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 دهیچک

 ازدواج زن باردار فاقد شوهر تا زمان وضع حمل جایز نیست؛ مگر با شوهر سابق و اگر
گردد. با این وجود در می ابدی حرام او مرد بر کند، آن زن باردار با علم به حرمت، ازدواج

راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی حال حاضر زن باردار بدون شوهر که از 
فهمد که آن زن از شخص کند، حتی گاهی زوج بعد از ازدواج مییا غیرزانی ازدواج می

دیگری باردار است که حکم آن چندان روشن نیست؛ لذا سؤال تحقیق آن است که از منظر 
امشروع در زمان بارداری چه فقه مذاهب اسالمی ازدواج زن باردار بدون شوهر از رابطه ن

حکمی دارد؟ در جواز یا عدم جواز ازدواج زانیه باردار بین مذاهب اختالف وجود دارد؛ 
مذهب مالکیه، حنابله، اباضیه و برخی از امامیه ازدواج با زانیه جایز نیست و باید  بنابر نظر

زانیه جایز بوده و  تا زمان وضع حمل صبر کند. از نظر مشهور امامیه و شافعیه ازدواج با
همبستری با وی نیز جایز است، اما از نظر احناف و زیدیه ازدواج با زانیه صحیح است و 

توان با وی همبستر شد. این پژوهش که اما همبستری جایز نیست و بعد از وضع حمل می
 تحلیلی انجام شده است، نشانگر آن است که دیدگاه قائلین به عدم جوازـ به روش توصیفی 

 نصوص عامیمده دلیل قائلین به جواز ازدواج با زانیه در زمان بارداری ترجیح دارد؛ زیرا ع
 لتدال عدم جواز ازدواج زانیه بر که ادله، روایاتی بین جمع اساس بوده است که البته، بر

 خورند.از قوت بیشتری برخوردار بوده و روایات جواز تخصیص می دارند
 حامله، تزویج الحامل، نکاح الحامل، زنا، مذاهب اسالمی.ازدواج زن  ها:کلیدواژه

                                           
 a.aliabadi@mazaheb.ac.irاستادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسالمی/ . 1
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 طرح مسئله
حفظ نسل و نسب از اختالط یکی از اهداف مهم شریعت اسالم است و بر پایه آن احکامی 
را تشریع نموده که بر همین اساس زنی که از همسر خود جدا شده و باردار است، اسالم به 

دهد و زن باید تا زمان وضع ر زمان بارداری را نمیاین زن اجازه ازدواج با مرد دیگری د
؛ 29/453ق، 1404)نجفی، حمل صبر کند در واقع آن زن در عده زوج سابق خود است 

(. دلیل این امر آن است که نطفه زوج سابق دارای احترام است و 2/316ق، 1406براج، ابن
دهد، چون ممکن است را نمیخاطر حفظ این احترام اجازه ازدواج با مرد دیگری شارع به

خوردن رابطه خویشاوندی شود و فرزند به شخصی هممیاه و انساب به هم بریزد و سبب به
ملحق شود در حالی که فرزند وی نیست. بنابراین زن باردار بعد از اینکه فرزندی که در 

له فرزند بالفاص تواند ازدواج کند ولو تولدشود و میشکم دارد به دنیا آورد، عده وی تمام می
 .(2/356تا، بعد از طالق و جدایی صورت پذیرد )سبزواری، بی

شود که زن فاقد شوهر تا اینجا ایراد و اشکالی نیست، اما مشکل از زمانی آغاز می
واسطه زنا باردار شده باشد که در جواز یا عدم جواز ازدواج وی در زمان بارداری بین به

دارد. نظر به رشد کمی روابط نامشروع میان دختران و پسران  فقهای مذاهب اختالفاتی وجود
در سالهای اخیر، نهاد خانواده در بحث ازدواج با آسیبهایی متعددی مواجه شده است. یکی 
از آسیبها، باردارشدن دختر در پی رابطه نامشروع است. دختر بعد از بارداری برای حفظ 

کند. حتی در برخی با زانی یا غیرزانی می به ازدواجتر اقدام سریعآبرو و در ابتدای بارداری 
کند و بعد از کند و پسر را از این موضوع مطلع نمیموارد دختر بارداری خود را مخفی می

ازدواج و شروع زندگی مشترک، زوج متوجه بارداری زوجه قبل از ازدواج از فردی دیگری 
باردار از رابطه نامشروع از اهمیت شود. با اینکه حکم ازدواج زن صورت نامشروع میبه

زیادی برخوردار است اما تحقیق مستقلی در این خصوص از دیدگاه مذاهب صورت نگرفته 
 است.

ترین پرسش این نوشتار آن است که ازدواج زن حامله از رابطه نامشروع از منظر فقه مهم
ه ای، در سایبخانهتحقیق تالش شده تا با روش کتادر این مذاهب اسالمی چه حکمی دارد؟ 

مذاهب یعنی امامیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه،  توصیف و تحلیلی دقیق نظریات و ادله فقهای
شافعیه، حنبلیه و اباضیه در خصوص ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع، بررسی شود و 

 .ای صائب در این زمینه ارائه گرددگاه به ارزیابی این دیدگاهها پرداخته و نظریهآن
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 اقوال و ادله فقها در خصوص حکم ازدواج زانیه باردار

ازدواج با زانیه باردار در زمان بارداری جایز  ایپرسش که آ نیدر پاسخ به ا های مذاهبفق
 وجود زمینه این در عمده دیدگاه کلی، دو طوربه اند وارائه کرده ینظرات گوناگون ،نه ای است
از  کیهر  نجاای اند. درآن شدهمنکر دانند و گروهی میاین ازدواج را جایز  ی. گروهدارد

 شود.بررسی میبه صورت جداگانه  هادگاهید نیا
 

 عدم جواز نکاح تا هنگام وضع حمل. 1
 این دیدگاه در دو محور تقریر نظریه و مستندات آن قابل بررسی است:

 
 . تقریر نظریه1-1

از احناف )ابویوسف و زفر( ازدواج با زن از منظر فقهای مالکیه، حنبلیه و اباضیه و برخی 
ند کتوان با وی ازدواج کرد و فرقی نمیباردار از راه زنا جایز نیست و بعد از وضع حمل می

 (.7/515ق، 1405قدامه، ؛ ابن255ق، 1403که آن مرد، خود زانی باشد یا غیرزانی )اهدل، 
الزنا پاک شود و بعد از ن از ماءاز دیدگاه مالکیه زنی که مبادرت به زنا کند باید رحم ز

پاکی رحم ازدواج با وی جایز است. حال اگر کسی بدون استبراء با زانیه ازدواج کند و با 
شود، مثل نکاح در عده )نمری، وی همبستر شود آن زن برای همیشه بر وی حرام می

(، 2/471ا، ت(. از نظر مالکیه استبراء حامل به وضع حمل است )دسوقی، بی7/511م، 2000
 .(507-1/508ق، 1408رشد، ابن) مثل زن باردار از همبستری شرعی

