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چکیده
خواســتگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است ،مقدمه ازدواج محسوب
میشــود .همانگونه که بر ذیالمقدمه (یعنی ازدواج) ،حکم شرعی استحباب بار میشود و در بعضی موارد
که خوف گناه باشد ،حکم وجوب میآید ،نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد.
در برخی از موارد خواســتگاری حرام است .در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی
موارد ،هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواســتگاری جایز اســت .فقهای مذاهب خمسه نسبت به
احکام خواستگاری اظهار نظر کردهاند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد .در این مقاله ضمن
بررسی نظرات فقهای مذاهب اهلسنت و امامیه ،ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس مییابد .در بررسی
تطبیقی نظرات به این نتیجه میرســیم که خواســتگاری از زن صاحب عده رجعیه ،به اتفاق مذاهب خمسه
حرام اســت .در عده وفات و عده طالق بائن ،تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است .نسبت به
عده بائن ،قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند .خواستگاری
از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده ،طبق نظر مذاهب چهارگانه اهلسنت حرام است .در امامیه دو
قول وجود دارد :عدهای از فقهای امامیه قائل به حرمت شــدهاند ،اما مطابق قول مشهور امامیه ،خواستگاری
شخص دوم کراهت دارد .خواستگاری زن از مرد ،حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.

کلیدواژهها :عقد نکاح ،خِ طبه ،خواستگاری ،تعریض ،تصریح.

 .1أصول الفقه ،ص.87
 .2العنایة شــرح الهدایة ،ج ،3ص189؛ شــرح مختصر خلیل ،ج،3
ص165؛ أســنی المطالب ،ج ،3ص107؛ اإلنصاف ،ج ،12ص196؛
الروضة البهیة ،ج ،3ص.145

مفاهیم

 )1خِ طبه (خواستگاری)

ِخطبة از ریشه خطب است .خطب ،مخاطبة و تخاطب
هر ســه به معنی رویاروی ســخن گفتن و رد و بدل
کردن کالم بین یکدیگر است .از این ریشه واژه ُخطبة
(به ضم خاء) به معنی اندرز گفتن است .اما واژه ِخطبة
(به کسر خاء) به معنی خواســتگاری کردن و نامزد
4
خواستن برای همسری است.
در اصطالح فقهی ،شــهید ثانی در مســالک ِخطبة
(به کســر خــاء) را اینگونه تعریــف میکند« :هی
طلب الزوجة من نفســها أو ولیها»؛« 5خطبة به معنی
درخواست ازدواج با زنی است که از خود زن و یا از
ولی زن صورت میپذیرد».
 .3السنن الکبری ،ج ،3ص.272
 .4المفردات ،ص.286
 .5مسالک األفهام ،ج ،7ص.415
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مقدمه
تشــکیل خانواده از نظر اسالم جایگاه واالیی دارد و
توجه ویژهای به آن شده است .در آیات قرآن کریم،
خداوند به ازدواج امر کرده اســت .در آیه سوم سوره
اب لَ ُك ْم ِم َن ال ِّن َسا ِء»؛
نساء میفرمایدَ « :فان ِْك ُحوا َما َط َ
«با زنانی که میپســندید ازدواج کنید» و در آیه 32
«و َأن ِْك ُحوا ْ َ
ال َيا َمى ِم ْن ُك ْم
ســوره نور فرموده اســتَ :
ــم إ ِْن َي ُكونُوا ُفق ََرا َء
َو َّ
الصالِ ِح َ
ين ِم ْ
ــن ِع َبا ِد ُك ْم َو ِإ َمائِ ُك ْ
يم»؛ «مردان و
ُي ْغ ِن ِه ُم اهللُ ِم ْــن َف ْض ِل ِه َواهللُ َو ِاس ٌــع َع ِل ٌ
زنان بیهمسر خود را همسر دهید ،همچنین غالمان
و کنیزان صالح و درستکارتان را ،اگر فقیر و تنگدست
باشند ،خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میسازد؛
خداوند گشایش دهنده و آگاه است».
بنابــر بحثی کــه اصولیان بیان میدارنــد ،امر ظهور
در وجوب دارد 1.اگر قرائنــی دال بر رخصت ترک
وجود نداشته باشــد ،وجوب آن ثابت میگردد .اما
بــا توجه به وجود قرائن ،جمهور فقهای اســام فتوا
دادهاند که ازدواج مستحب مؤکد است .با وجود این،
فتوای فقها همراه این قید است که اگر کسی به سبب
نداشــتن همســر به حرام افتد ،واجب است ازدواج
کنــد 2.ازدواج با چنین جایگاه رفیعی ،مقدمهای دارد
که آن خواستگاری است .خواستگاری اولین مرحله
رویارویی مرد و زن اســت که نظرات ،خواستهها و
شــروطی که مد نظر دارند را بیان میکنند .در نتیجه
ظهور نقاط مشــترک ،مصمم در پیمان بستن و انشاء
عقد نکاح میشوند ،تا ردای همسری یکدیگر را بر تن
کنند .خواستگاری از جمله رسومی است که از دیرباز
در جوامع مختلف به اشــکال گوناگونی وجود داشته
اســت .در برخی از مناطق ـ اغلب در قدیم اینگونه
بوده است ـ اجازه صحبت دختر و پسر را نمیدادهاند
و تمام مقدمات ازدواج در قالب خواســتگاری ،بین

بزرگان فامیل رد و بدل میشــده است .اما دین مبین
اســام صحبتی را که در قالب خواســتگاری برای
ازدواج بین زن و مرد صورت پذیرد ،جایز میداند و
ضمن توجه به این مســئله احکامی را برای آن وضع
کرده است .چون خواســتگاری مقدمه ازدواج است
و در شــناخت طرفین از یکدیگر تأثیر اساسی دارد،
انجام آن مورد تأیید ســیره عقال است ،به گونهای که
عقال انجام خواستگاری و مالقات زن و مرد و صحبت
آنان قبل از ازدواج را امری الزم میدانند .این ســیره
مورد تأیید و تأکید شارع مقدس نیز قرار گرفته است.
نسائی روایتی را نقل میکند که در زمان پیامبر(ص)،
مردی انصاری از زنی خواستگاری کرد .پیامبر(ص)
به او فرمود :آیا او را دیدهای؟ آن شــخص گفت :نه،
ندیدهام .پــس پیامبر(ص) به او امر کرد که آن زن را
(قبــل از ازدواج) ببیند 3.اگر قبل از ازدواج ،مالقاتی
بین زن و مرد صورت پذیرد ،طرفین میتوانند با دید
باز تصمیم بگیرند و این مطلبی اســت که در روایت
مذکور بر آن تأکید شده است.

