که در مورد مطلقه بائنه سه گروه روايات وجود دارد:
ـ روايات گروه اول رواياتی که میگويد مطلقه بائنه اگر شوهرش فوت کند ،ابعداالجلين
را به عنوان عده بايد مراعات کند.
ـ رواياتی که می گويد مطلقه بائنه بايد سه طهر يا سه ماه عده نگه دارد؛ خواه در ايام
عده ،زوج فوت کند خواه فوت نکند.
ـ گروه سوم رواياتی که می گويد زن حامله اگر شوهرش فوت کند ،بايد ابعداالجلين را
مراعات کند؛ خواه طالق داده شده باشد ،خواه در نکاح مرد باشد و طالق نيز خواه بائن
باشد ،خواه رجعی.
در اين حالت ،روايات گروه اول و دوم با هم در تعارض هستند و اگر روايات گروه
اول را با گروه سوم مقيد نماييم  ،1روايات گروه دوم سالم از معارض باقی خواهند ماند.
در فرضی که به علت غيبت شوهر ،دادگاه حکم طالق زن را صادر میکند ،زن بايد
عده طالق نگه دارد .در اين صورت اگر در اثنای عده طالق کشف فوت شوهر شود ،به

 1ـ برخی فقيهان نيز در توجيه ابعداالجلين در روايات گروه اول ،آن را بر زن مطلقهای که حامله باشد ،حمل
کردهاند(کاشف الغطاء1111،ه  ،ص .)11به نظر می رسد تنها دليل توجيه نيز همين قضيه باشد؛ واال وجهی برای چنين
توجيه و جمعی وجود ندارد.
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نظر میرسد که اگر عده طالق زن عده رجعی باشد ،زن بايد از تاريخ رسيدن خبر وفات
عده وفات نگه دارد ؛ لکن اگر عده بائن باشد ،عده وفات ضرورت ندارد و همان عده طالق
را تکميل میکند؛ لکن برخی فقيهان به صورت مطلق فتوی داده و شروع عده وفات را
مطابق احتياط و تکميل عده سابق را اقوی دانستهاند(صافی1111 ،ه ،ج ،1ص. )116

جـ تداخل عده طالق و عده وطی به شبهه
فرض اولـ در طالق بائن
اگر کسی در حال عده بائن از روی شبهه با زن مطلقه خود نزديکی نمايد ،در اين
صورت دو عده در يکديگر تداخل کرده است(حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص  )11و زن از زمان حدوث
سبب جديد عده جديدی را شروع مینمايد ،بدون اين که بخواهد عده سابق را تکميل کند.
البته برخی فقيهان احتياط را در عدم تداخل دانستهاند( صافی گلپايگانی1111 ،هـ ،ج ،1ص )113

که به نظر می رسد چون شروع عده از زمان وطی به شبهه خواهد بود و زمان اکثر برای
عده محاسبه خواهد شد ،نظريه تداخل نيز از اين جهت به احتياط نزديک خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در اين مورد بيان کرده است «قبل از محقق حلی برای اين نظريه
قائلی پيدا نکرديم»(نجفی1111 ،هـهـ ،ج  ،11ص )111؛ البته آن گونه که تتبع در کتب فقهی
فقيهان مقدم بر محقق حلی نشان میدهد ،سابق بر ايشان اصال کسی متعرض بيان حکم
مسأله نشده است ،نه اين که چنين قولی وجود نداشته باشد.
عکس قضيه فوق نيز صادق است؛ يعنی ممکن است مرد در عده وطی به شبهه ،زن را
به عقد خود در آورد و سپس او را طالق دهد .در اين صورت اگر در عقد جديد ،زناشويی
واقع نشده باشد ،طالق بائن است و زن عده وطی به شبهه را کامل می کند لکن در
صورتی که زناشويی شده باشد ،چه طالق بائن باشد و چه رجعی ،بايد از حين سبب
جديد عده جديدی را شروع کند؛ لکن اين عده با عده وطی به شبهه تداخل خواهد کرد.
فرض دومـ در طالق رجعی
شايد در نگاه اول به ذهن بيايد که در طالق رجعی قابليت جمع بين عده شبهه و عده
طالق وجود ندارد؛ لکن بايد گفت در دو مورد ذيل می توان اجتماع دو عده را تصور کرد:
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حالت اول اين که ابتدا وطی به شبهه صورت گيرد و در ايام عده وطی به شبهه زن و
مرد با يکديگر ازدواج کامل کرده و بعد از زناشويی طالق رجعی واقع شود.
حالت دوم ابتدا طالق رجعی واقع شود ،لکن شوهر به صورت شبهه با زن زناشويی
انجام دهد .در اين صورت چون قصد رجوع مفروض نيست ،وطی در زمان عده رجوع به
نکاح سابق محسوب نشده و در نتيجه دو عده اجتماع خواهند کرد( کاشف الغطاء1111 ،ه،