واسطه آن باردار شود، وطی از نظر مالکیه، حتی اگر زنی که شوهر دارد، زنا کند و به
(. البته اگر 2/471تا، زوجه زانیه توسط زوج تا زمان وضع حمل حرام است )دسوقی، بی

هرش باردار است در جواز یا عدم جواز وطی وی بین فقهای زنی زنا کند، در حالی که از شو
گویند مباح و جایز است برخی دیگر معتقدند مکروه مالکیه اختالف وجود دارد: برخی می

 جا(.گویند حرام است )همانای میاست و عده
ز یدانند و بعد از وضع حمل ازدواج با وی جاحنابله نیز ازدواج با زانیه باردار را حرام می

؛ تغلبی، 3/36ق، 1414قدامه، است؛ زیرا از نظر فقهای حنابله زانیه باید عده نگه دارد )ابن
ع،، الوَضْ قبل نکاحُها یحلَّ لم الزِّنا من حامالً کانت فإنْ»نویسد: (. تغلبی می2/164ق، 1403

؛ یعنی اگر زن از راه زنا باردار شود «و غیره للزانی نکاحها حلَّ عدّتُها وانقضتْ تابتْ فإذا
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قبل از وضع حمل، ازدواج با وی جایز نیست؛ پس هنگامی که زن توبه کرد و عده وی تمام 
 جا(.شد ازدواج با او نسبت به زانی و غیرزانی جایز است )همان

گوید أولی این است که بر خالف دیدگاه فوق که قول مذهب حنبلی است، مرداوی می
ر زانیه باردار قصد ازدواج با زانی را داشته باشد نیازی به استبراء ندارد ولی اگر بخواهد اگ

با غیرزانی ازدواج کند استبراء واجب است. دلیل فقیه حنبلی آن است که عده برای حفظ و 
صیانت از اختالط در انساب است و در وجهی که زانی و زانیه با هم ازدواج کنند دیگری 

 (.9/219ق، 1419)مرداوی،  2دهدنسب رخ نمیاختالط در 
ق، 1427از نظر فقهای اباضیه ازدواج زانیه با زانی در هیچ صورتی جایز نیست )بولرواح، 

)اطفیش،  «تَوْبَتِهِ بَعْدَ أَوْ ب،کُرْهٍ وَإ،نْ مَزْنِیَّتِهِ نِکَاحُ الرَّجُل، عَلَى حُرِّمَ»نویسد: (. اطفیش می2/786
گر زنی از راه زنا باردار شده، ازدواج با وی تا زمان وضع حمل جایز ( و ا6/47ق، 1392

تا، ی، بی)خلیل« أصحابنا باتفاق ـ علیها العقد یجوز ال سفاح من الحامل کانت ولئن»نیست: 
(. از نظر فقهای اباضیه ازدواج با زن باردار بعد از وضع حمل و اتمام نفاس صحیح 2/252

ابویوسف و زفر از فقهای احناف نیز ازدواج زانیه باردار (. 7/55ق، 1392است )اطفیش، 
 (.2/5ق، 1322دانند )زبیدی حنفی، در زمان بارداری را جایز نمی

 
 . مستندات نظریه1-2

 :باشندیم ریاقامه کرد به قرار ز هینظر نیا دییدر تأ توانیکه م یمستندات نیترمهم
  سنت: -الف

 زَرْعَ مَاءَهُ یَسْقِیَ أَنْ الْآخِر، وَالْیَوْم، ب،اهلل، یُؤْمِنُ لِامْر،ئٍ یَحِلُّ لَا»فرمود:  روایت اول: پیامبر
نصر (. سند این روایت حسن است )ابن7/738ق، 1424)بیهقی، « الْحَبَالَى إ،تْیَانَ ـ یَعْنِی غَیْر،هِ

(. مفهوم این روایت آن است که بر 3/49ق، 1412عابدین، ؛ ابن5/126ق، 1415طوسی، 
هیچ مرد مسلمانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد حالل نیست که داخل کند نطفه خود 

 را در کشت دیگری؛ یعنی جایز نیست وطی زنان باردار. 
داند که کسی نطفه خود را در رحمی که قبالً شخص دیگری پس این روایت جایز نمی

 نطفه خود را قرارداده، قرار دهد.
                                           

. األولى حل نکاحها لمن هی معتدة منه إن کان یلحقه نسب ولدها ألن العدة لحفظ مائه وصیانة نسبه. 2
 ومن ال یلحقه نسب ولدها کالزانیة ال یحل له نکاحها ألنه یفضی إلى اشتباه النسب.
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 ىالْحَبَالَ تُقْسَمَ، وَعَن، الْمَغَانِم،، حَتَّى بَیْع، عَنْ خَیْبَرَ یَوْمَ اللَّهِ رَسُولُ هَىنَ: قَالَ»روایت دوم: 
(. این روایت بر 2/149ق، 1411)حاکم نیشابوری،  «بُطُونِه،نَّ فِی مَا یَضَعْنَ حَتَّى یُوطَأْنَ أَنْ

در روز  پیامبرجا(. بر طبق این روایت طبق شرط بخاری و مسلم صحیح است )همان
 اسارت هب که اىحامله زن با همبسترشدن از و تقسیم از قبل غنایم فروش از خیبر نهی فرمود

 حمل. وضع از قبل تا درآمده
د بر این داللت دار« غَیْر،هِ زَرْعَ مَاءَهُ یَسْقِیَ نْ» َنحوه استدالل به این صورت است که فقره 

ق، 1405که اگر زن باردار بود تا زمان وضع حمل، همبستری با وی جایز نیست )البانی، 
(. به بیان دیگر بر مؤمن حرام است که نطفه خود را در رحم زنی قرار دهد که قبالً 5/141

صحیح  نطفه شخص دیگر در آن قرار داده شده و باردار است، بنابراین در این حدیث
 همبستری با زن حامله نهی و حرام شده است. 

هر چند مفاد روایات فوق در خصوص زنان اسیر که مملوک هستند وارد شده است، اما 
وقتی نسبت به کنیز و أمه چنین نهی شده است به طریق اولی این نهی شامل زنان آزاد نیز 

عام است و شامل هر زن بارداری « اهلل،...ب، یُؤْمِنُ لِامْر،ئٍ یَحِلُّ لَا»شود. افزون بر آن، می
نویسد: قیم جوزیه در خصوص حرمت ازدواج با هر زن بارداری میشود. از همین رو ابنمی
 ناالز من له، فالحامل مملوک حملها أن مع تضع، حتى الحامل المسبیة توطأ أن النبی نهى»

 (. با این توضیح که پیامبر2/803ق، 1428قیم جوزیه، )ابن« تضع حتى توطأ ال أن أولى
مسلمانان را از همبستری با زن اسیر باردار نهی کرده با اینکه وی مالک حمل )فرزند( در 
 شکم آن زن است، پس به طریق اولی زن باردار از زنا نباید تا زمان وضع حمل وطی شود.