48

شربینی شــافعی در اإلقناعِ ،خطبة را اینگونه تعریف
النــکاح من جهة
کــرده اســت« :التمــاس الخاطب
َ
المخطوبة»؛« 6درخواســت و طلــب ازدواج از زنی
برای پذیرش همســری» .خاطب مردی است که اقدام
به خواســتگاری میکند و مخطوبه زنی است که از او
خواستگاری صورت میپذیرد.
فقهای مذاهب اســامی با عبارتهایی شبیه آنچه بیان
شــد ،یا با عبارات دیگری مثــل« :التماس التزویج»،
«التماس نکاح المرأة» و «طلب المرأة للزواج»ِ ،خطبة
را تعریف کردهاند 7.در واقع تمامی تعاریف فوق ،گویای
مطلب هستند .پس ِخطبة به معنی درخواست و پیشنهاد
ازدواج است که از سوی خاطب یا وکیل خاطب نسبت
به مخطوبه یا ولی یا وکیل مخطوبه صورت میپذیرد.
لفظ خواســتگاری در لغت فارسی نیز به معنای طلب
عروسی و زناشویی ،و به دختر یا زنی پیشنهاد ازدواج
دادن اســت 8.همچنین خواستگار به معنی خواهنده و
9
کسی است که طالب زناشویی است.
 )2تصریح
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تصریح در لغت به معنی روشــن و آشکار سخن گفتن
است ،و معنای مخالف تعریض را دارد؛ 10یعنی شخص
به گونهای سخن بگوید که نتوان از سخن او ،برداشتهای
مختلفی کرد ،بلکه ســخن او بــه دور از هرگونه کنایه
باشــد .تصریح اصطالحی اســت که در کتاب نکاح
اســتعمال شده است ،و نوعی از خواستگاری است ،به
نحوی که خواســتگار به صراحت مقصود خود را بیان
میکند 11.مث ً
ال شخص به طور صریح بگوید« :أرید أن
 .6اإلقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ،ج ،2ص.413
 .7البحر الرائق ،ج ،11ص126؛ شرح مختصر خلیل ،ج ،10ص265؛
اإلقنــاع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،2ص76؛ الســراج الوهاج،
ص361؛ أسنی المطالب ،ج ،3ص115؛ الحدائق الناضرة ،ج ،23ص.36
 .8لغتنامه دهخــدا ،مدخل «خواســتگاری»؛ فرهنگ معین ،مدخل
«خواستگاری».
 .9همان.
 .10تاج العروس ،ج ،4ص.118
 .11بدائع الصنائــع ،ج ،3ص204؛ المعونــة ،ج ،1ص792؛ الحاوی
الکبیر ،ج ،9ص249؛ المغنی ،ج ،7ص524؛ تحریر األحکام الشرعیة،
ج ،2ص.5

انکحک أو أتزوجک أو اخطبک»؛ 12یعنی قصد ازدواج
با تو را دارم ،یا اینکه میخواهم از تو خواســتگاری
کنم .به عبارت دیگر خواستگاری به نحو تصریح یعنی:
«االتیــان بلفظ الیحتمل غیــر ارادة النکاح»؛« 13بیان
خواستگاری با لفظی که تنها دال بر اراده نکاح است و
احتمال دیگری در آن وجود ندارد».

 )3تعریض

تعریــض در لغت مقابل تصریح و بــه معنای به کنایه
و سربسته ســخن گفتن است 14.اما در اصطالح فقهی،
تعریض نوعی از خواستگاری است که به صورت کنایه
صورت میپذیرد؛ یعنی خواستگار الفاظی را بیان میکند
که دوپهلو است و هم میتوان از آن اراده خواستگاری
بــرای ازدواج کرد و هم بر غیر خواســتگاری قابلیت
حمل دارد ،اگرچه وجه حمل بر خواســتگاری برای
نکاح ،بر وجه دیگر آن غلبه دارد 15.مث ً
ال مردی به زنی
بگوید :من به تو عالقهمندم ،یــا اینکه بگوید :تو نزد
من دارای احترام هســتی .در این صورت زن میتواند
برداشــت کند که مرد به کنایه از او خواستگاری کرده
16
است.
ماوردی از فقهای شافعی در الحاوی الکبیر تعریض را
اینگونه تعریف کرده اســت« :هو خالف التصريح وهو
تعريض الرجل للمرأة بمــا يدلها به على إرادة خطبتها
بغيــر تصريح»؛« 17تعریض برخالف تصریح اســت و
آن سخن مرد اســت که به کنایه به زنی ابراز میدارد،
بــا الفاظی که به نحو کنایه داللت بر خواســتگاری او
دارد» .شهید ثانی برای نمونه الفاظی را ذکر میکند که
داللت این الفاظ بر نکاح به نحو کنایه و تعریض است.
مث ً
ال مرد میگوید« :رب راغب فیک و حریص علیک
 .12البنایة شرح الهدایة ،ج ،5ص.623
 .13الروضة البهیة ،ج ،3ص.230
 .14لسان العرب ،ج ،7ص.183
 .15البحر الرائق ،ج ،4ص164؛ الفواکه الدوانی ،ج ،2ص42؛ أســنی
المطالــب ،ج ،3ص115؛ اإلقناع في فقــه اإلمام أحمد بن حنبل ،ج،3
ص160؛ کشف اللثام و اإلبهام ،ج ،7ص.32
 .16المقدمات الممهدات ،ج ،1ص519؛ المغنی ،ج ،7ص.147
 .17الحاوی الکبیر ،ج ،9ص.247

أو أنی راغب فیک أو أنــت علی کریمة أو عزیزة أو
ان اهلل لســائق الیک خیرا ً أو رزق ًا»؛ 18یعنی چه بسیار
افرادی که به تو عالقه داشته و حریص هستند ،یا من
به تو عالقهمندم ،یا تو نزد من دارای جایگاه و احترام
هســتی ،یا اینکه بگوید خداونــد به تو آنچه که خیر
است و روزیش را عطا کند.

 .18الروضة البهیة ،ج ،3ص.230
 .19بدائع الصنائع ،ج ،3ص204؛ شرح مختصر خلیل ،ج ،3ص169؛
الحاوی الکبیــر ،ج ،9ص247؛ المغنی ،ج ،7ص147؛ الروضة البهیة،
ج ،3ص230؛ کشــف اللثام و اإلبهام ،ج ،7ص32؛ الحدائق الناضرة،
ج ،23ص.578
 .20الحاوی الکبیر ،ج ،9ص.247
 .21تذکرة الفقهاء ،ج ،1ص.569