ص  . )11به همين د ليل است که اگر در ايام عده رجعی وطی به شبهه صورت گيرد و زن
حامله شود ،وضع حمل پايان عده برای هر دو عنوان محسوب خواهد شد .در مورد
تداخل يا عدم تداخل عده در اين قسم ،بين فقيهان اختالف نظر وجود دارد؛ لکن آنگونه که
برخی فقيهان بيان کردهاند قول تداخل قول اصح است(فيض کاشانی ،بیتا ،ج ، 1ص )111؛ زيرا
هر چند اسباب عده متعدد است ،لکن اين اسباب از يک ناحيه ايجاد شده است و لذا تأثير
واحد خواهد داشت.

دـ تداخل عده طالق و عده فسخ
در مواردی که عقد نکاح به دليل وجود يکی از اسباب فسخ توسط يکی از طرفين فسخ
شود ،در فرض تحقق زناشويی ،زن بايد عده فسخ را که به ميزان عده طالق است ،نگه
دارد(خوئی1111 ،هـ ،ج ، 1ص . )111به همين دليل در صورتی که در ايام عده رجعی يکی از
زوجين عقد نکاح را فسخ نمايد ،عده فسخ نکاح و عده طالق اجتماع میکنند .در اين که از
زمان فسخ ،عده جديدی الزم است يا همان عده طالق را تکميل میکند ،دو احتمال وجود
دارد؛ از يک طرف فسخ مثبت جدايی زوجين است و رجوع هم محسوب نمیشود؛ در نتيجه
فسخ نمی تواند موثر در مقام باشد و بالنتيجه همان عده طالق کفايت میکند؛ از سوی ديگر،
فسخ سبب جديدی برای عده است و حدوث سبب نيازمند عده جديد خواهد بود .در اين
مورد ،به نظر میرسد احتمال اول ترجيح دارد؛ زيرا وقتی در رجوع بدون زناشويی تداخل
را بپذيريم ،به طريق اولی می توان در فسخ تداخل و اکتفای به عده واحد را پذيرفت؛ زيرا در
رجوع يقيناً نکاح سابق بازگشت میکند؛ حال آن که در فسخ شبهه بازگشت نکاح سابق
وجود ندارد.
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2ـ تداخل عده از ناحيه زوج و غير زوج
الفـ زن معتده
مهمترين مصداق تداخل عده از ناحيه زوج و غير زوج زمانی است که زنی در حال
عده با مرد ديگری ازدواج کند  .در اين صورت  ،اگر با علم و اطالع نسبت به عده و احکام
آن با مرد دوم ازدواج کند ،ازدواج دوم قطعاً باطل است و احکام زنا بر آن مترتب خواهد
شد( طوسی1116 ،ه ،ج ،1ص )111؛ لکن در فرضی که زن به يکی از دو امر فوق جاهل باشد و
با مرد دوم ازدواج کند و در زمان عده متوجه بطالن ازدواج خود شود  ،در فرضی که در
ازدواج باطل عمل زناشويی انجام شده باشد ،بايد برای اين ازدواج باطل عده شبهه نگه
دارد .در نتيجه ،دو عده يعنی عده طالق اول و عده وطی به شبهه بر زن الزم خواهد
بود(طوسی1116 ،هـ ،ج ،1ص . )61اما اين که در مورد اخير ،اين دو عده تداخل میکند و در
مقام عمل يک عده برای زن کافی است يا خير ،محل اختالف فقيهان است:
برخی عدم تداخل عده را پذيرفته( طوسی1116 ،هـ ،ج ،1ص  )61و بر آن ادعای اجماع
کردهاند؛ حتی در طالق بائن اگر با زنى که در عده طالق بائن است ،از روى شبهه نزديکی
شود ،در اين صورت بايد ابتدا عده طالق بائن تکميل شود و سپس عده وطى شبهه آغاز
گردد .کيفيت تأثير نظريه انقالب نسبت بر حکم اين مورد در ادامه مطرح میشود.