کی از ملکیت یعنوان کنیز به دلیل اولویت آن است که وقتی زن حربی اسیر می شود به
کیت تبع مادر به ملآید و در فرضی که زن باردار باشد فرزند در شکم نیز بهمسلمانان در می

آید. با اینکه آن مسلمان مالک زن اسیر )کنیز( و فرزندش است، ولی اجازه وطی وی درمی
بعد  و و همبستری با آن کنیز باردار در زمان بارداری را ندارد و باید تا وضع حمل صبر کند

از وضع حمل اجازه همبستری با وی را دارد، پس به طریق اولی وطی زانیه باردار جایز 
 تواند مالک ولدالزنا شود.نیست، زیرا کسی نمی

خاطر این است که نسب حمل مشخص است اشکال: عدم جواز وطی زن اسیر باردار به
 سب حملی که در شکم داردباشد، بر خالف زانیه که نمی« النسبثابت»و به عبارت دیگر 
 (.3/230تا، نجیم مصری، بیمجهول است )ابن
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 تَضَعَ، وال حتى حَامِلٌ تَوطَأ ال: »در مورد اسیران اوطاس فرمود روایت سوم: پیامبر
(. با این توضیح 3/486ق، 1430)ابوداود سجستانی،  «حَیْضةً  تحیضَ حتَّى حَملٍ ذاتِ غیرُ
، یک حیض اتمامنیست تا  باردارو با زنی که  وضع حملشاست تا  حاملهبا زنی که که 

حاکم نیشابوری این روایت را بنابر شرط مسلم صحیح دانسته است )حاکم  .دیهمبستری نشو
یسد نو( و ارنؤوط ذیل حدیثی که ابوداود سجستانی نقل کرده می2/212ق، 1411نیشابوری، 

ه نخعی( وجود دارد ک عبداهلل)ابن که این حدیث صحیح لغیره است، زیرا در سند آن شریک
 (.3/486ق، 1430سوءحفظ داشته و موجب ضعف سند شده است )ابوداود سجستانی، 

باردار تا زمان وضع حمل و زن غیرحامل تا  از همبستری با زن نحوه استدالل: پیامبر
وطأ تال»شود؛ زیرا ه است که این حکم شامل زانیه و غیرزانیه نیز مینهی نمود هنگام حیض

ق، 1418نجار فتوحی، ابننکره در سیاق نهی است که داللت بر عموم و شمول دارد )« حامل
شود، چه از راه ازدواج ( و لذا شامل هر زن بارداری می272ق، 1421دبوسی، ؛ 3/136

 (. 7/515ق، 1405قدامه، باردار شده باشد یا زنا )ابن
(، اما دخالتی 160-2/162ق، 1412ی، هر چند روایت درباره زنان اسیر وارد شده )عدو

 در عمومیت حکم ندارد. 
 قیاس: -ب

قیاس زن باردار از راه زنا با زنان باردار دیگر، به این بیان که زنان حامله از راه ازدواج 
یا شبهه یا نکاح فاسد، بعد از طالق یا فوت همسر باید تا اتمام بارداری و وضع حمل عده 

ا دیگری را ندارند. در بارداری از راه زنا نیز زن باردار باید تا نگه دارند و حق ازدواج ب
(. 7/515ق، 1405قدامه، تواند ازدواج کند )ابنوضع حمل صبر کند و بعد از وضع حمل می

در مورد وجه مشترک بین بارداری از ازدواج و بارداری از راه زنا چنین نوشته شده است: 
(؛ زیرا 6/302ق، 1397)عاصمی، « الحوامل ، کسائرنکاحها غیره، فحرم من حامل ألنها»

کسی که از زنا باردار شده مثل سایر بارداریها از شخص دیگری باردار شده و لذا ازدواج 
 وی با شخص دوم حرام است.

 عدم اختالط میاه و انساب: -ج
 و دین، عقل، نفس، مال یعنى اساسى مقصد پنج هدف دین مبین اسالم مبتنی بر حفظ

( و خداوند پاکی رحم از نطفه دیگری را واجب نموده است 51ق، 1422)قطان، است  نسب
تا فرزندی که از رابطه نامشروع به وجود آمده است به شخص دیگری )زوج( الحاق نشود 
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(. بنابراین ازدواج با زانیه تا 3/145ق، 1411قیم جوزیه، و چنین الحاقی جایز نیست )ابن
 جایز نیست. وضع حمل به جهت سالمت نسل

 بودن فرزند در شکم زانیه:محترم -د
ارای ددلیل ابویوسف بر حرمت ازدواج با زانیه باردار این است که جنین در شکم زانیه 

؛ زیرا جنایت بر آن جایز نیست و سقط آن حرام است مثل ستا متاکرو  نشأام، حترا
داشتن جنین، ازدواج با زانیه خاطر همین احترام(. به3/242ق، 1389همام، النسب )ابنثابت

باردار در زمان بارداری حرام است. به بیان دیگر از نظر ابویوسف جنین دارای احترام است 
 چه جنین حاصل از ازدواج شرعی به وجود آمده باشد یا از راه زنا.

اشکال: جنین به خودی خود دارای احترام نیست بلکه آنچه احترام و کرامت دارد صاحب 
ت و چون در زنا نطفه زانی احترامی ندارد، لذا ازدواج با زانیه باردار صحیح است نطفه اس
 جا(.)همان

خاطر نطفه و جنین زانی نیست تا پاسخ به اشکال: وجوب پاکی رحم زانیه از حمل، به
یه خاطر کسی است که با زانبحث از احترام و عدم احترام نطفه و جنین مطرح باشد، بلکه به

شود و نطفه آن شخص کند، زیرا بعد از ازدواج، زوج شرعی زانیه محسوب میازدواج می
 (.2/83ق، 1322احترام دارد )زبیدی حنفی، 

 
 . جواز ازدواج با زانیه2

فقهایی که قائل به جواز ازدواج با زانیه باردار در زمان بارداری هستند در اصل ازدواج 
باردار بعد از ازدواج تا زمان وضع حمل  اختالفی ندارند و اما در وطی و همبستری زانیه

دانند و در مقابل گروه اختالف دارند، بنابراین برخی افزون بر ازدواج، وطی را هم جایز می
 دانند.دیگری وطی را جایز نمی

 
 . جواز ازدواج و همبستری با زانیه باردار2-1

 :تاس بررسی قابل آن مستندات و نظریه تقریر محور دو در دیدگاه این
 

 . تقریر نظریه2-1-1
از منظر مشهور فقهای امامیه و فقهای شافعیه ازدواج و همبستری با زن باردار از رابطه 

 حکم این در .(2/544ق، 1410ادریس حلی، ابن)نامشروع در حین بارداری جایز است 
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 ؛2/790ق، 1428طباطبایی یزدی، ) دیگری شخص یا باشد مرد، زانی آن که کندنمی فرقی
 تحرم ال: »نویسدمی حلی .(2/213ق، 1406نجفی،  مرعشی ؛14/455ق، 1416حکیم، 
 «عالوض إلى علیها العقد إباحة فی یفتقر ال و غیره على ال و الزانی على الزنا من الحامل