 .22بدائــع الصنائع ،ج ،3ص204؛ المعونــة ،ج ،1ص792؛ الحاوی
الکبیر ،ج ،9ص634؛ المغنی ،ج ،7ص147؛ شــرائع اإلســام ،ج،2
ص.244
 .23ریاض المســائل ،ج ،11ص305؛ شرائع اإلسالم ،ج ،2ص244؛
بدائع الصنائع ،ج ،3ص204؛ الفواکــه الدوانی ،ج ،2ص45؛ المغنی،
ج ،7ص.147
 .24اإلختیــار لتعلیل المختار ،ج ،3ص84؛ القوانین الفقهیة ،ص137؛
أســنی المطالب ،ج ،3ص148؛ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،
ج ،3ص180؛ مسالک األفهام ،ج ،8ص.242
 .25الکافی ،ج ،5ص442؛ صحیح البخاری ،ج ،4ص.359
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موارد حرمت خواستگاری
در فقه مذاهب اســامی مواردی احصا شده است که
در آن حالتها خواستگاری حرام است:
 -1خواستگاری از زن شوهردار که به اتفاق حرمت
آن بیان شده است 19.ماوردی هردو نوع خواستگاری
(تعریض و تصریح) را از زن شوهردار حرام میداند.
بیان او در الحاوی الکبیر اینگونه اســت« :اما ذات
20
الزوج فال یحــل خطبتها بتعریــض و التصریح».
همچنین عالمه حلی از فقهای امامیه چنین بیانی دارد:
«اما ذات البعل فیحرم خطبتها علی غیر الزوج تعریض ًا
ً 21
و تصریحا».
قرآن کریم در آیه  24ســوره نســاء حرمت ازدواج
ات ِم َن
«و الْ ُم ْح َص َن ُ
با زن شــوهردار را بیان میکندَ :
ال ِّن َســاء» .عالوه بر دلیل اجماع کــه فقهای مذاهب
اسالمی برای حرمت خواســتگاری از زن شوهردار
بیان کردهاند ،فســاد چنین عملی نیز بر کسی پوشیده
نیســت؛ زیرا آبروی برادر مؤمن محترم است و نباید
تعدی شود.
به آن ّ
 -2خواســتگاری از زنی که در عده رجعیه به ســر
میبرد .در این مورد نیز به اتفاق فریقین خواستگاری

حرام اســت؛ 22زیرا زن صاحب عده رجعیه مثل زن
شوهردار است .در زمان عده رجعی شوهر میتواند به
زن رجوع کند و بدون نیاز به صیغه عقد نکاح ،دوباره
علقه زناشــویی آنها برقرار میشود .پس تا زمانی که
عده او به پایان نرســیده است ،خواستگاری به هردو
23
نحو آن؛ یعنی تعریض و تصریح حرام است.
 -3خواســتگاری در صورتی که ازدواج حرام ابدی
باشد ،مانند محارم انسان که ازدواج با آنها حرام ابدی
24
است و طبیعت ًا خواستگاری از آنها نیز حرام است.
حرمت ازدواج با محارم نســبی و سببی در آیات 22
و  23سوره نساء بیان شــده است .همچنین حرمت
ازدواج بــا محارم رضاعی نیز مــورد اتفاق فریقین
قرار دارد و مســتند آن روایت پیامبر(ص) است که
در مصادر شیعه و ســنی نقل شده است .پیامبر(ص)
25
اع َما يَ ْح ُر ُم ِم َن النَّ َس ِب»؛
الر َض ِ
میفرماید« :يَ ْح ُر ُم ِم َن َّ
«هر چیزی که به سبب نسب بر انسان حرام میشود،
با شیرخوارگی نیز حرام میشود» .مث ً
ال همانگونه که
ازدواج با عمه و خاله نســبی حرام است ،ازدواج با
عمه و خاله رضاعی هم حرام است.
عالوه بر این محرمات که مــورد اتفاق فریقین قرار
دارد ،اســباب دیگری نیز وجود دارد که از مختصات
مذهب امامیه است و برخی دیگر مشترک بین امامیه
و یک یا چند مذهب از مذاهب چهارگانه اهلســنت
است.
 -1طالق نهم؛ بــا کیفیتی که بعد از هر ســه طالق
برای رجوع مرد به زن ،به محلل نیاز است .پس اگر

50

سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

مردی همسرش را نه بار طالق دهد ،بعد از طالق نهم
همســرش بر او حرام مؤبد میشود و نمیتواند با او
ازدواج کند .در این صورت هردو نوع خواســتگاری
نیز حرام خواهد بود؛ زیرا خواســتگاری زمانی جایز
است که امکان ازدواج وجود داشته باشد 26.حکم به
حرمت ابدی در اثر طالق نهــم از مختصات مذهب
امامیه است و دلیل این حرمت اجماع فقهای امامیه و
روایاتی است که نقل کردهاند 27.در این مسئله مالک
بن انس دو قول دارد که یکی از دو قول او مطابق نظر
28
فقهای امامیه است.
 -2لعان؛ زمانی صورت میپذیرد که مردی به همسر
خود اتهام زند که او مرتکب عمل منافی عفت شــده
است و به جز شوهر شــاهد دیگری وجود ندارد .با
کیفیتی که در آیات ششــم تا نهم سوره نور بیان شده
اســت ،اگر لعان صورت پذیرد ،باید از یکدیگر جدا
شوند و تا ابد بر یکدیگر حرام میشوند و نمیتوانند
مجدد ازدواج کنند .نظر مالک و شــافعی مطابق نظر
امامیه اســت 29.اما ابوحنیفه معتقد است :لعان طالق
بائن است نه فسخ ،و به خاطر لعان ،زوجین در حال
حاضر بر یکدیگر حرام میشــوند ،اما اگر بعدا ً مرد
ادعای خود را تکذیب کند ،بر او حد جاری میشود
و ضرورت اقامه حد بر مرد ،بطالن لعان اســت .پس
30
در این صورت جایز اســت که دوباره ازدواج کنند.
دلیل معتقــدان به حرمت مؤبد بعــد از لعان ،روایت
پیامبر(ص) است که میفرماید« :المتالعنان اذا تفرقا
الیجتمعان ابداً»؛ 31یعنی اگر زن و شوهری لعان کنند،
بر یکدیگر حرام میشوند و هرگز نمیتوانند ازدواج
کنند.
 .26شرائع اإلسالم ،ج ،2ص.237
 .27اإلنتصار ،ص265؛ الخالف ،ج ،4ص322؛ وسائل الشیعة ،ج،22
ص.120
 .28المدونة الکبری ،ج ،3ص19؛ الخالف ،ج ،4ص.322
 .29المقدمات الممهدات ،ج ،1ص519؛ األم ،ج ،5ص291؛ الخالف،
ج ،5ص24؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص.453
 .30المبسوط ،ج ،7ص.44
 .31السنن الصغیر ،ج ،3ص.144

