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چکیده
خواســتگاری كه شامل مراحل آشنايی و توافقات زوجين قبل از صيغه نكاح است، مقدمه ازدواج محسوب 
می شــود. همان گونه كه بر ذی المقدمه )يعنی ازدواج(، حكم شرعی استحباب بار می شود و در بعضی موارد 
كه خوف گناه باشد، حكم وجوب می آيد، نسبت به مقدمه )يعنی خواستگاری( هم حكم شرعی وجود دارد. 
در برخی از موارد خواســتگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعريض و كنايه جايز است و در بعضی 
موارد، هم به نحو تعريض و هم به نحو تصريح خواســتگاری جايز اســت. فقهای مذاهب خمسه نسبت به 
احكام خواستگاری اظهار نظر كرده اند و در مواردی نظرات فقهی با يكديگر مطابقت دارد. در اين مقاله ضمن 
بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل سنت و اماميه، ادله روايی و مستندات فقهی نيز انعكاس می يابد. در بررسی 
تطبيقی نظرات به اين نتيجه می رســيم كه خواســتگاری از زن صاحب عده رجعيه، به اتفاق مذاهب خمسه 
حرام اســت. در عده وفات و عده طالق بائن، تنها به نحو تعريض و كنايه خواستگاری جايز است. نسبت به 
عده بائن، قول ديگری از حنفيه و شافعيه نقل شده است كه قائل به عدم جواز تعريض هستند. خواستگاری 
از زنی كه به شخص ديگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت حرام است. در اماميه دو 
قول وجود دارد: عده ای از فقهای اماميه قائل به حرمت شــده اند، اما مطابق قول مشهور اماميه، خواستگاری 
شخص دوم كراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت ديگری است كه در شرع منعی برای آن وجود ندارد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 49/ بهار و تابستان 1397

صص 57-46

کلیدواژه ها: عقد نکاح، ِخطبه، خواستگاری، تعریض، تصریح.
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مقدمه
تشــكيل خانواده از نظر اسالم جايگاه وااليی دارد و 
توجه ويژه ای به آن شده است. در آيات قرآن كريم، 
خداوند به ازدواج امر كرده اســت. در آيه سوم سوره 
َساِء«؛  نساء می فرمايد: »َفاْنِکُحوا َما َطاَب لَُکْم ِمَن النِّ
»با زنانی كه می پســنديد ازدواج كنيد« و در آيه 32 
َیاَمی ِمْنُکْم  ســوره نور فرموده اســت: »َوَأْنِکُحوا اْلَ
الِِحيَن ِمــْن ِعَباِدُکْم َوِإَمائُِکــْم ِإْن َیُکونُوا ُفَقَراَء  َوالصَّ
ُیْغِنِهُم اهللُ ِمــنْ َفْضِلِه َواهللُ َواِســعٌ َعِليٌم«؛ »مردان و 
زنان بی همسر خود را همسر دهيد، همچنين غالمان 
و كنيزان صالح و درستكارتان را، اگر فقير و تنگدست 
باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی  نياز می سازد؛ 

خداوند گشايش دهنده و آگاه است«.
بنابــر بحثی كــه اصوليان بيان می دارنــد، امر ظهور 
در وجوب دارد.1 اگر قرائنــی دال بر رخصت ترك 
وجود نداشته باشــد، وجوب آن ثابت می گردد. اما 
بــا توجه به وجود قرائن، جمهور فقهای اســالم فتوا 
داده اند كه ازدواج مستحب مؤكد است. با وجود اين، 
فتوای فقها همراه اين قيد است كه اگر كسی به سبب 
نداشــتن همســر به حرام افتد، واجب است ازدواج 
كنــد.2 ازدواج با چنين جايگاه رفيعی، مقدمه ای دارد 
كه آن خواستگاری است. خواستگاری اولين مرحله 
رويارويی مرد و زن اســت كه نظرات، خواسته ها و 
شــروطی كه مد نظر دارند را بيان می كنند. در نتيجه 
ظهور نقاط مشــترك، مصمم در پيمان بستن و انشاء 
عقد نكاح می شوند، تا ردای همسری يكديگر را بر تن 
كنند. خواستگاری از جمله رسومی است كه از ديرباز 
در جوامع مختلف به اشــكال گوناگونی وجود داشته 
اســت. در برخی از مناطق ـ اغلب در قديم اين گونه 
بوده است ـ اجازه صحبت دختر و پسر را نمی داده اند 
و تمام مقدمات ازدواج در قالب خواســتگاری، بين 

1. أصول الفقه، ص87.
2. العناية شــرح الهداية، ج3، ص189؛ شــرح مختصر خليل، ج3، 
ص165؛ أســنی المطالب، ج3، ص107؛ اإلنصاف، ج12، ص196؛ 

الروضة البهية، ج3، ص145.

بزرگان فاميل رد و بدل می شــده است. اما دين مبين 
اســالم صحبتی را كه در قالب خواســتگاری برای 
ازدواج بين زن و مرد صورت پذيرد، جايز می داند و 
ضمن توجه به اين مســئله احكامی را برای آن وضع 
كرده است. چون خواســتگاری مقدمه ازدواج است 
و در شــناخت طرفين از يكديگر تأثير اساسی دارد، 
انجام آن مورد تأييد ســيره عقال است، به گونه ای كه 
عقال انجام خواستگاری و مالقات زن و مرد و صحبت 
آنان قبل از ازدواج را امری الزم می دانند. اين ســيره 
مورد تأييد و تأكيد شارع مقدس نيز قرار گرفته است.

نسائی روايتی را نقل می كند كه در زمان پيامبر)ص(، 
مردی انصاری از زنی خواستگاری كرد. پيامبر)ص( 
به او فرمود: آيا او را ديده ای؟ آن شــخص گفت: نه، 
نديده ام. پــس پيامبر)ص( به او امر كرد كه آن زن را 
)قبــل از ازدواج( ببيند.3 اگر قبل از ازدواج، مالقاتی 
بين زن و مرد صورت پذيرد، طرفين می توانند با ديد 
باز تصميم بگيرند و اين مطلبی اســت كه در روايت 

مذكور بر آن تأكيد شده است.

مفاهیم
1( ِخطبه )خواستگاری(

ِخطبة از ريشه خطب است. خطب، مخاطبة و تخاطب 
هر ســه به معنی روياروی ســخن گفتن و رد و بدل 
كردن كالم بين يكديگر است. از اين ريشه واژه ُخطبة 
)به ضم خاء( به معنی اندرز گفتن است. اما واژه ِخطبة 
)به كسر خاء( به معنی خواســتگاری كردن و نامزد 

خواستن برای همسری است.4
در اصطالح فقهی، شــهيد ثانی در مســالك ِخطبة 
)به كســر خــاء( را اين گونه تعريــف می كند: »هی 
طلب الزوجة من نفســها أو وليها«؛5 »خطبة به معنی 
درخواست ازدواج با زنی است كه از خود زن و يا از 

ولی زن صورت می پذيرد«.
3. السنن الكبری، ج3، ص272.