 و زانی با باردار زن که ازدواج است این حلی قول مضمون .(3/476ق، 1420حلی، )
 عنیی. نیست حمل وضع به نیازی زن آن با ازدواج بودنمباح برای و نیست حرام غیرزانی

رانی بح. کنند ازدواج توانندمی بارداری حین در بلکه نیست، ازدواج اباحه شرط حمل وضع
 الظاهر بل األصحاب کالم فی المشهور: »است کرده خالف عدم و شهرت ادعای در این مورد

ق، 1405بحرانی، ) «الزانی من حمل ذات کانت إذا الزانیة على عدة ال أنه فیه خالف ال أنه
 ایزج وی با همبستری و شده، ازدواج باردار زنا راه از که زنی گویدمی نیز نجفی .(23/504

 .(24/212ق، 1404نجفی، ) ندارد حرمت زانی نطفه است، زیرا
ربینی، شدانند )خطیب فقهای شافعی نیز ازدواج و همبستری با زانیه باردار را مشروع می

تا، ؛ زحیلی، بی4/93تا، هیتمی، بی حجر؛ ابن9/191ق، 1414؛ ماوردی، 5/388ق، 1415
، اند )نووی. البته برخی قائل به کراهت وطی و همبستری تا زمان وضع حمل شده(9/598

رود. ( و اینکه کراهت آن با وضع حمل از بین می9/270ق، 1421؛ عمرانی، 16/242تا، بی
 وجوده فکان بأحد یلحق ال حملها ألن الزنا من الحامل نکاح و یجوز»یسد: نوشیرازی می

(. شیرازی علت جواز ازدواج را عدم الحاق فرزند حاصل 2/445تا، )شیرازی، بی« کعدمه
داند و بود و نبود آن حمل یکسان است و در نتیجه وجود از رابطه نامشروع به کسی می

 شود.حمل، مانعی برای ازدواج محسوب نمی
 

 . مستندات نظریه2-1-2
 قرآن: -الف

: و غیر از این برای شما ذ لِكُمْ وَرَاءَ مَا ل كُمْ وَأُحِل َّ»فقهای امامیه و شافعیه به عمومیت آیه 
تا، ؛ نووی، بی4/301ق، 1407اند )طوسی، ( استدالل کرده24)نساء، « حالل است

همین آیه زنانی که ازدواج با آنها  ( و بخشی از23(. خداوند در آیه قبل )نساء، 16/242
حرام است را نام برده و پس از آن فرمود که ازدواج با سایر زنان جایز است. با توجه به 

طور خاص زانیه باردار را در کنار کسانی که ازدواج با آنها آنچه گفته شد خداوند زانیه و به
 دواج با وی جایز است.برد در نتیجه ازممنوع است قرار نداده و نامی از وی نمی
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اشکال: عمومیت این آیه با روایاتی که بر عدم جواز ازدواج با زانیه تا زمان وضع حمل 
 شود. داللت دارند، قید زده می

 سنت: -ب
اند استناد کرده یمحمد بن حسن قم روایت اول: برخی از فقهای امامیه به روایتی از

اى نامه جمعى از دوستان به امام جواد: با دیگویم یراو .(32/225، ق1418، یی)خو
سؤال کردیم که مردى با زنى زنا کرده و پس از باردارشدن، با او ازدواج  شانینوشتیم و از ا

با خطّ و مهر  تر است. اماممردم به آن مرد شبیه هکه از هم آوردىکند و زن فرزندى ممى
ق، 1407، ینی)کل« برد کسى از زنازاده ارث نمى :اَلْوَلَدُ لِغَیَّةٍ الَ یُورَثُ»خود در جواب نوشت: 

از  هیکنا نجایدر ا «ةیغ». (8/183، ش1365، ی؛ طوس4/316ق، 1413، بابویهابن؛ 7/163
 (. 2/1660، ق1425، یکاشان ضیزناست )ف

وجود در آن  هیسؤال شده است اما دو قض کیهر چند  : در این روایتنحوه استدالل
 دارد:
 ی؛باردار از رابطه نامشروع در زمان باردار هیزان ازدواج باحکم . 1
ه واسطهاست که قبل از ازدواج ب نیاما متعلق به زوج ،زناستالکه ولد ی. حکم فرزند2

 اش منعقد شده است. زنا نطفه
دم ع یعن، ینمود انیزنا بالدر خصوص ولد یقاعده کل کیدر پاسخ فقط  حضرت آن

نفرمودند و سکوت آن  یزیچ یواج در زمان بارداردر خصوص ازد یزنا، ولالتوارث ولد
حامله اشکال داشت  هیبا زان یاگر نکاح زان رایز ؛است یازدواج نیحضرت نشانه جواز چن

 .ودندنمیاشاره م زیبودن آن نبه باطل قطعاً
؛ 3/165ق، 1390)طوسی، « الْحَلَالَ الْحَرَامُ یُحَرِّمُ لَا»فرمایند: می روایت دوم: پیامبر

(. البته این روایت با همین مفهوم ولی با تعابیر مختلف آمده 1/649تا، ماجه قزوینی، بیابن
 (.20/426ق، 1409عاملی،  است )حر

نحوه استدالل: عقد با زانیه قبل از زنا و قبل از بارداری حالل بوده و زنا که حرام است 
تا وضع حمل،  و موقت به صورت ولو ازدواج که حالل است، شود حرمت موجب تواندنمی
  .کند حتی اگر باردار باشد ازدواج بالفاصله تواندمی زانیه زنا از بعد بلکه

(. 312-32/313ق، 1418از لحاظ سندی بسیاری از این روایات معتبر هستند )خویی، 
ولی از لحاظ داللی باید گفت که در تفسیر کلمه حالل اختالف شده است، برخی آن را حالل 
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ق، 1419دانند )شبیری زنجانی، برخی اعم از حالل بالفعل و حالل شأنی میبالفعل و 
، حالل فعلی باشد یعنی همسر انسان، در این صورت این «حالل»(. اگر مراد از 8/2831

کند؛ زیرا مفهوم این فقره آن است که همسر انسان که در حال روایت بر مدعا داللت نمی
شود شود، لذا شامل زانیه نمیبر شوهرش حرام نمیحاضر تمتع از آن حالل است با زنا 

 که کسى اعم از فعلی و شأنی باشد یعنى« حالل»چون بالفعل حالل نیست. اما اگر مراد از 
شود. در این است، در این صورت شامل زانیه می جایز نکاح عقد با ولو او از بردنتمتع

شود؛ زیرا زنا، خودش حرام نمی صورت اگر شخصی با زنی زنا کند، این زن بر زانی حرام
تواند نکاح که حالل است را حرام کند. نتیجه آنکه اگر گفته شود مراد از حالل، است و نمی