موارد دیگری همچون زنا با زن شوهردار ،زنا در عده
رجعیه ،عقد در زمان عده با علم به تحریم و عده نیز
براســاس مذهب امامیه موجب حرمت ابدی میشود
32
که در این صورت ازدواج حرام خواهد بود.
جواز خواستگاری به نحو تعریض
زنی که شــوهر او از دنیا میرود ،باید چهار ماه و ده
روز عــده نگه دارد و در این مدت حق ندارد ازدواج
کند .در زمان عده وفات خواستگاری به نحو تصریح
جایز نیست ،اما خواستگار میتواند در مدت مذکور
به نحو تعریض از این زن خواستگاری کند .قرآن کریم
بعد از بیان حکم عده وفات در آیه  234ســوره بقره،
يما
«و َل ُج َن َ
در آیه بعد از آن میفرمایــدَ :
اح َع َل ْي ُك ْم ِف َ
َ
َع َّر ْض ُت ْم بِ ِه ِم ْن ِخ ْط َب ِة ال ِّن َسا ِء َأ ْو َأ ْك َن ْن ُت ْم ِفي أ ْن ُف ِس ُك ْم َع ِل َم
اهللُ َأن َُّك ْم َس َت ْذ ُك ُرونَ ُه َّن َولَ ِك ْن َل ُت َو ِاع ُدو ُه َّن ِس ًّرا إ َِّل َأ ْن
اح َح َّتى َي ْب ُلغَ
َتقُولُوا ق َْو ًل َم ْع ُرو ًفا َو َل َت ْع ِز ُموا ُعق َْد َة ال ِّن َك ِ
اب َأ َج َل ُه»؛ «و گناهی بر شــما نیست که به طور
الْ ِك َت ُ
کنایه (از زنانی که همسرانشان مردهاند) خواستگاری
کنید و یــا در دل تصمیم بر ایــن کار بگیرید (بدون
اینکه آن را اظهار کنید ).خداوند میدانســت شما به
یاد آنها خواهید افتاد ،ولی پنهان با آنها قرار زناشویی
نگذارید ،مگــر اینکه به طرز پســندیدهای (به طور
کنایه) اظهار کنید( .ولی در هر حال) اقدام به ازدواج
ننمایید تا عده آنها به ســر آید» .براســاس این آیه،
مذاهب اسالمی به اتفاق فتوا دادهاند که در زمان عده
33
وفات میتوان به نحو تعریض خواستگاری کرد.
مورد دیگری که خواســتگاری فقط به نحو تعریض
جایز اســت ،در زمان عده بائن میباشد .مانند زنی
که طالق خلع گرفته اســت .براساس مذهب امامیه،
مالکیه و حنبلیه ،خواستگاری به نحو تعریض در عده
 .32اإلنتصار ،ص.264
 .33بدائع الصنائع ،ج ،3ص204؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج،3
ص534؛ المعونة ،ج ،1ص792؛ شرح مختصر خلیل ،ج ،3ص169؛
الحــاوی الکبیر ،ج ،9ص248؛ المغنی ،ج ،7ص147؛ جواهر الکالم،
ج ،3ص119؛ الحدائق الناضرة ،ج ،24ص.90

بائن جایز است 34.دلیل این فتوا آیه  235سوره بقره
است که قب ً
ال بیان شــد .محقق حلی از فقهای امامیه
در کتاب شــرائع اإلسالم چنین میگوید« :اما المعتدة
البائنة سواء کانت عن خلع أو فسخ یجوز التعریض من
الزوج و غیره»؛« 35زنی که در عده بائن به سر میبرد
ـ و تفاوتــی ندارد که به خاطر طالق خلع اســت یا
فسخ ـ خواستگاری به نحو تعریض از جانب زوج و
دیگران از او جایز است» .در مذهب شافعی دو وجه
جواز و عدم جواز بیان شــده است 36،اما قول راجح
در این مذهب ،جواز خواستگاری به نحو تعریض در
37
عده بائن است.
برخی از فقهای حنفی خواســتگاری به نحو تعریض
در عده بائن را جایز نمیدانند 38.اما برخی دیگر بنابر
اظهر خواســتگاری به نحو تعریــض در عده بائن را
39
جایز میدانند.

 .34شرائع اإلسالم ،ج ،2ص244؛ شرح مختصر خلیل ،ج ،3ص169؛
المغنی ،ج ،7ص.147
 .35شرائع اإلسالم ،ج ،2ص.244
 .36الوسیط فی المذهب ،ج ،5ص39؛ الحاوی الکبیر ،ج ،9ص.249
 .37المهذب ،ج ،2ص448؛ الفقه المنهجی ،ج ،4ص.33
 .38بدائع الصنائع ،ج ،3ص204؛ البحر الرائق ،ج ،4ص.165
 .39البنایة شرح الهدایة ،ج ،5ص.623

جواز خواستگاری به نحو تعریض و تصریح
مردی که همســر خود را طالق بائن داده اســت ،در
زمان عده بائن میتواند از او خواســتگاری کند و این
خواســتگاری به هردو نوع تعریــض و تصریح جایز
اســت .جواز خواســتگاری به نحو تصریح در زمان
عده بائن مختص زوج اســت و این حکم مورد اتفاق
مذاهب اسالمی است 42.جواز تصریح مشروط به این
اســت که در حال حاضر امکان ازدواج زوج با زوجه
وجود داشته باشد ،اما اگر بعد از طالق سوم باشد ،نیاز
به محلل اســت .پس در چنین حالتی حرام است که با
او ازدواج کنــد و در نتیجه نمیتواند به صراحت از او
خواستگاری نماید.
عالوه بر این مورد ،میتوان از هر زنی که بدون همسر
بوده و در عده نیز نباشــد و هیــچ کدام از محرمات
ســببی ،نسبی و رضایی و اســباب حرمت ابدی نیز
در میان نباشــد ،بــه هردو نحو تعریــض و تصریح
43
خواستگاری کرد و منعی وجود ندارد.
 .40مســالک الأفهام ،ج ،7ص416؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص231؛
بدائــع الصنائع ،ج ،2ص269؛ مغنی المحتــاج ،ج ،3ص135؛ کفایة
األخیار ،ج ،2ص33؛ السراج الوهاج ،ص362؛ المغنی ،ج ،7ص.147
 .41المعونة ،ج ،1ص792؛ المدونة الکبری ،ج ،2ص.439
 .42بدائع الصنائع ،ج ،3ص204؛ شرح مختصر خلیل ،ج ،10ص277؛
المعونة ،ج ،1ص792؛ الحاوی الکبیــر ،ج ،9ص248؛ المغنی ،ج،7
ص147؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص.230
 .43بدائــع الصنائــع ،ج ،3ص204؛ المعونة ،ج ،1ص792؛ شــرح
مختصــر خلیل ،ج ،3ص169؛ الحاوی الکبیر ،ج ،9ص247؛ المغنی،
ج ،7ص147؛ کشــف اللثام و اإلبهام ،ج ،7ص32؛ الحدائق الناضرة،
ج ،23ص.578
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حکم خواستگاری به نحو تصریح در زمان عده
پیش از این بیان شــد که خواستگاری به هردو نوع
تصریح و تعریض در عده رجعی حرام است .همچنین
خواســتگاری به نحو تصریــح در عده وفات و عده
بائن حرام اســت .حال اگر شخصی در زمان عده به
صراحت خواســتگاری کند ،مرتکب عمل حرام شده
است و در هر صورت ،چنین شخصی نمیتواند با زنی
که در عده اســت ،ازدواج کند .اما پس از پایان عده
میتواند بــا آن زن ازدواج کند ،اگرچه در زمان عده
مرتکب عمل حرامی شده باشد .دلیل آن این است که
عمل حرام او تأثیر وضعی در عقد نکاح ندارد .در این