4. المفردات، ص286.
5. مسالك األفهام، ج7، ص415.
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شربينی شــافعی در اإلقناع، ِخطبة را اين گونه تعريف 
كــرده اســت: »التمــاس الخاطب النــكاَح من جهة 
المخطوبة«؛6 »درخواســت و طلــب ازدواج از زنی 
برای پذيرش همســری«. خاطب مردی است كه اقدام 
به خواســتگاری می كند و مخطوبه زنی است كه از او 

خواستگاری صورت می پذيرد.
فقهای مذاهب اســالمی با عبارتهايی شبيه آنچه بيان 
شــد، يا با عبارات ديگری مثــل: »التماس التزويج«، 
»التماس نكاح المرأة« و »طلب المرأة للزواج«، ِخطبة 
را تعريف كرده اند.7 در واقع تمامی تعاريف فوق، گويای 
مطلب هستند. پس ِخطبة به معنی درخواست و پيشنهاد 
ازدواج است كه از سوی خاطب يا وكيل خاطب نسبت 

به مخطوبه يا ولی يا وكيل مخطوبه صورت می پذيرد.
لفظ خواســتگاری در لغت فارسی نيز به معنای طلب 
عروسی و زناشويی، و به دختر يا زنی پيشنهاد ازدواج 
دادن اســت.8 همچنين خواستگار به معنی خواهنده و 

كسی است كه طالب زناشويی است.9
2( تصریح

تصريح در لغت به معنی روشــن و آشكار سخن گفتن 
است، و معنای مخالف تعريض را دارد؛10 يعنی شخص 
به گونه ای سخن بگويد كه نتوان از سخن او، برداشتهای 
مختلفی كرد، بلكه ســخن او بــه دور از هرگونه كنايه 
باشــد. تصريح اصطالحی اســت كه در كتاب نكاح 
اســتعمال شده است، و نوعی از خواستگاری است، به 
نحوی كه خواســتگار به صراحت مقصود خود را بيان 
می كند.11 مثاًل شخص به طور صريح بگويد: »أريد أن 

6. اإلقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، ج2، ص413.
7. البحر الرائق، ج11، ص126؛ شرح مختصر خليل، ج10، ص265؛ 
اإلقنــاع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج2، ص76؛ الســراج الوهاج، 
ص361؛ أسنی المطالب، ج3، ص115؛ الحدائق الناضرة، ج23، ص36.

8. لغت نامه دهخــدا، مدخل »خواســتگاری«؛ فرهنگ معين، مدخل 
»خواستگاری«.

9. همان.
10. تاج العروس، ج4، ص118.

11. بدائع الصنائــع، ج3، ص204؛ المعونــة، ج1، ص792؛ الحاوی 
الكبير، ج9، ص249؛ المغنی، ج7، ص524؛ تحرير األحكام الشرعية، 

ج2، ص5.

انكحك أو أتزوجك أو اخطبك«؛12 يعنی قصد ازدواج 
با تو را دارم، يا اينكه می خواهم از تو خواســتگاری 
كنم. به عبارت ديگر خواستگاری به نحو تصريح يعنی: 
»االتيــان بلفظ اليحتمل غيــر ارادة النكاح«؛13 »بيان 
خواستگاری با لفظی كه تنها دال بر اراده نكاح است و 

احتمال ديگری در آن وجود ندارد«.
3( تعریض

تعريــض در لغت مقابل تصريح و بــه معنای به كنايه 
و سربسته ســخن گفتن است.14 اما در اصطالح فقهی، 
تعريض نوعی از خواستگاری است كه به صورت كنايه 
صورت می پذيرد؛ يعنی خواستگار الفاظی را بيان می كند 
كه دوپهلو است و هم می توان از آن اراده خواستگاری 
بــرای ازدواج كرد و هم بر غير خواســتگاری قابليت 
حمل دارد، اگرچه وجه حمل بر خواســتگاری برای 
نكاح، بر وجه ديگر آن غلبه دارد.15 مثاًل مردی به زنی 
بگويد: من به تو عالقه مندم، يــا اينكه بگويد: تو نزد 
من دارای احترام هســتی. در اين صورت زن می تواند 
برداشــت كند كه مرد به كنايه از او خواستگاری كرده 

است.16
ماوردی از فقهای شافعی در الحاوی الكبير تعريض را 
اين گونه تعريف كرده اســت: »هو خالف التصريح وهو 
تعريض الرجل للمرأة بمــا يدلها به علی إرادة خطبتها 
بغيــر تصريح«؛17 »تعريض برخالف تصريح اســت و 
آن سخن مرد اســت كه به كنايه به زنی ابراز می دارد، 
بــا الفاظی كه به نحو كنايه داللت بر خواســتگاری او 
دارد«. شهيد ثانی برای نمونه الفاظی را ذكر می كند كه 
داللت اين الفاظ بر نكاح به نحو كنايه و تعريض است. 
مثاًل مرد می گويد: »رب راغب فيك و حريص عليك 

12. البناية شرح الهداية، ج5، ص623.
13. الروضة البهية، ج3، ص230.
14. لسان العرب، ج7، ص183.

15. البحر الرائق، ج4، ص164؛ الفواكه الدوانی، ج2، ص42؛ أســنی 
المطالــب، ج3، ص115؛ اإلقناع في فقــه اإلمام أحمد بن حنبل، ج3، 

ص160؛ كشف اللثام و اإلبهام، ج7، ص32.
16. المقدمات الممهدات، ج1، ص519؛ المغنی، ج7، ص147.

17. الحاوی الكبير، ج9، ص247.
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أو أنی راغب فيك أو أنــت علی كريمة أو عزيزة أو 
ان اهلل لســائق اليك خيراً أو رزقًا«؛18 يعنی چه بسيار 
افرادی كه به تو عالقه داشته و حريص هستند، يا من 
به تو عالقه مندم، يا تو نزد من دارای جايگاه و احترام 
هســتی، يا اينكه بگويد خداونــد به تو آنچه كه خير 

است و روزيش را عطا كند.