شود و اما اگر مراد از حالل، به معنای اعم گرفته حالل فعلی است شامل بحث زانیه نمی
 رد.توان بر عدم وجوب استبراء به این روایت و مثل آن استناد کشود می

شود با حرام حاصل می 3اشکال: شاید مراد این حدیث آن است که حرمتی که با مصاهره
 (.76ق، 1420شود )خطیب، یعنی زنا حاصل نمی

 اجماع صحابه بر جواز ازدواج زانیه:  -ج
ا، تصحابه اجماع دارند بر اینکه ازدواج با زانیه بدون عده و استبراء جایز است )نووی، بی

اینکه خلیفه اول و دوم مبادرت به ازدواج زانی با زانیه بعد از اجرای حد  (؛ کما16/242
(. به عنوان مثال در نقلی آمده است که خلیفه اول وقتی 7/271ق، 1421کردند )عمرانی، می

جرم زانیه و زانی بکر ثابت شد، به آنها حد زد و سپس آنها را به عقد یکدیگر درآورد 
 زَوَّجَ ثُمَّ مِائَةً وَاعْتَرَفَا، فَجَلَدَهُمَا امْرَأَةً افْتَضَّ ب،کْرٍ رَجُلٍ یفِ(: »7/251ق، 1424)بیهقی، 
عباس در چنین در روایتی دیگر از ابنجا(. هم)همان« سَنَةً وَنَفَاهُمَا مَکَانَهُ اآلخَر، مِنَ أَحَدَهُمَا

کند: چنین نقل می خصوص مردی که با زنی قبل از ازدواج با وی زنا کرده بود از پیامبر
(. نووی 3/529ق، 1409شیبه، ابی)ابن «حَلَالٌ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ نِکَاحٌ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ أَوَّلُهُ»

بعد از اشاره به سیره و احادیث نقل شده از صحابه در خصوص ازدواج با زانیه بدون استبراء 
(. بنابراین ازدواج و وطی زانیه 16/242، تا)نووی، بی« اجماع أنه على فدل»نویسد: می

 جا(. )همان 4شودهنگام بارداری صحیح است، زیرا حمل در شکم آن زن به کسی ملحق نمی
                                           

واسطه ازدواج بین زوج و زوجه و خویشان هر یک از آن دو ایجاد ای است که بهره رابطه. مصاه3
 .شودمی

 . النه وطی ال یلحق به النسب، أو حمل ال یلحق بأحد فلم یمنع صحة النکاح کما لو لم یوجد.4
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( که عبارت است 4تا، برخی با طرح دو اشکال، این استدالل را نپذیرفته اند )فوزان، بی
 از:

لت بر عدم وجوب آن بر زانیه اشکال اول: عدم نقل استبراء در سیره و روایات صحابه دال
کند؛ زیرا ممکن است به یکی از این دو احتمال نسبت به ازدواج زانیه، استبراء شرط نمی

نشده است: اول اینکه چون حکم استبراء در شرع آمده بود و مردم آن را پذیرفته بودند و 
. و ت نیامده استخاطر وضوح و مشهوربودن استبراء بین همه مردم در این روایابنابراین به

احتمال دوم آن است که اگر خلیفه اول و دوم بعد از اجرای حد، زانیه و زانی را به ازدواج 
آوردند شاید برای آنها علم به برائت رحم زانیه حاصل شده بود؛ به این با یکدیگر درمی

طوری ، بهکرد و یا اینکه مدت زیادی از زنای آن دو گذشته بودصورت که یا زانیه اعتراف می
 که در این مدت زانیه یک یا چند بار حیض شده بود.

اشکال دوم: به فرض که پذیرفته شود استبراء شرط نشده است، اما در گزارش صحابه 
نسبت به ازدواج زانیه با زانی اشاره شده بود و به عبارت دیگر اختصاص به ازدواج زانیه با 

و ازدواج( برای یک نفر است و اختالط در انساب زانی دارد؛ زیرا نطفه در هر دو حالت )زنا 
 دهد. نیز رخ نمی

شود، زیرا هر چند نطفه برای یک نفر است اما نطفه زنا حرام این اشکال پذیرفته نمی
است و نطفه حاصل از ازدواج حالل و اختالط حالل با حرام جایز نیست. از طرف دیگر 

زنا، ولد شرعی نیست تا فرزند شرعی زوج دهد؛ زیرا ولدالاختالط در انساب نیز رخ می
)زانی سابق( محسوب شود و از او ارث ببرد، حال اگر بدون استبراء زانی با زانیه ازدواج 

 اشتباه به زوج )زانی سابق( ملحق شود.کند احتمال دارد نطفه حرام که از زناست به
 عدم حرمت ماء الزانی:  -د

آن حمل هم محترم نیست، بنابراین استبراء زانیه حامل الزانی محترم نیست و لذا به تبع ماء
 (.8/375ق، 1405نووی، ؛ 24/212ق، 1404نجفی، واجب نیست )

زوج  کند واشکال: هر چند نطفه زانی محترم نیست اما نطفه کسی که با زانیه ازدواج می
شود، محترم است و باید از اختالط آن جلوگیری کرد )زبیدی حنفی، وی محسوب می

 (.2/83ق، 1322
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 . جواز ازدواج و عدم جواز همبستری تا وضع حمل2-2
 :است بررسی قابل آن مستندات و نظریه تقریر محور دو در دیدگاه این

 
 . تقریر نظریه2-2-1

-ابن)و زیدیه  (3/511ق، 1412عابدین، ؛ ابن2/129ق، 1414فقهای حنفیه )سمرقندی، 

گویند ازدواج با زن باردار صحیح است، ( می188تا، ؛ ابوعلی، بی5/465ق، 1435مفتاح، 
 اما وطی و همبستری با زانیه حین بارداری حرام است و باید تاوضع حمل صبر کرد. 

 إ،لَّا) اذَکَرْنَ لِمَا ؛(غَیْر،هِ مِنْ حَامِلًا یَتَزَوَّجُ وَلَا)»نویسد: ابوالفضل موصلی از فقهای احناف می
(. فقیه دیگر احناف نیز 3/78ق، 1356)موصلی، « (تَضَعَ حَتَّى یَطَؤُهَا لَا فَعَلَ الزَّانِیَةَ، فَإ،نْ

 بن محمد و ابوحنیفه یعنی) عِنْدَهُمَا جَازَ الزِّنَا مِنْ حَامِلًا تَزَوَّجَ وَإ،نْ»چنین نگاشته است: 
این دو  . مفهوم(2/5ق، 1322زبیدی حنفی، ) «حَمْلَهَا تَضَعَ حَتَّى یَطَأهَا وَلَا( شیبانی حسن

قول آن است که زانیه باردار اگر در زمان بارداری ازدواج کند، همبستری با وی تا زمان 
 وضع حمل جایز نیست.