کيفيت تأثير جريان نظريه انقالب نسبت
درباره تزويج در عده دا يم سه گروه روايات وجود دارد:
ـ گروه اول از روايات به طور مطلق حکم به تداخل مىکند ،صحيحه و موثقه زراره برخی

از اين موارد است .در يکی از روايات آمده است :عن زراره عن ابى جعفر عليهالسالم فى امرأه
تزوجت قبل ان تنقضى عدتها قال :يفرق بينهما و تعتد عده واحده منهما

جميعاً(طوسی1131 ،ه ،ج ،1ص.)111

اين روايت آن گونه که فقيهان هم بيان کردهاند(جبعی عاملی1111 ،ه ،ج  ،6ص ،)113صحيح و قابل
استناد است.
ـ گروه دوم :به طور مطلق حکم به عدم تداخل مىکند ،موثقه محمدبن مسلم و صحيحه
علی بن رئاب از اين گروه هستند .به عنوان مثال ،محمد بن مسلم از امام صادق

نقل
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کرده است که از ايشان سؤال شد در باره مردی که در حال عده زنی را به عقد خود
درمی آورد؛ امام در پاسخ فرمود :اگر عمل زناشويی انجام شده باشد ،از يکديگر جدا
میشوند و هيچگاه بر يکديگر حالل نمیشوند و عدهاش را از ابتدا تمام می کند و عده
ديگری برای مرد ديگر شروع می کند و اگر زناشويی نشده باشد ،از آن مرد جدا میشود
و عده مرد اول را تکميل میکند (کلينی1116 ،هـ ،ج ،1ص. )111

ـ گروه سوم بين عده وفات و عده طالق تفکيک قائل شده بيان داشتهاند اگر در عده
وفات تزويج شود ،دو عده تداخل نمى کنند ،مثال برای اين قسم حسنه يا صحيحه(بحرانی،

1111ه ،ج ،11ص  )111است  :از امام در مورد زن حاملهای سؤال کردم که بعد از اين که
زوجش فوت می کند وضع حمل کرده و بعد از وضع حمل و قبل از اين که  1ماه و  11روز
بگذرد ،اقدام به ازدواج میکند .امام

در جواب فرمود :اگر مرد با وی زناشويی کرده

باشد ،از هم جدا میشوند و ابداً بر وی حالل نخواهد بود و بايد باقيمانده عده اولی را تمام
کند و سپس عده ديگری را (سه طهر) برای فرد دوم شروع کند و اگر با وی زناشويی
نکرده باشد ،از يکديگر جدا میشوند و عده اولی را تکميل می کند و سپس می تواند با وی
ازدواج کند(کلينی1116 ،ه ،ج ،1ص. )116
هرچند وجوه متعددی برای جمع بين اين سه گروه روايت بيان شده است(روحانی1111 ،ه،