موارد حرمت خواستگاری
در فقه مذاهب اســالمی مواردی احصا شده است كه 

در آن حالتها خواستگاری حرام است:
1- خواستگاری از زن شوهردار كه به اتفاق حرمت 
آن بيان شده است.19 ماوردی هردو نوع خواستگاری 
)تعريض و تصريح( را از زن شوهردار حرام می داند. 
بيان او در الحاوی الكبير اين گونه اســت: »اما ذات 
الزوج فال يحــل خطبتها بتعريــض و التصريح«.20 
همچنين عالمه حلی از فقهای اماميه چنين بيانی دارد: 
»اما ذات البعل فيحرم خطبتها علی غير الزوج تعريضًا 

و تصريحًا«.21
قرآن كريم در آيه 24 ســوره نســاء حرمت ازدواج 
با زن شــوهردار را بيان می كند: »َو الُْمْحَصَناُت ِمَن 
َســاء«. عالوه بر دليل اجماع كــه فقهای مذاهب  النِّ
اسالمی برای حرمت خواســتگاری از زن شوهردار 
بيان كرده اند، فســاد چنين عملی نيز بر كسی پوشيده 
نيســت؛ زيرا آبروی برادر مؤمن محترم است و نبايد 

به آن تعّدی شود.
2- خواســتگاری از زنی كه در عده رجعيه به ســر 
می برد. در اين مورد نيز به اتفاق فريقين خواستگاری 

18. الروضة البهية، ج3، ص230.
19. بدائع الصنائع، ج3، ص204؛ شرح مختصر خليل، ج3، ص169؛ 
الحاوی الكبيــر، ج9، ص247؛ المغنی، ج7، ص147؛ الروضة البهية، 
ج3، ص230؛ كشــف اللثام و اإلبهام، ج7، ص32؛ الحدائق الناضرة، 

ج23، ص578.
20. الحاوی الكبير، ج9، ص247.
21. تذكرة الفقهاء، ج1، ص569.

حرام اســت؛22 زيرا زن صاحب عده رجعيه مثل زن 
شوهردار است. در زمان عده رجعی شوهر می تواند به 
زن رجوع كند و بدون نياز به صيغه عقد نكاح، دوباره 
علقه زناشــويی آنها برقرار می شود. پس تا زمانی كه 
عده او به پايان نرســيده است، خواستگاری به هردو 

نحو آن؛ يعنی تعريض و تصريح حرام است.23
3- خواســتگاری در صورتی كه ازدواج حرام ابدی 
باشد، مانند محارم انسان كه ازدواج با آنها حرام ابدی 

است و طبيعتًا خواستگاری از آنها نيز حرام است.24
حرمت ازدواج با محارم نســبی و سببی در آيات 22 
و 23 سوره نساء بيان شــده است. همچنين حرمت 
ازدواج بــا محارم رضاعی نيز مــورد اتفاق فريقين 
قرار دارد و مســتند آن روايت پيامبر)ص( است كه 
در مصادر شيعه و ســنی نقل شده است. پيامبر)ص( 
َضاِع َما يَْحُرُم ِمَن النََّسِب«؛25  می فرمايد: »يَْحُرُم ِمَن الرَّ
»هر چيزی كه به سبب نسب بر انسان حرام می شود، 
با شيرخوارگی نيز حرام می شود«. مثاًل همان گونه كه 
ازدواج با عمه و خاله نســبی حرام است، ازدواج با 

عمه و خاله رضاعی هم حرام است.
عالوه بر اين محرمات كه مــورد اتفاق فريقين قرار 
دارد، اســباب ديگری نيز وجود دارد كه از مختصات 
مذهب اماميه است و برخی ديگر مشترك بين اماميه 
و يك يا چند مذهب از مذاهب چهارگانه اهل ســنت 

است.
1- طالق نهم؛ بــا كيفيتی كه بعد از هر ســه طالق 
برای رجوع مرد به زن، به محلل نياز است. پس اگر 

22. بدائــع الصنائع، ج3، ص204؛ المعونــة، ج1، ص792؛ الحاوی 
الكبير، ج9، ص634؛ المغنی، ج7، ص147؛ شــرائع اإلســالم، ج2، 

ص244. 
23. رياض المســائل، ج11، ص305؛ شرائع اإلسالم، ج2، ص244؛ 
بدائع الصنائع، ج3، ص204؛ الفواكــه الدوانی، ج2، ص45؛ المغنی، 

ج7، ص147.
24. اإلختيــار لتعليل المختار، ج3، ص84؛ القوانين الفقهية، ص137؛ 
أســنی المطالب، ج3، ص148؛ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، 

ج3، ص180؛ مسالك األفهام، ج8، ص242.
25. الكافی، ج5، ص442؛ صحيح البخاری، ج4، ص359.
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مردی همسرش را نه بار طالق دهد، بعد از طالق نهم 
همســرش بر او حرام مؤبد می شود و نمی تواند با او 
ازدواج كند. در اين صورت هردو نوع خواســتگاری 
نيز حرام خواهد بود؛ زيرا خواســتگاری زمانی جايز 
است كه امكان ازدواج وجود داشته باشد.26 حكم به 
حرمت ابدی در اثر طالق نهــم از مختصات مذهب 
اماميه است و دليل اين حرمت اجماع فقهای اماميه و 
رواياتی است كه نقل كرده اند.27 در اين مسئله مالك 
بن انس دو قول دارد كه يكی از دو قول او مطابق نظر 

فقهای اماميه است.28
2- لعان؛ زمانی صورت می پذيرد كه مردی به همسر 
خود اتهام زند كه او مرتكب عمل منافی عفت شــده 
است و به جز شوهر شــاهد ديگری وجود ندارد. با 
كيفيتی كه در آيات ششــم تا نهم سوره نور بيان شده 
اســت، اگر لعان صورت پذيرد، بايد از يكديگر جدا 
شوند و تا ابد بر يكديگر حرام می شوند و نمی توانند 
مجدد ازدواج كنند. نظر مالك و شــافعی مطابق نظر 
اماميه اســت.29 اما ابوحنيفه معتقد است: لعان طالق 
بائن است نه فسخ، و به خاطر لعان، زوجين در حال 
حاضر بر يكديگر حرام می شــوند، اما اگر بعداً مرد 
ادعای خود را تكذيب كند، بر او حد جاری می شود 
و ضرورت اقامه حد بر مرد، بطالن لعان اســت. پس 
در اين صورت جايز اســت كه دوباره ازدواج كنند.30 
دليل معتقــدان به حرمت مؤبد بعــد از لعان، روايت 
پيامبر)ص( است كه می فرمايد: »المتالعنان اذا تفرقا 
اليجتمعان ابداً«؛31 يعنی اگر زن و شوهری لعان كنند، 
بر يكديگر حرام می شوند و هرگز نمی توانند ازدواج 

كنند.

26. شرائع اإلسالم، ج2، ص237.
27. اإلنتصار، ص265؛ الخالف، ج4، ص322؛ وسائل الشيعة، ج22، 

ص120.
28. المدونة الكبری، ج3، ص19؛ الخالف، ج4، ص322.

29. المقدمات الممهدات، ج1، ص519؛ األم، ج5، ص291؛ الخالف، 
ج5، ص24؛ الروضة البهية، ج3، ص453.

30. المبسوط، ج7، ص44.
31. السنن الصغير، ج3، ص144.