فتوا امامیه ،حنفیه ،شافعیه و حنابله متفق هستند.
اما در مذهب مالکیــه دو قول وجود دارد :بنابر قول
اول ،در صورتی که در زمان عده ،خواستگاری به نحو
تصریح صورت پذیرد و بعد از عده عقد نکاح جاری
شود ،مستحب است زوجین از یکدیگر جدا شوند .اما
قول دوم که قول راجح در مذهب مالکیه محســوب
41
میشود ،قائل به وجوب مفارقت زوجین است.
40
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خواستگاری از زنی که به شخص دیگر پاسخ
مثبت داده است
بنابر نظر مذاهب چهارگانه اهلسنت ،در صورتی که
مردی از زنی خواستگاری کند و زن به او پاسخ مثبت
دهد ،در این صورت حرام اســت که شخص دیگری
از آن زن خواســتگاری نماید 44.در بین فقهای امامیه
دو قول وجود دارد :فقهایی همچون شــیخ طوســی،
45
عالمه حلی و شــهید اول قائل به حرمت هســتند.
در مقابل فقهایی از جمله محقق حلی ،شــهید ثانی،
فخر المحققیــن ،فاضل هندی و صاحب جواهر قائل
46
به کراهت هستند.
در ایــن زمینه روایتی در کتب روایی اهلســنت از
پیامبر(ص) نقل شده است که میفرمایدَ :
«ل يَ ْخ ُط ُ
ب
أَ َح ُد ُك ْ
ــم َع َلــى ِخ ْطبَ ِة أَ ِخيه»؛« 47هیچ کدام از شــما
بعد از خواســتگاری برادر مؤمنــش ،از مخطوبه او
خواســتگاری نکند» .در روایت دیگری آمده است:
الر ُج ُل َع َلى ِخ ْطبَ ِ
َ
ــة أَ ِخي ِهَ ،حتَّى يَ ْن ِك َح أَ ْو
«ل يَ ْخ ُط ُب َّ
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ــرك»؛ «نباید مردی بعد از خواســتگاری برادر
يَ ْت ُ
مؤمنش از مخطوبه او خواستگاری کند ،تا زمانی که
(خواســتگار اول) با آن زن ازدواج کند ،یا اینکه از
ازدواج با آن زن منصرف شود».
مطابق این روایت که پیامبر(ص) از خواستگاری بعد
از خواســتگاری برادر مؤمن نهی فرمود و براساس
قواعد اصول که نهی ظهــور در حرمت دارد ،فقهای
مذاهب اهلسنت و گروهی از فقهای امامیه مثل شیخ
طوســی ،عالمه حلی و شــهید اول ،قائل به حرمت
48

 .44البحــر الرائــق ،ج ،4ص164؛ مواهب الجلیــل ،ج ،3ص410؛
الحاوی الکبیر ،ج ،9ص251؛ المبدع ،ج ،6ص.91
 .45الخالف ،ج ،4ص322؛ المبسوط فی فقه اإلمامیة ،ج ،4ص219؛
تذکرة الفقهاء ،ج ،1ص570؛ تحریر األحکام الشرعیة ،ج ،3ص432؛
الروضة البهیة ،ج ،3ص.231
 .46شــرائع اإلســام ،ج ،2ص244؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص232؛
إیضاح الفوائد ،ج ،3ص11؛ کشــف اللثــام و اإلبهام ،ج ،7ص33؛
جواهر الکالم ،ج ،30ص.124
 .47الموطأ ،ج ،3ص.747
 .48صحیح البخاری ،ج ،8ص.159

شــدهاند .برخی از قائالن به حرمت خواســتگاری
شخص دوم ،ادله دیگری را نیز برشمردهاند .از جمله
اینکه این کار موجب ایذاء مؤمن میشود و دشمنی و
عداوت حرام را باعث میگردد و هر چیز که وسیلهای
برای ایجاد فتنه و دشــمنی بین دو مؤمن شود ،حرام
49
است.
اما فقهایی از مذهب امامیه که قائل به کراهت شدهاند،
سند روایت فوق را ضعیف میدانند .بنابراین نمیتوان
با روایتی که سند آن ضعیف است ،حکم شرعی حرمت
را ثابت کرد .اما با توجه به تسامح در ادله سنن که در
مستحبات جاری میشود ،اگر در مکروهات هم قائل
به تسامح شویم ،با این روایت میتوان حداکثر کراهت
خواستگاری دوم را ثابت کرد 50.عالوه بر این ،اصل بر
اباحه اســت و تا زمانی که حرمت شرعی ثابت نشود،
نمیتوان از اصل دست کشــید ،و قبول خواستگاری
اول از ســوی زن موجب نمیشود که زن شرع ًا زوجه
خواستگار اول شده باشــد 51.البته ایذاء و برانگیختن
دشمنی ،کلیت ندارد و در برخی از موارد ممکن است
موجب عداوت شود که تحت عنوان احکام ثانویه قرار
میگیرد و از این باب حرام میشــود .اما حکم اولیه
خواستگاری از مخطوبه شخص دیگر ،حرمت نیست.
یادآوری این مطلب ضروری اســت که براساس نظر
قائالن به حرمت ،زمانی خواستگاری دوم حرام است
که زن به خواستگار اول پاســخ مثبت داده باشد ،یا
هنوز هیچ جوابی نداده باشد .اما اگر زن پاسخ منفی
داده باشــد ،قطع ًا خواســتگاری دوم اشکالی ندارد.
همچنین اگر مرد ذمی از زن ذمیة خواســتگاری کند،
اشــکالی ندارد که مرد مسلمان از ذمیة خواستگاری
کنــد؛ زیرا عمل او مصــداق ورود در «خطبة اخیه»
نیست.
در اینجا یک ســؤال مطرح میشود و آن اینکه طبق
 .49تحریــر األحکام الشــرعیة ،ج ،3ص432؛ الروضة البهیة ،ج،3
ص.231
 .50کتاب نکاح ،ج ،18ص.5914
 .51الروضة البهیة ،ج ،3ص.232

احکام نگاه و حجاب در لحظه خواستگاری
اصل اولیــه در احکام نگاه مرد و زن نامحرم حرمت
اســت .قرآن کریم در آیه  30ســوره نور میفرماید:
ين َيغُضُّ وا ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم»؛ «به مؤمنان بگو
«ق ُْل لِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
چشمهای خود را (از نگاه نامحرمان) فروگیرند» و در
«وق ُْل لِ ْل ُمؤْ ِم َن ِ
ات َيغ ُْض ْض َن ِم ْن
آیه بعد فرموده اســتَ :
َأ ْب َص ِ
ار ِه َّن»؛ «و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را
(از نگاه هوس آلود) فروگیرند» .اما از این حکم کلی
مواردی استثنا شده است .مانند نگاه طبیب به مریض
در حالت ضرورت ،و یا نــگاه اول به نامحرم .مورد
دیگری که استثنا شده ،در لحظه خواستگاری است که
 .52مسالک األفهام ،ج ،7ص418؛ الخالف ،ج ،4ص.322
 .53عمــدة القاری ،ج ،20ص132؛ الحــاوی الکبیر ،ج ،9ص251؛
المغنی ،ج ،15ص.180
 .54التوضیح فی شــرح المختصر ،ج ،4ص29؛ بلغة الســالک ،ج،2
ص343؛ المغنی ،ج ،15ص.180