ج ،11ص )131؛ لکن آن گونه که برخی فقيهان بيان کردهاند ،گروه سوم از روايات نسبت به
دسته اول اخص مطلق است ،در نتيجه آن را تخصيص زده ،مخصوص غير عده وفات
مىکند .پس از تخصيص يافتن دسته اول ،نسبت اين دسته با دسته دوم تغيير مىکند و از
تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل مىشود ،و با توجه به خاص بودن دسته اول ،دسته
دوم را تخصيص زده ،مخصوص به عده وفات مىگرداند(طباطبايى1111 ،ه ،ج ،3ص . )113نتيجه
بحث اين مىشود که اگر در عده وفات تزويج شود و وطی به شبهه صورت گيرد ،عده
وفات و عده شبهه بـا هم تداخل نمىکنند .ولى در ساير اقسام عده ،اگـر تزويج صورت
گيرد ،دو عده با هم تداخل مىکند.
اما اگر بتوانيم گر وه سوم از روايات را تفکيک کرده ،به دو گروه تقسيم نماييم ،مسأله
از مجرای انقالب نسبت خارج میشود و پذيرش يا عدم پذيرش انقالب نسبت در حکم آن
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تأ ثيری نخواهد داشت .برای تفکيک بايد گفت روايات گروه سوم دو قسم است:
ـ قسم اول ،رواياتی که داللت بر تداخل در غير عده وفات دارند.
ـ قسم دوم ،رواياتی که داللت بر عدم تداخل در صورت تزويج در عده وفات دارند.
در اين صورت ،روايات قسم اول می تواند گروه اول از روايات مطلق را مقيد کند و
قسم دوم نيز گروه دوم از روايات مطلق را قيد میزند و در نتيجه ،قول به تفصيل به
دست میآيد؛ يعنی عده وفات و شبهه با يکديگر تداخل نمیکنند ،لکن عده طالق و شبهه
تداخل مینمايند.

اجراي اصل در فرض عدم پذيرش انقالب نسبت
در فرض ع دم رفع تعارض به وسيله نظريه انقالب نسبت ،و در صورتی که در يکی از
ادله موجود ترجيحی نباشد  ،1مسأله تداخل اسباب و مسببات پيش میآيد که بر اساس آن
مقتضای قاعده تداخل است مگر اين که محل به گونهای باشد که قابليت تداخل نداشته
باشد .در اين صورت مقتضای اصل ،عدم تداخل است ؛ زيرا هر يک سبب مستقل براى
عده مى باشند و هر سببى ،مسببى را به دنبال دارد ؛ لکن به حکم اين که محل قابليت تعدد
مسبب را ندارد ،پس عقل حکم به تداخل مىکند( زنجانی1113 ،ه ،ج ،1ص  . )1311از سوی ديگر
میدانيم که يک زمان توانايى پذيرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخير يکى از دو
عده ،به دليل خاص احتياج دارد که مفروض عدم آن است؛ لذا حکم به تداخل مىکنيم .اکثر
فقيهان(عاملی1111 ،ه  ،ج  ،1ص ) 161بلکه مشهور ايشان(روحانی1111 ،ه ،ج  ،11ص  )131نيز قاعده
را بر عدم تداخل دانسته و بيان کردهاند بعد از اين که عده اول به پايان رسيد ،بايد عده

 1ـ در فرض تعارض گروه اول و گروه دوم از روايات ،موافقت کتاب با هيچکدام از روا يات وجود ندارد؛
مخالفت عامه نيز نمی تواند مرجح باشد؛ زيرا آن طور که از کتاب خالف شيخ طوسی استفاده میشود،
اقوال عامه نيز مختلف است .در نتيجه ،نوبت به مرجح سوم يعنی ا حدثيت می رسد که آن هم مجهول است.
در نتيجه ،بايد به اصل عملی رجوع کرد و مقت ضای اصل هم عدم وجوب زايد بر واطی است(طباطبايی قمی،
 1111ه  ،ج ، 3ص.)113
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شبهه را شروع نمايد؛ زير ا تعدد سبب مقتضی تعدد مسبب است( جبعی عاملی1111 ،ه ،ج،6
ص. )113