موارد ديگری همچون زنا با زن شوهردار، زنا در عده 
رجعيه، عقد در زمان عده با علم به تحريم و عده نيز 
براســاس مذهب اماميه موجب حرمت ابدی می شود 

كه در اين صورت ازدواج حرام خواهد بود.32

جواز خواستگاری به نحو تعریض 
زنی كه شــوهر او از دنيا می رود، بايد چهار ماه و ده 
روز عــده نگه دارد و در اين مدت حق ندارد ازدواج 
كند. در زمان عده وفات خواستگاری به نحو تصريح 
جايز نيست، اما خواستگار می تواند در مدت مذكور 
به نحو تعريض از اين زن خواستگاری كند. قرآن كريم 
بعد از بيان حكم عده وفات در آيه 234 ســوره بقره، 
در آيه بعد از آن می فرمايــد: »َواَل ُجَناَح َعَلْيُکْم ِفيَما 
َساِء َأْو َأْکَنْنُتْم ِفي َأْنُفِسُکْم َعِلَم  ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ َعرَّ
ا ِإالَّ َأْن  اهللُ َأنَُّکْم َسَتْذُکُرونَُهنَّ َولَِکْن اَل ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرًّ
َکاِح َحتَّی َیْبُلَغ  َتُقولُوا َقْواًل َمْعُروًفا َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ
الِْکَتاُب َأَجَلُه«؛ »و گناهی بر شــما نيست كه به طور 
كنايه )از زنانی كه همسرانشان مرده اند( خواستگاری 
كنيد و يــا در دل تصميم بر ايــن كار بگيريد )بدون 
اينكه آن را اظهار كنيد.( خداوند می دانســت شما به 
ياد آنها خواهيد افتاد، ولی پنهان با آنها قرار زناشويی 
نگذاريد، مگــر اينكه به طرز پســنديده ای )به طور 
كنايه( اظهار كنيد. )ولی در هر حال( اقدام به ازدواج 
ننماييد تا عده آنها به ســر آيد«. براســاس اين آيه، 
مذاهب اسالمی به اتفاق فتوا داده اند كه در زمان عده 

وفات می توان به نحو تعريض خواستگاری كرد.33
مورد ديگری كه خواســتگاری فقط به نحو تعريض 
جايز اســت، در زمان عده بائن می باشد. مانند زنی 
كه طالق خلع گرفته اســت. براساس مذهب اماميه، 
مالكيه و حنبليه، خواستگاری به نحو تعريض در عده 

32. اإلنتصار، ص264.
33. بدائع الصنائع، ج3، ص204؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج3، 
ص534؛ المعونة، ج1، ص792؛ شرح مختصر خليل، ج3، ص169؛ 
الحــاوی الكبير، ج9، ص248؛ المغنی، ج7، ص147؛ جواهر الكالم، 

ج3، ص119؛ الحدائق الناضرة، ج24، ص90.
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بائن جايز است.34 دليل اين فتوا آيه 235 سوره بقره 
است كه قباًل بيان شــد. محقق حلی از فقهای اماميه 
در كتاب شــرائع اإلسالم چنين می گويد: »اما المعتدة 
البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من 
الزوج و غيره«؛35 »زنی كه در عده بائن به سر می برد 
ـ و تفاوتــی ندارد كه به خاطر طالق خلع اســت يا 
فسخ ـ خواستگاری به نحو تعريض از جانب زوج و 
ديگران از او جايز است«. در مذهب شافعی دو وجه 
جواز و عدم جواز بيان شــده است،36 اما قول راجح 
در اين مذهب، جواز خواستگاری به نحو تعريض در 

عده بائن است.37
برخی از فقهای حنفی خواســتگاری به نحو تعريض 
در عده بائن را جايز نمی دانند.38 اما برخی ديگر بنابر 
اظهر خواســتگاری به نحو تعريــض در عده بائن را 

جايز می دانند.39

حکم خواستگاری به نحو تصریح در زمان عده
پيش از اين بيان شــد كه خواستگاری به هردو نوع 
تصريح و تعريض در عده رجعی حرام است. همچنين 
خواســتگاری به نحو تصريــح در عده وفات و عده 
بائن حرام اســت. حال اگر شخصی در زمان عده به 
صراحت خواســتگاری كند، مرتكب عمل حرام شده 
است و در هر صورت، چنين شخصی نمی تواند با زنی 
كه در عده اســت، ازدواج كند. اما پس از پايان عده 
می تواند بــا آن زن ازدواج كند، اگرچه در زمان عده 
مرتكب عمل حرامی شده باشد. دليل آن اين است كه 
عمل حرام او تأثير وضعی در عقد نكاح ندارد. در اين 

34. شرائع اإلسالم، ج2، ص244؛ شرح مختصر خليل، ج3، ص169؛ 
المغنی، ج7، ص147.

35. شرائع اإلسالم، ج2، ص244.
36. الوسيط فی المذهب، ج5، ص39؛ الحاوی الكبير، ج9، ص249.

37. المهذب، ج2، ص448؛ الفقه المنهجی، ج4، ص33.
38. بدائع الصنائع، ج3، ص204؛ البحر الرائق، ج4، ص165.

39. البناية شرح الهداية، ج5، ص623.

فتوا اماميه، حنفيه، شافعيه و حنابله متفق هستند.40
اما در مذهب مالكيــه دو قول وجود دارد: بنابر قول 
اول، در صورتی كه در زمان عده، خواستگاری به نحو 
تصريح صورت پذيرد و بعد از عده عقد نكاح جاری 
شود، مستحب است زوجين از يكديگر جدا شوند. اما 
قول دوم كه قول راجح در مذهب مالكيه محســوب 

می شود، قائل به وجوب مفارقت زوجين است.41

جواز خواستگاری به نحو تعریض و تصریح
مردی كه همســر خود را طالق بائن داده اســت، در 
زمان عده بائن می تواند از او خواســتگاری كند و اين 
خواســتگاری به هردو نوع تعريــض و تصريح جايز 
اســت. جواز خواســتگاری به نحو تصريح در زمان 
عده بائن مختص زوج اســت و اين حكم مورد اتفاق 
مذاهب اسالمی است.42 جواز تصريح مشروط به اين 
اســت كه در حال حاضر امكان ازدواج زوج با زوجه 
وجود داشته باشد، اما اگر بعد از طالق سوم باشد، نياز 
به محلل اســت. پس در چنين حالتی حرام است كه با 
او ازدواج كنــد و در نتيجه نمی تواند به صراحت از او 

خواستگاری نمايد.
عالوه بر اين مورد، می توان از هر زنی كه بدون همسر 
بوده و در عده نيز نباشــد و هيــچ كدام از محرمات 
ســببی، نسبی و رضايی و اســباب حرمت ابدی نيز 
در ميان نباشــد، بــه هردو نحو تعريــض و تصريح 

خواستگاری كرد و منعی وجود ندارد.43

40. مســالك الأفهام، ج7، ص416؛ الروضة البهية، ج3، ص231؛ 
بدائــع الصنائع، ج2، ص269؛ مغنی المحتــاج، ج3، ص135؛ كفاية 
األخيار، ج2، ص33؛ السراج الوهاج، ص362؛ المغنی، ج7، ص147.