تواند در زمان بارداری با وی همبستر ظاهراً از نظر احناف اگر زانیه با زانی ازدواج کند می
؛ 3/241ق، 1389م، هما)ابن 5شود؛ یعنی افزون بر صحت نکاح، وطی زانیه نیز جایز است

( و نیازی نیست تا وضع حمل صبر کند. این حکم بین فقهای 2/83ق، 1322زبیدی حنفی، 
-)ابن «اتِّفَاقًا فَجَائِزٌ لها الزَّانِی تَزَوُّجُ أَمَّا الزَّانِی غَیْر، تَزَوُّجُ الْخِلَافِ مَحَلُّ»احناف اتفاقی است: 

اختالف بین فقهاست ازدواج غیرزانی با زانیه (؛ یعنی آنچه محل 3/114تا، نجیم مصری، بی
 است، اما ازدواج زانی با زانیه به اتفاق فقها جایز است. 

دانند و معتقدند شرعی که با نکاح حالل شده می چنین زیدیه عده را اختصاص به زوجههم
نی، حس زانیه عده ندارد و ازدواج با وی صحیح است، چه زانیه باردار باشد یا نباشد )هارونی

نویسد: دانند. عنسی از فقهای زیدیه می(، اما وطی زانیه باردار را جایز نمی3/72تا، بی
الحامل من زنی( فإنها تستبرأ )للوطء( و کذا مقدماته من االستمتاع و غیره )بالوضع( للحمل »)

و لو کان الزانی هو الزوج الذی یرید وطیها اآلن بالعقد و قد زنی بها من قبل فإنه الیجوز له 
الیلحق  عه ووطؤها بعقد النکاح إال بعد أن تضع و ال یستمتع منها أیضا ألن الولد لیس من زر

                                           
 الظهیریة محاال إلىالهمام: أما لو کان الحبل من زنا منه جاز النکاح باالتفاق کما فی الفتاوى . قال ابن5

 النوازل قال رجل تزوج حامال من زنا منه فالنکاح صحیح عند الکل ویحل وطؤها عند الکل.
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)عنسی،  «به. و أما للعقد فالیجب أن تستبرأ فیجوز العقد علی الحامل من زنی للزانی و غیره
(. مفاد این قول آن است که زنی که از راه زنا باردار شده است باید 229-2/230ق، 1414

 برای همبستری استبراء شود و عالوه بر آن مقدمات وطی که عبارت است از استمتاع و غیر
آن تا زمان وضع حمل جایز نیست، هر چند زوج همان زانی باشد که االن قصد دارد بعد از 
ازدواج با وی همبستر شود در حالی که قبالً با وی مرتکب زنا شده است، پس جایز نیست 
بر زوج )زانی( بعد از عقد نکاح با زانیه همبستر شود، مگر بعد از وضع حمل حتی استمتاع 

ت؛ زیرا ولد از کشت )کنایه از آمیزش شرعی( وی نبوده و ملحق به او از وی جایز نیس
شود. اما برای عقد واجب استبراء واجب نیست و در نتیجه عقد و ازدواج بر زن باردار نمی

 از زنا در زمان بارداری برای زانی و غیرزانی صحیح است.
 

 . مستندات نظریه2-2-2
اند. اولی بر جواز ازدواج با زانیه باردار و اقامه کردهفقهای احناف و زیدیه دو نوع دلیل 

 شود:دومی بر عدم جواز وطی زانیه باردار، که در ادامه به آنها اشاره می
 مستند فقها بر جواز ازدواج زانیه باردار: -الف

ه اند کای استناد نمودهفقهای حنفیه و زیدیه بر اصل جواز ازدواج با زانیه حامل به ادله
ق، 1356سوره نساء )موصلی،  24اند؛ مثل عمومیت آیه ی شافعیه نیز بدان استناد کردهفقها

 نجیماند که زانیه باردار عده ندارد )ابن( و نتیجه گرفته3/72تا، ؛ هارونی حسنی، بی3/87
نظر ( و لذا برای جلوگیری از تکرار ادله از ذکر آنها صرف4/147و  3/114تا، مصری، بی

 شود.می
 مستند فقها بر عدم جواز وطی زانیه باردار: -ب

ق، 1424کنند )بیهقی، استناد می فقهای احناف بر عدم جواز وطی به روایتی از پیامبر
که در آن تصریح شده است بر اینکه اگر در  (3/487ق، 1430ابوداود سجستانی، ؛ 7/738

د را در آن قرار رحم زنی نطفه مردی قرار گرفت بر شخص دیگر حرام است که نطفه خو
« الْحَبَالَى یَعْنِی إتْیَانَ غَیْر،هِ زَرْعَ مَاءَهُ یَسْقِیَ أَنْ الْآخِر، وَالْیَوْم، ب،اَللَّهِ یُؤْمِنُ لِامْر،ئٍ یَحِلُّ لَا»»دهد: 
(. مراد از این روایت منع وطی زن 2/113ق، 1313؛ زیلعی، 3/242ق، 1389همام، )ابن

باردار است؛ چون هر چند که نطفه و حمل زانی حرمت ندارد، اما نسب وی ثابت و مشخص 
است و از طرف دیگر سقط آن جایز نیست و لذا باید تا وضع حمل از همبستری با وی 
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، ق1424مازه، ؛ ابن5/615ق، 1420؛ غیتابی، 3/242ق، 1389همام، اجتناب شود )ابن
ق، 1420(. این حدیث مشهور بوده و از نظر فقها تلقی به قبول شده است )غیتابی، 3/79
5/615.) 

لعن اهلل الساقی بمائه »در لسان فقهای زیدیه آمده است:  شبیه به همین روایت از پیامبر
؛ لعنت خداوند بر کسی که منی خود را در کشت دیگری قرار دهد. یعنی بر کسی «زرع غیره

یست که منی خود را در رحم زنی قرار دهد در حالی که شخص دیگری نطفه خود جایز ن
را در رحم آن زن قرار داده و باردار شده است، چه آن نطفه از راه شرعی در رحم زن قرار 

 هذا زرع غیره ألنه»نویسد: مفتاح در ذیل این حدیث میگرفته چه از راه نامشروع )زنا(. ابن
(؛ یعنی این حمل از کشت دیگری است زیرا از 5/465ق، 1435مفتاح، )ابن« من زنی
 زناست.
 