تأثير مبدأ وطی به شبهه در تداخل
نکته ديگری که وجود دارد اين است که در روايات مبدا عده در طالق و وفات ،زمان
حدوث سبب يعنی طالق و وفات معرفی شده است؛ لکن نسبت به وطی به شبهه چنين
تصريحی وجود ندارد ،بر اين اساس  ،می توان از اطالق رواياتی که عده را در وطی به
شبهه الزم میدانند ،استفاده کرده ،ح کم به لزوم عده از زمان وطی داد .به همين دليل ،اگر
در زمان واحد ،هم وطى به شبهه و هم طالق حادث شود ،از مقتضاى اطالق در وطى به
شبهه دست برداشته ،مبدا عده وطى را بعد از اتمام عده طالق در نظر میگيريم.

بـ زن شوهردار
در اين فرض ،در واقع عده طالق يا عده وفات بر عده وطی به شبهه ورود پيدا میکند؛
لذا اگر زن در حالی که طالق فاسد داده شده و هنوز در نکاح زوج اول است ،با مرد ديگری
ازدواج کند و بعدا کشف فساد طالق او شود ،يا اين که شوهر اول او را طالق دهد ،لکن در
اثنای عده رجوع نمايد و زن نيز از رجوع اطالع ی نداشته باشد و با مرد ديگری ازدواج
کند(مجموعه نشستهای قضايی ،مسائل حقوق مدنی ،1111 ،ج ،1ص  ،)113در اين صورت اگر با مرد
دوم زناشويی کند ،بايد از زمان زناشويی عده وطی به شبهه نگه دارد(طوسی1116 ،ه ،ج،1

ص )111؛ لکن اگر شوهر اول نيز زن را طالق دهد يا فوت کند ،در اين صورت نيز عده نکاح
صحيح و عده نکاح فاسد ،يعنی وطی به شبهه ،با يکديگر تداخل مینمايند .در اين فرض ،آن
گونه که برخی فقيهان بيان کردهاند ،روايات داللت بر تداخل میکند؛ يعنی زن فقط يک عده
نگه میدارد(زنجانی1113 ،ه ،ج ، 1ص . )1316امکان تجديد نکاح برای مرد دوم نيز که در برخی
روايات آمده است(طوسی1131 ،ه ،ج ،1ص ) 111در فرض عدم وقوع زناشويی و عدم علم وی
می باشد؛ هرچند برخی فقيهان معاصر حتی در صورت وقوع زناشويی نيز ،با الحاق اين
وضعيت به شبهه ،مشروط بر اينکه صيغه عقد نکاح دوم توسط وکيل جاری شده باشد،
امکان تجديد نکاح برای مرد دوم را پذيرفتهاند(مکارم شيرازی1111 ،ه ،ج ،1ص. )13
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در فرض ديگر در صورتی که زن شوهردار با مرد ديگری ازدواج کند و منتهی به زناشويی
شود ،مثل اين که خبر فوت شوهرش به او برسد و از تاريخ رسيدن خبر عده وفات نگه
دارد ،لکن بعداً کشف شود شوهر وی فوت نکرده و واقعاً زنده بوده است ،در اين صورت،
اگر شوهر اول زن را طالق دهد يا فوت کند ،عده طالق يا وفات با عده وطی به شبهه(نسبت
به شوهر دوم) با يکديگر تداخل می کند(اسکافی1111 ،هـ ،ص111؛ زنجانی1111 ،ه ،ص. )161