41. المعونة، ج1، ص792؛ المدونة الكبری، ج2، ص439.
42. بدائع الصنائع، ج3، ص204؛ شرح مختصر خليل، ج10، ص277؛ 
المعونة، ج1، ص792؛ الحاوی الكبيــر، ج9، ص248؛ المغنی، ج7، 

ص147؛ الروضة البهية، ج3، ص230.
43. بدائــع الصنائــع، ج3، ص204؛ المعونة، ج1، ص792؛ شــرح 
مختصــر خليل، ج3، ص169؛ الحاوی الكبير، ج9، ص247؛ المغنی، 
ج7، ص147؛ كشــف اللثام و اإلبهام، ج7، ص32؛ الحدائق الناضرة، 

ج23، ص578.
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از زنی که به شخص دیگر پاسخ  خواستگاری 
مثبت داده است

بنابر نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت، در صورتی كه 
مردی از زنی خواستگاری كند و زن به او پاسخ مثبت 
دهد، در اين صورت حرام اســت كه شخص ديگری 
از آن زن خواســتگاری نمايد.44 در بين فقهای اماميه 
دو قول وجود دارد: فقهايی همچون شــيخ طوســی، 
عالمه حلی و شــهيد اول قائل به حرمت هســتند.45 
در مقابل فقهايی از جمله محقق حلی، شــهيد ثانی، 
فخر المحققيــن، فاضل هندی و صاحب جواهر قائل 

به كراهت هستند.46 
در ايــن زمينه روايتی در كتب روايی اهل ســنت از 
پيامبر)ص( نقل شده است كه می فرمايد: »اَل يَْخُطُب  
أََحُدُكــمْ  َعَلــی ِخْطبَِة أَِخيه «؛47 »هيچ كدام از شــما 
بعد از خواســتگاری برادر مؤمنــش، از مخطوبه او 
خواســتگاری نكند«. در روايت ديگری آمده است: 
ُجلُ  َعَلی ِخْطبَــةِ أَِخيِه، َحتَّی يَْنِكَح أَْو  »اَل يَْخُطُب  الرَّ
يَْتــُرك«؛48 »نبايد مردی بعد از خواســتگاری برادر 
مؤمنش از مخطوبه او خواستگاری كند، تا زمانی كه 
)خواســتگار اول( با آن زن ازدواج كند، يا اينكه از 

ازدواج با آن زن منصرف شود«.
مطابق اين روايت كه پيامبر)ص( از خواستگاری بعد 
از خواســتگاری برادر مؤمن نهی فرمود و براساس 
قواعد اصول كه نهی ظهــور در حرمت دارد، فقهای 
مذاهب اهل سنت و گروهی از فقهای اماميه مثل شيخ 
طوســی، عالمه حلی و شــهيد اول، قائل به حرمت 

44. البحــر الرائــق، ج4، ص164؛ مواهب الجليــل، ج3، ص410؛ 
الحاوی الكبير، ج9، ص251؛ المبدع، ج6، ص91.

45. الخالف، ج4، ص322؛ المبسوط فی فقه اإلمامية، ج4، ص219؛ 
تذكرة الفقهاء، ج1، ص570؛ تحرير األحكام الشرعية، ج3، ص432؛ 

الروضة البهية، ج3، ص231.
46. شــرائع اإلســالم، ج2، ص244؛ الروضة البهية، ج3، ص232؛ 
إيضاح الفوائد، ج3، ص11؛ كشــف اللثــام و اإلبهام، ج7، ص33؛ 

جواهر الكالم، ج30، ص124.
47. الموطأ، ج3، ص747.

48. صحيح البخاری، ج8، ص159.

شــده اند. برخی از قائالن به حرمت خواســتگاری 
شخص دوم، ادله ديگری را نيز برشمرده اند. از جمله 
اينكه اين كار موجب ايذاء مؤمن می شود و دشمنی و 
عداوت حرام را باعث می گردد و هر چيز كه وسيله ا ی 
برای ايجاد فتنه و دشــمنی بين دو مؤمن شود، حرام 

است.49
اما فقهايی از مذهب اماميه كه قائل به كراهت شده اند، 
سند روايت فوق را ضعيف می دانند. بنابراين نمی توان 
با روايتی كه سند آن ضعيف است، حكم شرعی حرمت 
را ثابت كرد. اما با توجه به تسامح در ادله سنن كه در 
مستحبات جاری می شود، اگر در مكروهات هم قائل 
به تسامح شويم، با اين روايت می توان حداكثر كراهت 
خواستگاری دوم را ثابت كرد.50 عالوه بر اين، اصل بر 
اباحه اســت و تا زمانی كه حرمت شرعی ثابت نشود، 
نمی توان از اصل دست كشــيد، و قبول خواستگاری 
اول از ســوی زن موجب نمی شود كه زن شرعًا زوجه 
خواستگار اول شده باشــد.51 البته ايذاء و برانگيختن 
دشمنی، كليت ندارد و در برخی از موارد ممكن است 
موجب عداوت شود كه تحت عنوان احكام ثانويه قرار 
می گيرد و از اين باب حرام می شــود. اما حكم اوليه 

خواستگاری از مخطوبه شخص ديگر، حرمت نيست.
يادآوری اين مطلب ضروری اســت كه براساس نظر 
قائالن به حرمت، زمانی خواستگاری دوم حرام است 
كه زن به خواستگار اول پاســخ مثبت داده باشد، يا 
هنوز هيچ جوابی نداده باشد. اما اگر زن پاسخ منفی 
داده باشــد، قطعًا خواســتگاری دوم اشكالی ندارد. 
همچنين اگر مرد ذمی از زن ذمية خواســتگاری كند، 
اشــكالی ندارد كه مرد مسلمان از ذمية خواستگاری 
كنــد؛ زيرا عمل او مصــداق ورود در »خطبة اخيه« 

نيست.
در اينجا يك ســؤال مطرح می شود و آن اينكه طبق 
49. تحريــر األحكام الشــرعية، ج3، ص432؛ الروضة البهية، ج3، 

ص231.
50. كتاب نكاح، ج18، ص5914.
51. الروضة البهية، ج3، ص232.
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قول قائالن به حرمت خواســتگاری دوم، اگر مردی 
بعد از خواســتگاری برادر مؤمنــش و جواب مثبت 
گرفتن، از مخطوبه او خواســتگاری كند و عقد نكاح 
بين خواســتگار دوم و مخطوبه جاری شود، اين عقد 