 . نظر مختار مؤلف3
به نظر نگارنده قول کسانی که قائل به عدم جواز ازدواج زانیه باردار تا زمان وضع حمل 

 ، کاشف الغطاء(2/344، ق1425، یکاشان ضی)فهستند و فقهایی همچون فیض کاشانی 
( و شبیری زنجانی 22/265ق، 1409(، حر عاملی )حر عاملی، 45ق، 1422الغطاء،  )کاشف

 به دالیل ذیل ترجیح دارد:( قائل به آن هستند، 7/2151ق، 1419)شبیری زنجانی، 

 
 . سنت3-1

و بخواهد با ا اگر کسى با خانمى زنا کند و بعداًپرسید که  ی از امام صادقوادر روایتی ر
و لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ب،هَا بَعْدَ »فرمود:  آن حضرت آیا روا خواهد بود؟ ،ازدواج کند

. در این روایت آن (7/327، ش1365، ی)طوس« الْفُجُور، إ،لَّا بَعْدَ أَنْ یَسْتَبْر،ئَ رَحِمَهَا
 اند.پاکی رحم را شرط جواز ازدواج دانسته حضرت

هر چند و از لحاظ داللی،  (32/220، ق1418، یی)خو سند این روایت صحیح است
اللت د از قدما غالباً یاریو بس طوسیدر کلمات  ینبغیآورده است اما ال «ینبغیال» طوسی

 ،کندیاستدالل م ریاسحاق بن جر تیبه روا طوسیکه  نجایدر ا کند، خصوصاًیبر حرمت م
 دگاهیبر خالف دمجلسی  .(7/2149ق، 1419، یزنجان یریکند )شبیداللت بر حرمت م قطعاً

، ق1404، ی. )مجلسردیپذیعده دارد، م« ماءالزنا» نکهیرا بر ا ثیحد نیاکثر فقها، داللت ا
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رحم خود را از ماءالفجور پاک  دیقبل از ازدواج با هیزان تیروا نیطبق ا نیبنابرا و (20/63
د. که نباش ایحامله باشد  هیچه زان ،داندیالزم م مطلقاًرا  هیزان رحماستبراء  تیروا نیا کند.

 حیض و استبراء حامل با وضع حمل است. دیدناستبراء غیرحامل با 
 

 . احتیاط در انساب3-2
نسب انسانها نزد شارع جایگاه مهمی داشته و برای عدم اختالط و تباهی آن احکامی نیز در 

. (4/544ق، 1405، یخوانسار؛ 639ق، 1388، یحلباب نکاح و طالق وضع کرده است )
هستند و الزم است نسب در ساختاری که  زن و مرد دو رکن سازنده نسباز طرف دیگر 

شده را شارع معین نموده توسط آنها شکل گیرد و شارع اجازه خروج از چارچوب تعیین
در حدیثی کسانی که به دروغ خود را به کسی نسبت دهد  نداده است، تا جایی که پیامبر

 )احمد بن حنبل،« أَب،یهِ غَیْر، إ،لَى ادَّعَى مَنْ اللَّهُ لَعَنَ»کند: لعن می در حالی که پدرش نیست
رود باعث اختالل در (. بنابراین الزم است در هر چیزی که احتمال می4/186ق، 1416

(. 1/208ق، 1402انساب و آمیختگی آن شود یا آن را نابود سازد، احتیاط شود )شهید ثانی، 
انساب است و در مورد بحث یعنی ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع، این همان احتیاط در 

چون این احتمال وجود دارد که فرزند نامشروع در شکم زانیه، فرزند مشروع زوج شمرده 
شود، لذا به حکم این قاعده چنین ازدواجی جایز نیست چون باعث اختالط در انساب 

 شود.می

 اند مخدوش است، زیرا استنادنیه باردار را جایز دانستهبنابراین ادله کسانی که ازدواج زا
ای که ظاهر آنها بر عدم جواز ازدواج داللت آنها به عمومیت قرآن و سنت با وجود ادله

شوند؛ زیرا نسبت بین آنها عموم و خصوص است و دارند، صحیح نیست و تخصیص زده می
 است. ترقوی عام ظهور به نسبت مخصص ظهور خورد، زیراعام با خاص تخصیص می

 
 نتیجه

. فقهای مذاهب در حکم ازدواج زانیه فاقد شوهر و باردار در زمان بارداری با یکدیگر 1
 اختالف دارند.

. از نظر مشهور فقهای امامیه و شافعیه ازدواج زانیه باردار در زمان بارداری جایز است 2
 و افزون بر آن وطی زانیه نیز جایز است.
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های حنفیه و زیدیه ازدواج زانیه باردار در زمان بارداری جایز است، اما . از نظر فق3
 وطی و همبستری با وی جایز نیست و زوج باید تا وضع حمل صبر کند.

. از نظر فقهای مالکیه، حنبلیه و اباضیه و ابویوسف و زفر از احناف ازدواج با زانیه بادار 4
 تا وضع حمل صبر کند.در زمان بارداری صحیح نیست. و زانیه باید 

. نسبت ادله مجوزین و مانعین ازدواج، عموم و خصوص است؛ یعنی ادله کسانی که 5
دانند خاص است و ادله کسانی که قائل به جواز ازدواج در ازدواج زانیه باردار را جایز نمی

 صمخص ظهور خورد، زیرازمان بارداری هستند عام. بنابراین عام توسط خاص تخصیص می
 است. ترقوی عام ظهور به بتنس

نگارنده با توجه به تأکید بر پاکی رحم زانیه قبل از ازدواج در روایت اخیر  نظر از .6
چنین احتیاط در انساب، قول کسانی )در زن باردار پاکی رحم به وضع حمل است( و هم

 دانند، ترجیح دارد.که ازدواج زانیه باردار را جایز نمی
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د، ریاض، مکتبة الرش، الكتاب المصنف فی األحادیث و اآلثارشیبه، عبداهلل بن محمد، ابیابن -

 ق.1409
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ادریس حلی، محمد بن منصور،ابن -

 ق.1410

 ق.1413دفتر انتشارات اسالمی، ، قم، من الیحضره الفقیه بابویه، محمد بن علی،ابن -

 ق.1406، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذب براج، عبدالعزیز بن نحریر،ابن -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالفقهیة الكبرى الفتاوى حجر هیتمی، احمد بن محمد،ابن -

 ق.1416 ، بیروت، مؤسسة الرسالة،مسند اإلمام احمد بن حنبل حنبل، احمد بن محمد،ابن -
 ،البیان و التحصیل و الشرح و التوجیه و التعلیل لمسائل المستخرجه رشد، محمد بن احمد،ابن -

 ق.1408بیروت، دارالغرب اإلسالمی، 
 ق.1412، بیروت، دارالفکر، رد المحتار علی الدر المختار عابدین، محمدامین بن عمر،ابن -
 ق.1414، بیروت، دارالکتب العلمیه، فقه اإلمام احمدالكافی فی  قدامه، عبداهلل بن احمد،ابن -
 ق.1405، بیروت، دارالفکر، المغنی ،همو -
ه، دارالکتب العلمی بیروت، ،اعالم الموقعین عن رب العالمین بکر،قیم جوزیه، محمد بن ابیابن -

 ق.1411

 ق.1428ریاض، مکتبة المعارف، ، تهذیب السنن ،همو -
ی جا، داراحیاء الکتب العربیة؛ فیصل عیسی الباب، بیماجهسنن ابن محمد بن یزید،ماجه قزوینی، ابن -

 تا.الحلبی، بی
 ق.1424بیروت، دارالکتب العلمیه،  ،المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی مازه، محمود بن احمد،ابن -
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 تا.بی
 مکتبة الغرباء، مدینه، مستخرج الطوسی على جامع الترمذی، حسن بن علی، نصر طوسیبنا -
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 ق.1430دمشق، دارالرسالة العالمیة، ، داودسنن ابی ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، -