علت ايجاد شبهه در وطی به شبهه ممکن است متفاوت باشد .در روايتی که از امام
صادق

آمده است دو برادر همزمان با دو خواهر ازدواج کردهاند ،لکن زن برادر اول را

اشتباهاً به خانه برادر دوم ،و زن برادر دوم را به خانه برادر اول بردهاند و بعد از مدت
زمانی دو برادر فوت کردهاند؛ يکی از مسائلی که از امام سؤال میشود ،کيفيت عده اين
زنان است .امام در جواب حکم به عدم تداخل کرده ،میفرمايند بعد از اين که دو زن از
عده اول فارغ شدند ،بايد عده وفات نگه دارند .1
نکتهای که در مورد همزمانی مبدأ حدوث طالق و وطی به شبهه در مورد زن معتده
بيان شد در مورد زن شوهردار نيز وجود دارد ؛ با اين توضيح که اگر در زمان عده وطی
به شبهه شوهر ،زن فوت کند  ،زن بايد عده وفات نگه دارد و پس از اتمام عده وفات ،عده
شبهه را شروع نمايد (اسکافی1111 ،هـ ،ص . )111دليل اين حکم عدم وجود تصريح درباره
مبدأ وطی به شبهه است.

3ـ تداخل عده ازناحيه غير زوج
تداخل عده از ناحيه غير زوج ،مربوط به فرضی است که يک زن در زمانی که در عده
وطی به شبهه اول است ،با مرد ديگری به همان قسم ارتباط برقرار نمايد؛ به عبارت ديگر،
ين قسم تداخل تنها در دو عده وطی به شبهه قابليت جريان دارد و اگر يکی از طرفين يا هر
دو ارتباط نامشروع و بدون شبهه داشته باشند ،از آنجا که زنا عده ندارد ،بحثی از تداخل

1ـ «ان أبا عبداهلل عليه السالم قال فى اختين اهديتا الخوين فادخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال  :لكن
واحدة منهما الصداق بالغشيان (الى ان قال ) قيل فان مات الزوجان و هما فى العدة قال  :ترثانهما و مهما نصف المهر و
عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة االولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها»(کلينی1041 ،ه ،ج  ،5ص .)041
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عده نيز پيش نخواهد آمد.
تنها فرض ديگری که برای اين قسم وجود دارد ،فرض وطی به شبهه مکرر از ناحيه يک
نفر است(نجفی1111 ،هـ ،ج ،11ص . )111در اين صورت ،با توجه به توضيحی که در مورد مبدأ
وطی به شبهه داده شد ،برای هر وطی ،عده از همان زمان آغاز میشود؛ لکن چون وطی
کننده يک نفر است ،عدهها با يکديگر تداخل میکنند(خوئی1111 ،هـ ،ج ،1ص )111و در نتيجه
آخرين وطی مالک قرار خواهد گرفت(نجفی1111 ،هـ ،ج ،11ص)111؛ لکن اگر پس از وطی به
شبهه و در مدت عده ،مرد فوت نمايد ،بر خالف زوجه معتده که عده طالقش به عده وفات
منتقل میشود ،عده وطی به شبهه به عده وفات منتقل نمیشود و بر زن تکميل همان عده
الزم است(فيض کاشانی ،بیتا ،ج ،1ص)113؛ زيرا لزوم عده نت يجه عقد نيست ،بلکه نتيجه وطی
است(نجفی ،1116 ،ج ،11ص . )111مصداقی که برای اين فرض توس ط برخی فقيهان معاصر بيان
شده و سابقاً به آن اشاره کرديم ،موردی است که عقد با زن شوهردار توسط وکيل صورت
گرفته و منتهی به زناشويی شده باشد که بر طبق مبنای ارائه شده(مکارم شيرازی1111 ،هـ ،ج،1

ص )13مصداق موضوع خواهد بود.