چه حكمی دارد؟
فقهای اماميه همگی معتقد به صحت اين عقد هستند. 
نسبت به ديدگاه فقهايی كه خواستگاری دوم را حرام 
نمی دانند، بحث از صحت يا بطالن عقد نكاح محلی از 
اعراب ندارد. اما فقهايی كه خواستگاری دوم را حرام 
می دانند نيز قائل به صحت عقد نكاح هســتند؛ زيرا 
نهی به مقدمه عقد تعلق گرفته است، نه به خود عقد، و 
استلزامی بين نهی از مقدمه و نهی از ذی المقدمه وجود 
ندارد. پس اگرچه خواستگار دوم مرتكب فعل حرام 
شــده اســت، ليكن عقد نكاح او صحيح است.52 در 
بين مذاهب اهل سنت، حنفيه، شافعيه و حنابله معتقد 
به صحت عقد نكاح هســتند.53 اما مالكيه به بطالن 
عقــد نكاح اعتقاد دارند، و يك نقل مبنی بر اعتقاد به 

صحت عقد، از مالك نيز نقل شده است.54

احکام نگاه و حجاب در لحظه خواستگاری
اصل اوليــه در احكام نگاه مرد و زن نامحرم حرمت 
اســت. قرآن كريم در آيه 30 ســوره نور می فرمايد: 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم«؛ »به مؤمنان بگو  »ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن َیُغضُّ
چشمهای خود را )از نگاه نامحرمان( فروگيرند« و در 
آيه بعد فرموده اســت: »َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن 
«؛ »و به زنان با ايمان بگو چشمهای خود را  َأْبَصاِرِهنَّ
)از نگاه هوس آلود( فروگيرند«. اما از اين حكم كلی 
مواردی استثنا شده است. مانند نگاه طبيب به مريض 
در حالت ضرورت، و يا نــگاه اول به نامحرم. مورد 
ديگری كه استثنا شده، در لحظه خواستگاری است كه 

52. مسالك األفهام، ج7، ص418؛ الخالف، ج4، ص322.
53. عمــدة القاری، ج20، ص132؛ الحــاوی الكبير، ج9، ص251؛ 

المغنی، ج15، ص180.
54. التوضيح فی شــرح المختصر، ج4، ص29؛ بلغة الســالك، ج2، 

ص343؛ المغنی، ج15، ص180. 

به اتفاق مذاهب اسالمی نگاه مرد به زن و برعكس در 
زمان خواستگاری جايز است.55 محدوده نگاه نسبت 
به صورت و دو دست زن، مورد اتفاق نظر است.56 اما 
بعضی از مذاهب، مــازاد بر وجه و كفين را نيز جايز 
می دانند.57 در بين فقهــای اماميه نيز برخی مازاد بر 

وجه و كفين را اجازه داده اند.58
عالوه بر جواز، فقهای اهل ســنت قائل به استحباب 
نگاه به مخطوبه هستند59 و مستند حكم استحباب را 
روايات وارده از پيامبر)ص( می دانند. نسائی، روايتی 
را نقــل می كند كه در زمان پيامبر)ص( مردی از زنی 
خواستگاری كرد. پيامبر)ص( به او فرمود: آيا آن زن 
را ديده ای؟ مرد پاســخ داد: خير. پس پيامبر)ص( به 
او امر كرد تا زن را ببيند.60 مسلم در صحيح خود اين 
روايــت را ذيل باب »ندب النظــر إلی وجه المرأة و 
كفيها لمن يريد تزويجها« آورده است.61 اين روايات 
از موارد شــبيه امر بعد از حظر است. در اصول بحث 
اســت كه آيا امر بعد از حظر داللت بر جواز و اباحه 
دارد، يا اســتحباب را ثابت می كند. اگر در اصول به 
اين نتيجه برســيم كه امر بعــد از حظر تنها داللت بر 
اباحه دارد، در اين مسئله نمی توانيم قائل به استحباب 
نگاه به مخطوبه در لحظه خواســتگاری شويم و فقط 

می توانيم بگوييم اين كار مباح است.62
كلينی در الكافــی روايتی را نقــل می كند كه راوی 
می گويد: »ســألت أباجعفر)ع( عــن الرجل يريد أن 
يتــزوج المرأة أينظر اليها؟ قــال)ع(: نعم«.63 بر طبق 

55. العناية شــرح الهدايــة، ج14، ص233؛ الذخيرة، ج4، ص191؛ 
الحاوی الكبير، ج9، ص78؛ المبدع، ج6، ص85؛ مســالك األفهام، 

ج2، ص249.
56. همان.

57. القوانين الفقهية، ص130؛ اإلشراف، ج2، ص685.
58. تحرير الوسيلة، ج2، ص245؛ ما وراء الفقه، ج6، ص126.

59. العناية شرح الهداية، ج14، ص233؛ الفواكه الدوانی، ج8، ص74؛ 
المهذب، ج2، ص34؛ المبدع، ج6، ص85.

60. السنن الكبری، ج3، ص272.
61. صحيح مسلم، ج2، ص1040.

62. القوانين المحكمة فی األصول، ج1، ص182؛ أصول الفقه، ص83.
63. الكافی، ج5، ص365.
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اين روايت، جايز اســت كه در زمان خواســتگاری 
بــه مخطوبه نگاه كرد. در هر صــورت جواز نگاه به 
مخطوبه، موقعی است كه شرعًا امكان ازدواج وجود 
داشته باشــد و خواستگاری جايز باشد. طبق روايتی 
از امام صادق)ع(، محدوده جواز تا زمانی اســت كه 
قصد لذت نباشد.64 پس اگر قصد لذت باشد، در اين 

صورت، نگاه حرام خواهد بود.

خواستگاری زن از مرد 
اغلب مرد به خواستگاری زن می رود و در آيه 235 
ســوره بقره، مخاطب خواستگاری مردان هستند. در 
روايات نيز اين گونه است؛ زيرا وجود زن، تجلی حيا 
و عفت است. بر يك زن سخت است كه برای ازدواج 
پيش قدم شود و از يك مرد درخواست ازدواج كند؛ 
چون اگر پاسخ منفی بشنود، تحمل آن برايش ناگوار 
است. اما برعكس يك مرد تحمل شنيدن پاسخ منفی 

را دارد.
در جوامــع گوناگــون بشــری در ادوار تاريخ و با 
فرهنگهای مختلف نيز اين گونه بوده اســت. بنابراين 
در اغلب اوقات اين مرد است كه از زن خواستگاری 
می كند و به او اظهار عالقه می نمايد، تا زن درخواست 
او را بپذيرد. اما اين به معنای عدم جواز خواستگاری 
زن از مرد نيست. زن می تواند با حفظ حيا و وقار به 
صورت محترمانه به شخص صالحی پيشنهاد ازدواج 
دهد، يا از ولی يا وكيل خــود بخواهد اين مطلب را 
بيان كند. شــايد برای حفظ حيا و ســنگينی زن بهتر 
است كه مثاًل شخصی از خويشاوندان او اين پيشنهاد 

را با فرد مورد نظر مطرح كند.
در ســوره قصص قســمتی از سرگذشــت حضرت 
موســی)ع( بيان شــده اســت. زمانی كــه حضرت 
موسی)ع( گوســفندان شعيب)ع( را آب داد، حضرت 
شــعيب)ع( او را فراخواند، تا اجرت عملش را بدهد. 
يكی از دختران حضرت شــعيب)ع( به پدر می گويد: 

64. وسائل الشيعة، ج20، ص88.