 .55العنایة شــرح الهدایــة ،ج ،14ص233؛ الذخیرة ،ج ،4ص191؛
الحاوی الکبیر ،ج ،9ص78؛ المبدع ،ج ،6ص85؛ مســالک األفهام،
ج ،2ص.249
 .56همان.
 .57القوانین الفقهیة ،ص130؛ اإلشراف ،ج ،2ص.685
 .58تحریر الوسیلة ،ج ،2ص245؛ ما وراء الفقه ،ج ،6ص.126
 .59العنایة شرح الهدایة ،ج ،14ص233؛ الفواکه الدوانی ،ج ،8ص74؛
المهذب ،ج ،2ص34؛ المبدع ،ج ،6ص.85
 .60السنن الکبری ،ج ،3ص.272
 .61صحیح مسلم ،ج ،2ص.1040
 .62القوانین المحکمة فی األصول ،ج ،1ص182؛ أصول الفقه ،ص.83
 .63الکافی ،ج ،5ص.365
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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 کند و عقد نکاح
بین خواســتگار دوم و مخطوبه جاری شود ،این عقد
چه حکمی دارد؟
فقهای امامیه همگی معتقد به صحت این عقد هستند.
نسبت به دیدگاه فقهایی که خواستگاری دوم را حرام
نمیدانند ،بحث از صحت یا بطالن عقد نکاح محلی از
اعراب ندارد .اما فقهایی که خواستگاری دوم را حرام
میدانند نیز قائل به صحت عقد نکاح هســتند؛ زیرا
نهی به مقدمه عقد تعلق گرفته است ،نه به خود عقد ،و
استلزامی بین نهی از مقدمه و نهی از ذیالمقدمه وجود
ندارد .پس اگرچه خواستگار دوم مرتکب فعل حرام
شــده اســت ،لیکن عقد نکاح او صحیح است 52.در
بین مذاهب اهلسنت ،حنفیه ،شافعیه و حنابله معتقد
به صحت عقد نکاح هســتند 53.اما مالکیه به بطالن
عقــد نکاح اعتقاد دارند ،و یک نقل مبنی بر اعتقاد به
54
صحت عقد ،از مالک نیز نقل شده است.

به اتفاق مذاهب اسالمی نگاه مرد به زن و برعکس در
زمان خواستگاری جایز است 55.محدوده نگاه نسبت
به صورت و دو دست زن ،مورد اتفاق نظر است 56.اما
بعضی از مذاهب ،مــازاد بر وجه و کفین را نیز جایز
میدانند 57.در بین فقهــای امامیه نیز برخی مازاد بر
58
وجه و کفین را اجازه دادهاند.
عالوه بر جواز ،فقهای اهلســنت قائل به استحباب
نگاه به مخطوبه هستند 59و مستند حکم استحباب را
روایات وارده از پیامبر(ص) میدانند .نسائی ،روایتی
را نقــل میکند که در زمان پیامبر(ص) مردی از زنی
خواستگاری کرد .پیامبر(ص) به او فرمود :آیا آن زن
را دیدهای؟ مرد پاســخ داد :خیر .پس پیامبر(ص) به
او امر کرد تا زن را ببیند 60.مسلم در صحیح خود این
روایــت را ذیل باب «ندب النظــر إلی وجه المرأة و
کفیها لمن یرید تزویجها» آورده است 61.این روایات
از موارد شــبیه امر بعد از حظر است .در اصول بحث
اســت که آیا امر بعد از حظر داللت بر جواز و اباحه
دارد ،یا اســتحباب را ثابت میکند .اگر در اصول به
این نتیجه برســیم که امر بعــد از حظر تنها داللت بر
اباحه دارد ،در این مسئله نمیتوانیم قائل به استحباب
نگاه به مخطوبه در لحظه خواســتگاری شویم و فقط
62
میتوانیم بگوییم این کار مباح است.
کلینی در الکافــی روایتی را نقــل میکند که راوی
میگوید« :ســألت أباجعفر(ع) عــن الرجل یرید أن
یتــزوج المرأة أینظر الیها؟ قــال(ع) :نعم» 63.بر طبق

این روایت ،جایز اســت که در زمان خواســتگاری
بــه مخطوبه نگاه کرد .در هر صــورت جواز نگاه به
مخطوبه ،موقعی است که شرع ًا امکان ازدواج وجود
داشته باشــد و خواستگاری جایز باشد .طبق روایتی
از امام صادق(ع) ،محدوده جواز تا زمانی اســت که
قصد لذت نباشد 64.پس اگر قصد لذت باشد ،در این
صورت ،نگاه حرام خواهد بود.
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سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

خواستگاری زن از مرد
اغلب مرد به خواستگاری زن میرود و در آیه 235
ســوره بقره ،مخاطب خواستگاری مردان هستند .در
روایات نیز اینگونه است؛ زیرا وجود زن ،تجلی حیا
و عفت است .بر یک زن سخت است که برای ازدواج
پیش قدم شود و از یک مرد درخواست ازدواج کند؛
چون اگر پاسخ منفی بشنود ،تحمل آن برایش ناگوار
است .اما برعکس یک مرد تحمل شنیدن پاسخ منفی
را دارد.
در جوامــع گوناگــون بشــری در ادوار تاریخ و با
فرهنگهای مختلف نیز اینگونه بوده اســت .بنابراین
در اغلب اوقات این مرد است که از زن خواستگاری
میکند و به او اظهار عالقه مینماید ،تا زن درخواست
او را بپذیرد .اما این به معنای عدم جواز خواستگاری
زن از مرد نیست .زن میتواند با حفظ حیا و وقار به
صورت محترمانه به شخص صالحی پیشنهاد ازدواج
دهد ،یا از ولی یا وکیل خــود بخواهد این مطلب را
بیان کند .شــاید برای حفظ حیا و ســنگینی زن بهتر
است که مث ً
ال شخصی از خویشاوندان او این پیشنهاد
را با فرد مورد نظر مطرح کند.
در ســوره قصص قســمتی از سرگذشــت حضرت
موســی(ع) بیان شــده اســت .زمانی کــه حضرت
موسی(ع) گوســفندان شعیب(ع) را آب داد ،حضرت
شــعیب(ع) او را فراخواند ،تا اجرت عملش را بدهد.
یکی از دختران حضرت شــعیب(ع) به پدر میگوید:
 .64وسائل الشیعة ،ج ،20ص.88