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

118 

 تا.نا، بیجا، بی، بیاالفكار فی توضیح مبهمات االزهارلباب ابوعلی، احمد بن حسن،  -

 ق.1392بیروت، دارالفتح،  ،شرح النیل و شفاء العلیلاطفیش، محمد بن یوسف،  -

 ،إلسالمیالمکتب ا، بیروت، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل البانی، محمد ناصرالدین، -
 ق.1405

، ریاض، مکتبه الدولیة، (مقارنة فقهیة دراسة)الفاسدة  األنكحة، عبدالرحمن بن عبدالرحمن، اهدل -
 ق.1403

، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالحدائق الناضرة فی احكام العترة الطاهرة بحرانی، یوسف بن احمد، -
 ق.1405

ط، مسق ، مسقط، مکتبةالفقهیة زید بن جابر اإلمام آثار موسوعةعلی،  بن بولرواح، ابراهیم -
 ق.1427

 ق.1424العلمیه،  بیروت، دارالکتب، السنن الكبری بیهقی، احمد بن حسین، -
 ق.1403الفالح،  ، کویت، مکتبةالطالِب دلیل بشرح المآرِب نیلعمر،  بن تغلبی، عبدالقادر -
، بیروت، دارالکتب العلمیه، المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل،  -

 ق.1411

ه آل ، قم، مؤسستفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة عاملی، محمد بن حسن،حر  -
 ق.1409البیت، 

 ق.1416قم، مؤسسة دارالتفسیر،  ،مستمسک العروة الوثقی حکیم، سید محسن، -

 ، قم، مؤسسه امام صادق،تحریر األحكام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة حلی، حسن بن یوسف، -
 ق.1420

 .ق1388 ، قم، مؤسسه آل البیت،تذکرة الفقهاء ،همو -
تب ، بیروت، دارالکمغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج خطیب شربینی، محمد بن احمد، -

 ق.1415، هالعلمی
، اردن، دارالنفائس، احكام المرأة الحامل فی الشریعة اإلسالمیةخطیب، یحیی عبدالرحمن،  -

 ق.1420
 تا.نا، بیجا، بی، بیالخلیلی الشیخ سماحة فتاوىحمد،  بن خلیلی، احمد -

، قم، مؤسسه اسماعیلیان، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع خوانسارى، سید احمد، -
 ق.1405

 ق.1418، قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویی، موسوعة اإلمام الخوئی خویی، سید ابوالقاسم، -

 ق.1421، هدارالکتب العلمی، بیروت، األدلة فی أصول الفقهتقویم ، داهلل بن عمریعب، دبوسی -
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 تا.یبالفکر، بیروت، دار، حاشیة الدسوقی علی الشرح الكبیر دسوقی، محمد بن احمد، -
 ق.1322، مطبعه خیریه، الجوهر النیرةزبیدی حنفی، ابوبکر بن علی،  -
 .تابی ، دمشق، دارالفکر،دلتهأالفقه اإلسالمی و  زحیلی، وهبه، -
عة الکبرى ، قاهره، المطبتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیة الشلبی زیلعی، عثمان بن علی، -

 ق.1313األمیریة، 

 تا.بی ، قم، مؤسسه المنار،مهذب األحكام سبزواری، سید عبداألعلی، -
 ق.1414، بیروت، دارالکتب العلمیه، تحفة الفقهاء سمرقندی، محمد بن احمد، -
 ق.1419پرداز، راى پژوهشى ، قم، مؤسسهنكاح کتابموسى،  زنجانى، سید شبیری -

 قم، دفتر تبلیغات اسالمی ،نروض الجنان فی شرح إرشاد األذها الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1402، حوزه علمیه قم

 ا.تالعلمیه، بی، بیروت، دارالکتب المهذب فی فقه االمام الشافعیشیرازی، ابراهیم بن علی،  -

طالب، ، قم، مدرسه امام علی بن ابیالعروة الوثقی مع تعلیقات طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، -
 ق.1428

 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهذیب األحكام طوسی، محمد بن حسن، -

 ق.1390، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیاإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،همو -

 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمى، الخالف ،همو -

 ق.1397نا، جا، بی، بیحاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنععاصمی، عبدالرحمن بن محمد،  -
 ق.1412، دارالفکر، بیروت، حاشیة العدوی على شرح کفایة الطالب الربانی، علی صعیدی، عدوی -

 ق.1421، جده، دارالمنهاج، فی مذهب اإلمام الشافعی البیان الخیر،عمرانی، یحیى بن ابی -
 ،المذهب شرح متن األزهار فی فقه االئمة األطهار التاج المذهب ألحكامعنسی، احمد بن قاسم،  -

 ق.1414صنعا، دارالحکمة الیمانیه، 
 .ق1420 ،العلمیة دارالکتب بیروت، ،الهدایة شرح البنایة احمد، بن محمود غیتابی، -

 تا.ینا، بجا، بی، بیالعقد قبل بها المدخول من أبیه المولود إلى نسبة حكمفوزان، عبدالعزیز،  -
، لوح ، تهرانالشافی فی العقائد و االخالق و األحكامفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  -

 ق.1425محفوظ، 

 ق.1422الوهبة، ، قاهره، مکتبة اإلسالمی التشریع تاریخقطان، مناع بن خلیل،  -

 ق.1422، نجف، مکتبة کاشف الغطاء العامة، (الطالقانوار الفقاهه )کتاب  کاشف الغطاء، حسن، -
 ق.1407 ،هسالمی، تهران، دارالکتب االالكافی کلینی، محمد بن یعقوب، -
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، نیالمز مختصر شرح هو و الشافعی اإلمام مذهب فقه فی الكبیر الحاوی ماوردی، علی بن محمد، -
 ق.1414، هبیروت، دارالکتب العلمی

 ، تهران، دارالکتبالرسول آل أخبار شرح فی العقول مرآة مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -
 .ق1404االسالمیة، 

بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ، اإلنصاف فی معرفة الراجح من الخالف مرداوی، علی بن سلیمان، -
 .ق1419

 ق.1406 اهلل مرعشی نجفی،، قم، کتابخانه آیةمنهاج المؤمنین الدین،شهابمرعشی نجفی، سید  -
 ق.1356 ،مطبعة مصطفی البابی الحلبی، قاهره، االختیار لتعلیل المختارموصلی، عبداهلل بن محمود،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404

، ه، بیروت، دارالکتب العلمیاإلستذکار الجامع لمذاهب الفقهاء األمصار نمری، یوسف بن عبداهلل، -
 م.2000

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذب نووی، یحیی بن شرف، -

 ق.1405 ، بیروت، المکتب اإلسالمی،روضة الطالبین و عمدة المفتین ،همو -

 راثو الت البحوث ، صنعا، مرکزشرح التجرید فی فقه الزیدیهحسین،  بن هارونی حسنی، احمد -
 تا.الیمنی، بی