»َقالَْت ِإْحَداُهَما َیا َأبَِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت 
الَْقِويُّ اْلَِميُن«؛65يعنی ای پدر! او را استخدام كن؛ زيرا 
بهترين كسی كه استخدامش كنی )اين مرد( نيرومند با 
امانت است. دختر شعيب قدرت او را ديده بود، همين 
طور امانت و درســتكاری او برايش روشن بود؛ زيرا 
حضرت موسی)ع( در مسير خانه حضرت شعيب)ع(، 
پشت سر دختر شعيب راه نرفت، بلكه جلو می رفت، 
تا پشت سر آن زن را نبيند.66 اين سخن دختر شعيب 
به شكل كنايه بر پيشنهاد ازدواج داللت دارد. حضرت 
شــعيب)ع( نيز به حضرت موسی)ع( پيشنهاد ازدواج 
يكی از دخترانش را می دهد. اين رفتار دختری است 
كه در مكتب پيامبر خدا تربيت يافته است كه در كمال 

حيا و عفت سخن می گويد.
در صحيــح بخاری باب »عرض المرأة نفســها علی 
الرجل الصالح«، روايتی نقل شده است كه زنی خدمت 
پيامبر)ص( رسيد و به ايشان پيشنهاد ازدواج داد. در 
اين هنگام شــخصی از اصحاب به پيامبر)ص( عرضه 
داشــت: او را به تزويج من درآور، و پيامبر)ص( در 
مقابل تعليم چند سوره قرآن، زن را به تزويج آن مرد 
درآورد.67 در اين روايــت پيامبر)ص( زن را تخطئه 
نكــرد، بلكه او را به تزويج يكی از اصحاب درآورد. 
پس شــرعًا مانعی ندارد كه پيشنهاد ازدواج از سوی 

زن صورت پذيرد.

نتیجه گیری
1. در صورتی می توان برای ازدواج خواستگاری كرد 
كه امكان ازدواج وجود داشــته باشد. پس اگر شرعًا 
عقد نكاح حرام باشد، خواستگاری نيز حرام خواهد 
بود. خواســتگاری از زن شوهردار و زنی كه در عده 
رجعيه قرار دارد، حرام اســت. همچنين مواردی كه 
باعث حرمت ابدی می شوند نيز همين حكم را دارند 

65. قصص، 26.
66. تفسير نور الثقلين، ج4، ص123.
67. صحيح البخاری، ج8، ص149.
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و خواستگاری از چنين زنی حرام خواهد بود. 
2. در صورتــی كه زنی در عده وفات باشــد، جايز 
اســت كه از او به نحو تعريض و كنايه خواستگاری 
كرد، اما اگر به صراحت خواســتگاری صورت گيرد، 
اين كار حرام است. همچنين نسبت به زنی كه در عده 
بائن به سر می برد، بنابر قول اماميه، مالكيه و حنابله، 
خواســتگاری به نحو تعريض جايز است. در مذهب 
شــافعيه دو وجه جواز و عدم جواز بيان شده است، 
اما قول راجح در اين مذهب، جواز خواســتگاری به 
نحو تعريض در عده بائن است. برخی از فقهای حنفی 
خواســتگاری به نحو تعريض در عده بائن را جايز 
نمی دانند. اما برخی ديگر بنابر اظهر خواســتگاری به 

نحو تعريض در عده بائن را جايز می دانند.
3. اگر مردی در زمان عده )رجعی، بائن و وفات( از 
زنی به طور صريح خواســتگاری كند، مرتكب حرام 
شــده است، اما اگر بعد از اتمام عده با آن زن ازدواج 
كند، بنابر قول مذاهب اماميه، حنفيه، شافعيه و حنابله، 
عقد نكاح او صحيح است. در مذهب مالكيه دو قول 
وجود دارد: قول اول قائل به اســتحباب جدا شــدن 
زوجين است، و قول دوم كه قول راجح در اين مذهب 

است، می گويد: مفارقت زوجين واجب است.
4. اگر زنی در عده بائن باشــد، زوج او می تواند به 
صراحت از او خواســتگاری كند، به شرط اينكه در 
حال حاضر امكان شــرعی ازدواج با او وجود داشته 
باشــد. پس اگر بعد از طالق سوم باشد، نمی تواند به 
صراحت از او خواستگاری كند. عالوه بر اين مورد، 

هر زنی كه بدون شوهر باشد، و در عده نباشد و هيچ 
كدام از محرمات ســبی، نســبی و رضاعی و اسباب 
حرمــت ابدی نيز نباشــد، به هردو نحــو تعريض و 

تصريح می توان از او خواستگاری كرد.
5. بنابر نظر مذاهب اهل ســنت و يك قول نزد فقهای 
اماميــه، چنانچه مردی به خواســتگاری زنی برود و 
زن به او پاســخ مثبت دهد يا هنوز پاسخ نداده باشد، 
حرام اســت كه مرد ديگری از آن زن خواســتگاری 
كند. اما بنابر قول مشــهور فقهــای اماميه، اين عمل 
كراهت دارد. اگر كسی خواستگاری دوم را انجام دهد 
و خواســتگاری او منجر به اجرای عقد نكاح شود، 
براساس نظر كسانی كه معتقد به حرمت هستند، چنين 
شــخصی اگرچه مرتكب حرام شده است، ليكن عقد 
نكاح او صحيح است. اما مالكيه معتقد به بطالن عقد 
نكاح هستند، و يك قول مبنی بر اعتقاد به صحت عقد 

خواستگار دوم، نيز از مالك نقل شده است.
6. اگرچه قاعده اوليه، حرمِت نظر به نامحرم اســت، 
اما در لحظه خواســتگاری در صورتی كه قصد لذت 
نباشــد، نگاه مرد به زن و برعكس جايز است. مازاد 
بر جواز، فقهای اهل ســنت قائل به استحباب نظر به 

مخطوبه هستند.
7. دليلی بر نهی خواستگاری زن از مرد وجود ندارد 
و جايز است كه زن به مرد پيشنهاد ازدواج دهد. ليكن 
برای حفظ حيای زن، بهتر اســت كه اين پيشنهاد از 

سوی ولی زن يا خويشاوندان او صورت پذيرد.