4ـ کيفيت رعايت عده در فرض عدم تداخل
يکی از مسائلی که در فرض عدم تداخل عده مطرح است ،اين است که کيفيت رعايت عده
به چه نحو است .علی االصول بر تقدم هر عده بر عده ديگر آثاری مترتب میشود .امکان
رجوع در ايام عده ،ارث زوجين از يکديگر در فرض فوت در ايام عده طالق رجعی و جواز
و عدم جواز استمتاع زوج در ايام عده وطی به شبهه از جمله اين آثار است که در محل
خود قابل بررسی است .در اين مورد برخی فقيهان به طور مطلق بيان کردهاند :هرجا که دو
عده در زن جمع شود ،تداخل نمیکنند؛ بلکه هر کدام از عدهها را تکميل می کند و برای اين
منظور عده اول را بر عده دوم مقدم میدارد(حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص  . )611اما از آنجا که قول به
تفصيل قوی تر به نظر میرسد لذا مسأله را در فروض ذيل پی میگيريم:

فرض اولـ تقدم سبب عده وفات
برخی فقيهان در تقديم عده وفات بر عده وطى به شبهه در صورتى که سبب عده وفات
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مقدم بر سبب عده وطى به شبهه باشد ،به صراحت روايت استناد جسته اند(خوئی،1111 ،
ج ،11ص.)111

فرض دومـ تقدم ساير اسباب
در بقيه موارد که سبب بعضى بر بعضى ديگر مقدم باشد ،مثل موردی که در زمان عده
طالق وطی به شبهه صورت گيرد ،مقدم داشتن سبب اول را واضح و بديهى دانستهاند و
مىفرمايند :رفع يد از سبب اول و عمل کردن به سبب دوم احتياج به دليل دارد و ما چنين
دليلى در دست نداريم(خوئی1111 ،هـ ،ج ،11ص.)111

برای تقديم سبب اول دو دليل ديگر نيز ذکر کرده و گفتهاند :اوالً سبب اول اسبقالعلل
است و با فرض وجود علت سابق زمينهاى براى علت الحق باقى نمىماند .ثانياً در فرض
تقدم عده طالق و وفات ،علت اقوى از علت وطى به شبهه است؛ چون طالق و وفات از ناحيه
يک شوهر حقيقى و واقعى صورت گرفته است؛ اين اقوا بودن در عده تأثير دارد تا وطى به
شبههاى که از ناحيه زوج تخيلى واقع شده باشد(زنجانى1113 ،ه ،ج ،1ص . )1111در اين مورد
صاحب جواهر به نقل از برخی فقيهان ،ماجرايی را در عصر اميرالمؤمنين علی

نقل کرده

است که امام در اين فرض ،حکم فرمودهاند ابتدا بايد عده اولی تکميل شود و سپس برای
دومی سه قرء عده نگه دارد(نجفی ،1116 ،ج ،11ص . )111به همين دليل ،مرد می تواند در ايام
عده رجوع نمايد(جبعی عاملی1111 ،هـ ،ج ،3ص  )111و با رجوع عده طالق قطع شده ،عده شبهه
شروع می شود .البته در مواردی که زن از مرد دوم حامله گردد ،بايد ابتدا عده دوم يعنی
حمل را تکميل کند و سپس برای مرد اول عده جديدی شروع نمايد(حلی1111 ،هـ ،ج ،1ص. )11

تقدم عده وضع حمل بر ساير عدد در تمام موارد تداخل اين عده با ساير است.
اگر وطى به شبهه ،اول واقع شود و بعد از آن طالق صورت بگيرد ،کيفيت تداخل را به
دو صورت می توان تصور کرد:
ـ حالت اول اين که مبدأ عده طالق وقت طالق بوده باشد و بعد از اتمام عده طالق ،عده
وطى به شبهه تکميل شود.
ـ حالت دوم اين است که بعد از اتمام عده وطى به شبهه ،عده طالق شروع گردد.
به نظر برخی ،اقرب اين است که عده وطى به شبهه تکميل و پس از آن ،عده طالق
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شروع شود( جبعی عاملی1111 ،هـ ،ج ،3ص  )111به نظر میرسد دليل حکم مزبور اين است که
با وطی مرد دوم  ،فراش نسبت به او محقق میشود( طوسی1116 ،ه ،ج ،1ص  )111و فراش اول
زايل می گردد و نيز سبب عده شبهه از نظر زمانی بر طالق تقدم دارد؛ در اين صورت،
رجوع در عده شبهه برای مرد ممکن نخواهد بود؛ لکن زمانی که عده طالق شروع شود،
می تواند رجوع نمايد .همچنين اگر طالق وی بائن باشد ،در زمان عده شبهه نمی تواند با
زن ازدواج جديد نمايد؛ بلکه بايد تا زمان انتهای عده شبهه صبر کند .برخی نيز هر دو
احتمال را مطرح کرده ،در عين حال  ،عدم تداخل عدد را ثابت دانستهاند( کاشفالغطاء1111 ،ه،
ص. )11