«قَالَ ْت إ ِْح َدا ُه َما َيا َأبَ ِت ْاس َت ْأ ِج ْر ُه إ َِّن خَ ْي َر َمنِ ْاس َت ْأ َج ْر َت
الْق َِو ُّي ْ َ
ين»؛65یعنی ای پدر! او را استخدام کن؛ زیرا
ال ِم ُ
بهترین کسی که استخدامش کنی (این مرد) نیرومند با
امانت است .دختر شعیب قدرت او را دیده بود ،همین
طور امانت و درســتکاری او برایش روشن بود؛ زیرا
حضرت موسی(ع) در مسیر خانه حضرت شعیب(ع)،
پشت سر دختر شعیب راه نرفت ،بلکه جلو میرفت،
تا پشت سر آن زن را نبیند 66.این سخن دختر شعیب
به شکل کنایه بر پیشنهاد ازدواج داللت دارد .حضرت
شــعیب(ع) نیز به حضرت موسی(ع) پیشنهاد ازدواج
یکی از دخترانش را میدهد .این رفتار دختری است
که در مکتب پیامبر خدا تربیت یافته است که در کمال
حیا و عفت سخن میگوید.
در صحیــح بخاری باب «عرض المرأة نفســها علی
الرجل الصالح» ،روایتی نقل شده است که زنی خدمت
پیامبر(ص) رسید و به ایشان پیشنهاد ازدواج داد .در
این هنگام شــخصی از اصحاب به پیامبر(ص) عرضه
داشــت :او را به تزویج من درآور ،و پیامبر(ص) در
مقابل تعلیم چند سوره قرآن ،زن را به تزویج آن مرد
درآورد 67.در این روایــت پیامبر(ص) زن را تخطئه
نکــرد ،بلکه او را به تزویج یکی از اصحاب درآورد.
پس شــرع ًا مانعی ندارد که پیشنهاد ازدواج از سوی
زن صورت پذیرد.
نتیجهگیری
 .1در صورتی میتوان برای ازدواج خواستگاری کرد
که امکان ازدواج وجود داشــته باشد .پس اگر شرع ًا
عقد نکاح حرام باشد ،خواستگاری نیز حرام خواهد
بود .خواســتگاری از زن شوهردار و زنی که در عده
رجعیه قرار دارد ،حرام اســت .همچنین مواردی که
باعث حرمت ابدی میشوند نیز همین حکم را دارند
 .65قصص.26 ،
 .66تفسیر نور الثقلین ،ج ،4ص.123
 .67صحیح البخاری ،ج ،8ص.149

کتابنامه
المختار ،بیروت ،دارالفکر1412 ،ق
 قرآن کریم. ابنجزی ،محمد بن احمــد ،القوانین الفقهیة ،بیجا - ،ابنقدامــه ،عبداهلل بن احمــد ،المغنی ،قاهره ،مکتبةالقاهرة1388 ،ق.
بینا ،بیتا.
 ابنرشــد ،محمد بن احمد ،المقدمــات الممهدات - ،ابنمفلح ،ابراهیم بن محمد ،المبدع فی شرح المقنع،بیروت ،دارالکتب العلمیة1418 ،ق.
بیروت ،دارالغرب اإلسالمی1408 ،ق.
 -ابنعابدین ،محمدامین بن عمر ،رد المحتار علی الدر  -ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،بیروت،
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و خواستگاری از چنین زنی حرام خواهد بود.
 .2در صورتــی که زنی در عده وفات باشــد ،جایز
اســت که از او به نحو تعریض و کنایه خواستگاری
کرد ،اما اگر به صراحت خواســتگاری صورت گیرد،
این کار حرام است .همچنین نسبت به زنی که در عده
بائن به سر میبرد ،بنابر قول امامیه ،مالکیه و حنابله،
خواســتگاری به نحو تعریض جایز است .در مذهب
شــافعیه دو وجه جواز و عدم جواز بیان شده است،
اما قول راجح در این مذهب ،جواز خواســتگاری به
نحو تعریض در عده بائن است .برخی از فقهای حنفی
خواســتگاری به نحو تعریض در عده بائن را جایز
نمیدانند .اما برخی دیگر بنابر اظهر خواســتگاری به
نحو تعریض در عده بائن را جایز میدانند.
 .3اگر مردی در زمان عده (رجعی ،بائن و وفات) از
زنی به طور صریح خواســتگاری کند ،مرتکب حرام
شــده است ،اما اگر بعد از اتمام عده با آن زن ازدواج
کند ،بنابر قول مذاهب امامیه ،حنفیه ،شافعیه و حنابله،
عقد نکاح او صحیح است .در مذهب مالکیه دو قول
وجود دارد :قول اول قائل به اســتحباب جدا شــدن
زوجین است ،و قول دوم که قول راجح در این مذهب
است ،میگوید :مفارقت زوجین واجب است.
 .4اگر زنی در عده بائن باشــد ،زوج او میتواند به
صراحت از او خواســتگاری کند ،به شرط اینکه در
حال حاضر امکان شــرعی ازدواج با او وجود داشته
باشــد .پس اگر بعد از طالق سوم باشد ،نمیتواند به
صراحت از او خواستگاری کند .عالوه بر این مورد،

هر زنی که بدون شوهر باشد ،و در عده نباشد و هیچ
کدام از محرمات ســبی ،نســبی و رضاعی و اسباب
حرمــت ابدی نیز نباشــد ،به هردو نحــو تعریض و
تصریح میتوان از او خواستگاری کرد.
 .5بنابر نظر مذاهب اهلســنت و یک قول نزد فقهای
امامیــه ،چنانچه مردی به خواســتگاری زنی برود و
زن به او پاســخ مثبت دهد یا هنوز پاسخ نداده باشد،
حرام اســت که مرد دیگری از آن زن خواســتگاری
کند .اما بنابر قول مشــهور فقهــای امامیه ،این عمل
کراهت دارد .اگر کسی خواستگاری دوم را انجام دهد
و خواســتگاری او منجر به اجرای عقد نکاح شود،
براساس نظر کسانی که معتقد به حرمت هستند ،چنین
شــخصی اگرچه مرتکب حرام شده است ،لیکن عقد
نکاح او صحیح است .اما مالکیه معتقد به بطالن عقد
نکاح هستند ،و یک قول مبنی بر اعتقاد به صحت عقد
خواستگار دوم ،نیز از مالک نقل شده است.
ِ
حرمت نظر به نامحرم اســت،
 .6اگرچه قاعده اولیه،
اما در لحظه خواســتگاری در صورتی که قصد لذت
نباشــد ،نگاه مرد به زن و برعکس جایز است .مازاد
بر جواز ،فقهای اهلســنت قائل به استحباب نظر به
مخطوبه هستند.
 .7دلیلی بر نهی خواستگاری زن از مرد وجود ندارد
و جایز است که زن به مرد پیشنهاد ازدواج دهد .لیکن
برای حفظ حیای زن ،بهتر اســت که این پیشنهاد از
سوی ولی زن یا خویشاوندان او صورت پذیرد.
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دارصادر1410 ،ق.
 ابنمودود ،عبــداهلل بن محمــود ،اإلختیار لتعلیلالمختار ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1356 ،ق.
 ابننجیم مصری ،زینالدین بن ابراهیم ،البحر الرائقشرح کنز الدقائق ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
 انصاری ،زکریا بن محمد ،أسنی المطالب فی شرحروض الطالب ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1422 ،ق.
 بحرانی ،یوســف بن احمد ،الحدائــق الناضرة فیأحکام العترة الطاهرة ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمی،
1405ق.
 بخاری ،محمد بن اســماعیل ،صحیــح البخاری،قاهره ،لجنة إحیاء کتب السنة1410 ،ق.
 بغدادی ،عبدالوهاب بن علی ،اإلشــراف علی نکتمسائل الخالف ،بیروت ،دارابنحزم1420 ،ق.
 همو ،المعونة علی مذهب عالم المدینة ،مکه ،المکتبةالتجاریة ،بیتا.
 بیهقی ،احمد بن حســین ،الســنن الصغیر ،کراچی،جامعة الدراسات اإلسالمیة1410 ،ق.
 جنــدی ،خلیل بن اســحاق ،التوضیح فی شــرحالمختصــر الفرعی إلبــن الحاجب ،مركــز نجيبويه
للمخطوطات و خدمة التراث1429 ،ق.
 حجاوی ،موســی بن احمد ،اإلقناع فی فقه اإلمامأحمد بن حنبل ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
 حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعةإلی تحصیل مسائل الشریعة ،قم ،مؤسسه آل البیت(ع)
إلحیاء التراث1409 ،ق.
 حصنی ،ابوبکر بن محمــد ،کفایة األخیار فی حلغایة اإلختصار ،دمشق ،دارالخیر1994 ،م.
 حطاب ،محمد بن محمد ،مواهب الجلیل فی شرحمختصر خلیل ،بیروت ،دارالفکر1412 ،ق.
 حلی ،حسن بن یوســف ،تحریر األحکام الشرعیةعلــی مذهب اإلمامیة ،قم ،مؤسســه امام صادق(ع)،
1420ق.
 -همو ،تذکرة الفقهاء ،قم ،موسسه آل البیت(ع) إلحیاء