- قرآن كريم.
- ابن جزی، محمد بن احمــد، القوانين الفقهية، بی جا، 

بی نا، بی تا.
- ابن رشــد، محمد بن احمد، المقدمــات الممهدات، 

بيروت، دارالغرب اإلسالمی، 1408ق.
- ابن عابدين، محمدامين بن عمر، رد المحتار علی الدر 

المختار، بيروت، دارالفكر، 1412ق
- ابن قدامــه، عبداهلل بن احمــد، المغنی، قاهره، مكتبة 

القاهرة، 1388ق.
- ابن مفلح، ابراهيم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 
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دارصادر، 1410ق.
- ابن مودود، عبــداهلل بن محمــود، اإلختيار لتعليل 

المختار، بيروت، دارالكتب العلمية، 1356ق.
- ابن نجيم مصری، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق 

شرح كنز الدقائق، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
- انصاری، زكريا بن محمد، أسنی المطالب فی شرح 

روض الطالب، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.
- بحرانی، يوســف بن احمد، الحدائــق الناضرة فی 
أحكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشــارات اسالمی، 

1405ق.
- بخاری، محمد بن اســماعيل، صحيــح البخاری، 

قاهره، لجنة إحياء كتب السنة، 1410ق.
- بغدادی، عبدالوهاب بن علی، اإلشــراف علی نكت 

مسائل الخالف، بيروت، دارابن حزم، 1420ق.
- همو، المعونة علی مذهب عالم المدينة، مكه، المكتبة 

التجارية، بی تا.
- بيهقی، احمد بن حســين، الســنن الصغير، كراچی، 

جامعة الدراسات اإلسالمية، 1410ق.
- جنــدی، خليل بن اســحاق، التوضيح فی شــرح 
المختصــر الفرعی إلبــن الحاجب، مركــز نجيبويه 

للمخطوطات و خدمة التراث، 1429ق.
- حجاوی، موســی بن احمد، اإلقناع فی فقه اإلمام 

أحمد بن حنبل، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة 
إلی تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت)ع( 

إلحياء التراث، 1409ق.
- حصنی، ابوبكر بن محمــد، كفاية األخيار فی حل 

غاية اإلختصار، دمشق، دارالخير، 1994م.
- حطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل فی شرح 

مختصر خليل، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
- حلی، حسن بن يوســف، تحرير األحكام الشرعية 
علــی مذهب اإلمامية، قم، مؤسســه امام صادق)ع(، 

1420ق.
- همو، تذكرة الفقهاء، قم، موسسه آل البيت)ع( إلحياء 

التراث، 1400ق.
- خرشــی، محمد بن عبداهلل، شــرح مختصر خليل، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- خمينی، سيد روح اهلل، تحرير الوسيلة، تهران، مؤسسه 

تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1379 ش.
- خن، مصطفی، مصطفی بغا و علی شــربجی، الفقه 
المنهجی علی مذهب اإلمام الشافعی، دمشق، دارالقلم، 

1413ق.
- دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه 

تهران، 1377ش.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، المفردات فی 
غريب القرآن، دمشق، دارالقلم؛ بيروت، الدار الشامية، 

1412ق.
- رومی بابرتی، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- زبيدی، محمــد بن محمد، تاج العروس من جواهر 

القاموس، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- زهری غمراوی، محمد، الســراج الوهاج علی متن 

المنهاج، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
- سرخســی، محمد بن احمد، المبســوط، بيروت، 

دارالمعرفة، 1414ق.
- شافعی، محمد بن ادريس، األم، بيروت، دارالمعرفة، 

1410ق.
- شــبيری زنجانی، سيد موســی، كتاب نكاح، قم، 

مؤسسه پژوهشی رأی پرداز، 1419ق.
- شربينی، محمد بن احمد، اإلقناع فی حل ألفاظ أبی 

شجاع، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- همو، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
- شــريف مرتضی، علی بن حســين، اإلنتصار فی 
إنفــرادات اإلمامية، قم، دفتر انتشــارات اســالمی، 

1415ق.
- شــهيد ثانی، زين الدين بن علی، الروضة البهية فی 
شــرح اللمعة الدمشــقية، قم، مجمع الفكر اإلسالمی، 
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1434ق.
- همو، مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، قم، 

مؤسسة المعارف اإلسالمية، 1419ق.
- شــيرازی، ابراهيم بن علی، المهذب فی فقه اإلمام 

الشافعی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
- صاوی، احمد بــن محمد، بلغة الســالك ألقرب 

المسالك، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
- صدر، سيد محمد، ما وراء الفقه، بيروت، داراألضواء، 

1420ق.
- طباطبايی، سيدعلی بن محمدعلی، رياض المسائل 
فی بيان األحكام بالدالئل، قم، مؤسســه آل البيت)ع( 

إلحياء التراث، 1422ق.
- طوســی، محمد بن حســن، الخالف، قــم، دفتر 

انتشارات اسالمی، 1420ق.
- همو، المبســوط فی فقه اإلماميــة، تهران، المكتبة 

المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، 1387ق.
- عروســی حويزی، عبدعلی بن جمعه، تفسير نور 

الثقلين، قم، اسماعيليان، 1415ق.
- عينی، محمود بن احمد، البناية شرح الهداية، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1420ق.
- همو، عمدة القاری شرح صحيح البخاری، بيروت، 

دارإحياء التراث العربی، بی تا.
- غزالی، محمــد بن محمد، الوســيط فی المذهب، 

قاهره، دارالسالم، 1417ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام و اإلبهام 
عن قواعد األحكام، قم، دفتر انتشــارات اســالمی، 

1424ق.
- فخر المحققين، محمد بن حسن، إيضاح الفوائد فی 

شرح مشكالت القواعد، قم، اسماعيليان، 1387ق.
- قرافی، احمد بن ادريس، الذخيرة، بيروت، دارالغرب 

اإلسالمی، 1994م.
- كاسانی، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتيب 

الشرائع، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.
- كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تهران، دارالكتب 

اإلسالمية، 1407ق.
- مالك بن انس، المدونة الكبری، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1415ق.
- همو، الموطأ، ابوظبی، مؤسســة زايد بن ســلطان، 

1425ق.
- مــاوردی، علی بن محمد، الحــاوی الكبير فی فقه 
مذهب اإلمام الشــافعی، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

1419ق.
- محقق حلی، جعفر بن حســن، شرائع اإلسالم فی 

مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1408ق.
- مرداوی، علی بن ســليمان، اإلنصــاف فی معرفة 
الراجح من الخالف، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 

1419ق.
- مســلم بن حجاج نيشابوری، صحيح مسلم، قاهره، 

دارالحديث، 1412ق.
- مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، بوســتان كتاب، 

1387ش.
- معيــن، محمد، فرهنــگ معين، تهــران، اميركبير، 

1371ش.
- ميرزای قمی، ابوالقاســم بن محمدحسن، القوانين 
المحكمة فی األصــول، قم، مؤسســة إحياء الكتب 

اإلسالمية، 1430ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع 

اإلسالم، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1404ق.
- نسائی، احمد بن شعيب، الســنن الكبری، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1411ق.
- نفراوی، احمد بن غانم، الفواكه الدوانی علی رسالة 

ابن أبی زيد القيروانی، بيروت، دارالفكر، 1415ق.
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