يافتههاي پژوهش
1ـ پذيرش نظريه انقالب نسبت می تواند با حل تعارض بين رواياتی که به صورت مطلق بر
تداخل داللت می کنند از يک سو ،و رواياتی که بر عدم تداخل به صورت مطلق داللت دارند
از سوی ديگر ،راه سومی را ارائه نمايد و در نتيجه قول به تفصيل بين موارد مختلف عده
به وجود آورد.
1ـ نسبت به خود زوج عده تداخل نمی کند و زن عده واحد نگه میدارد و نظر صحيح
اين است که اگر در عده طالق شوهر فوت کند در طالق رجعی زن عده وفات نگه میدارد
لکن در طالق بائن عده طالق را ادامه میدهد و اگر زوج در عده طالق رجوع نمايد  ،يا در
عده طالق بائن زن را به عقد جديد به نکاح خود درآورد و دوباره طالق دهد ،باز هم يک
عده بر وی الزم و واجب است و آن هم عده طالق اخير است.
1ـ يکی از مباحث موجود در بحث تداخل عده ،امکان استفاده از حيل شرعی در باب
طالق با استفاده از قواعد عدد متداخله است .به نظر گروهی از فقيهان اگر کس ی زن را به
طالق بائنی مطلقه کند که عده دارد(خلع و مبارات) سپس در ايام عده او را به عقد خود
درآورد و قبل از زناشويی او را طالق ده د ،به استناد عموم آيه «يا أَيهَا اّلذي نَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ
اّلْمُؤْمِناتِ ثُم طَلقْتُمُوهُن مِ نْ قَبْلِ أَنْ تَمَسوهُن ّفَما ّلَكُمْ عَلَيْهِن مِنْ عِده تَعْتَدونَها ّفَمَتعُوهُن وَ سَرحُوهُن سَراحاً

جَميال» عده از زن ساقط میشود؛ لکن آن گونه که تحليل شد ،سقوط عده طالق اول با
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تحقق فراش جديد فقط در مورد زوج صادق است و دليلی بر سقوط عده نسبت به
سايرا ن وجود ندارد .اين نظريه در مورد عده زن در نکاح موقت نيز جاری است ؛ زيرا
عده وی بعد از اتمام يا هبه مدت عده بائن است.
1ـ فرضی که شوهر در عده رجعی ،زن را به نکاح خود درآورد و قبل از زناشويی او
را طالق دهد ،از بحث تداخل عده خروج تخصصی دارد و لذا توهمی که برای برخی در
اين مورد به وجود آمده است و تصور کردهاند که در اين صورت زن عده ندارد  ،صحيح
نيست؛ زيرا نکاح در عده رجعی رجوع به نکاح سابق محسوب میشود و طالق بعدی با
اين وصف ،طالق بائن نخواهد بود.
1ـ در مواردی که عدم تداخل عده را برمی گزينيم و دو عده تداخل نمیکند ،عدهای که
سبب آن مقدم است  ،بر عدهای که سبب آن مؤخر است مقدم میشود؛ مگر اين که يکی از
عدهها وضع حمل باشد که در اين صورت عده وضع حمل مقدم خواهد شد.
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