التراث1400 ،ق.
 خرشــی ،محمد بن عبداهلل ،شــرح مختصر خلیل،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 خمینی ،سید روحاهلل ،تحریر الوسیلة ،تهران ،مؤسسهتنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)1379 ،ش.
 خن ،مصطفی ،مصطفی بغا و علی شــربجی ،الفقهالمنهجی علی مذهب اإلمام الشافعی ،دمشق ،دارالقلم،
1413ق.
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاهتهران1377 ،ش.
 راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،المفردات فیغریب القرآن ،دمشق ،دارالقلم؛ بیروت ،الدار الشامیة،
1412ق.
 رومی بابرتی ،محمد بن محمد ،العنایة شرح الهدایة،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 زبیدی ،محمــد بن محمد ،تاج العروس من جواهرالقاموس ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 زهری غمراوی ،محمد ،الســراج الوهاج علی متنالمنهاج ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
 سرخســی ،محمد بن احمد ،المبســوط ،بیروت،دارالمعرفة1414 ،ق.
 شافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،بیروت ،دارالمعرفة،1410ق.
 شــبیری زنجانی ،سید موســی ،کتاب نکاح ،قم،مؤسسه پژوهشی رأی پرداز1419 ،ق.
 شربینی ،محمد بن احمد ،اإلقناع فی حل ألفاظ أبیشجاع ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 همو ،مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج،بیروت ،دارالکتب العلمیة1415 ،ق.
 شــریف مرتضی ،علی بن حســین ،اإلنتصار فیإنفــرادات اإلمامیة ،قم ،دفتر انتشــارات اســامی،
1415ق.
 شــهید ثانی ،زینالدین بن علی ،الروضة البهیة فیشــرح اللمعة الدمشــقیة ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی،
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1434ق.
 همو ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم،مؤسسة المعارف اإلسالمیة1419 ،ق.
 شــیرازی ،ابراهیم بن علی ،المهذب فی فقه اإلمامالشافعی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 صاوی ،احمد بــن محمد ،بلغة الســالک ألقربالمسالک ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1415 ،ق.
 صدر ،سید محمد ،ما وراء الفقه ،بیروت ،داراألضواء،1420ق.
 طباطبایی ،سیدعلی بن محمدعلی ،ریاض المسائلفی بیان األحکام بالدالئل ،قم ،مؤسســه آل البیت(ع)
إلحیاء التراث1422 ،ق.
 طوســی ،محمد بن حســن ،الخالف ،قــم ،دفترانتشارات اسالمی1420 ،ق.
 همو ،المبســوط فی فقه اإلمامیــة ،تهران ،المکتبةالمرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة1387 ،ق.
 عروســی حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،قم ،اسماعیلیان1415 ،ق.
 عینی ،محمود بن احمد ،البنایة شرح الهدایة ،بیروت،دارالکتب العلمیة1420 ،ق.
 همو ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
 غزالی ،محمــد بن محمد ،الوســیط فی المذهب،قاهره ،دارالسالم1417 ،ق.
 فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهامعن قواعد األحکام ،قم ،دفتر انتشــارات اســامی،
1424ق.
 فخر المحققین ،محمد بن حسن ،إیضاح الفوائد فیشرح مشکالت القواعد ،قم ،اسماعیلیان1387 ،ق.
 قرافی ،احمد بن ادریس ،الذخیرة ،بیروت ،دارالغرباإلسالمی1994 ،م.
 -کاسانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیب

الشرائع ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1406 ،ق.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتباإلسالمیة1407 ،ق.
 مالک بن انس ،المدونة الکبری ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1415 ،ق.
 همو ،الموطأ ،ابوظبی ،مؤسســة زاید بن ســلطان،1425ق.
 مــاوردی ،علی بن محمد ،الحــاوی الکبیر فی فقهمذهب اإلمام الشــافعی ،بیــروت ،دارالکتب العلمیة،
1419ق.
 محقق حلی ،جعفر بن حســن ،شرائع اإلسالم فیمسائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعیلیان1408 ،ق.
 مرداوی ،علی بن ســلیمان ،اإلنصــاف فی معرفةالراجح من الخالف ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،
1419ق.
 مســلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،قاهره،دارالحدیث1412 ،ق.
 مظفر ،محمدرضا ،أصول الفقه ،قم ،بوســتان کتاب،1387ش.
 معیــن ،محمد ،فرهنــگ معین ،تهــران ،امیرکبیر،1371ش.
 میرزای قمی ،ابوالقاســم بن محمدحسن ،القوانینالمحکمة فی األصــول ،قم ،مؤسســة إحیاء الکتب
اإلسالمیة1430 ،ق.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائعاإلسالم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1404 ،ق.
 نسائی ،احمد بن شعیب ،الســنن الکبری ،بیروت،دارالکتب العلمیة1411 ،ق.
 نفراوی ،احمد بن غانم ،الفواکه الدوانی علی رسالةابن أبی زید القیروانی ،بیروت ،دارالفکر1415 ،ق.

