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 چکیده

نکاح میان علمای مذاهب اسالمی اختالف وجود دارد. نظر  نسبت به معنای حقیقی واژه
راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسالمی، این است که واژه نکاح حقیقتاً به معنای 
عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دالیلی از قرآن، سنت و عقل 

اژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای اند که واند. این گروه بر این عقیدهاستناد کرده
باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن عقد می

معنای ضم بیان اند. برخی از فقها نیز آن را بهرا مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته
ه دالیلی از جمله آیات قرآن، اند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود بکرده

اول  اند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروهو دالیل عقلی استناد نموده احادیث پیامبر
شود. نیز در است؛ چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفاً خالف ادب تلقی می

مجازی  معنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، داللت برقرآن صرفاً به
بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختالف در مسائلی چون شهادت در نکاح و 

 ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختالف در این بحث است.
 .مفهوم، نکاح، عقد، وطی، آثار :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
میان  ای است کهر کمتر مسئلهمباحث فقهی است و د ناپذیرِاختالفات فقهی جزء جدایی

اختالف مشاهده نشود. این اختالف امری ناپسند و مذموم نیست و معلول علل  فقها
ها تبیین معنای حقیقی و مجازی واژگان است که این علتجمله . از استمختلفی 

را دامن زده است. علت دیگر  بسیاریوجود آورده و مناقشات هباختالفات زیادی را 
برخی از اصولیان آن را جایز و برخی آن  زمان کالم در دو معناست کهعمال همامکان است

پاافتاده تلقی شود، اما با نگاهی پیشبادئ امر این اختالفات شاید در اند. را جایز ندانسته
دنبال به فراوانیظاهر ساده، آثار و توابع به بطن ماجرا دریافت خواهد شد که همین امر به

که عنوانی برای یکی از عقود )له واژه نکاح موضوع و ماهیت در باب معنادارد. ، فقها 
 بنابرایناند. در شرع اختالف کرده و آثاری را بر این اختالف و دیدگاه خود بار کرده (است

محل نزاع در این بحث، معنای حقیقی لفظ نکاح در کالم شرع در صورت عدم وجود 
 معنای حقیقی و موضوع لهد دیدگاه علما را درباره کوشرو مینوشتار پیش  و قرینه است

 تبیین نماید. مذاهب اسالمیدر فقه  را و آثار مترتب بر آن نکاح واژه -حقیقت شرعیه-
-شناسان معتقدند نکاح در لغت بهای از واژهنکاح مصدر ثالثی از ریشه نَکَحَ است. عده

؛ 1/413ق، 1420هری، ؛ جو2/626ق، 1414منظور، معنای وطی و جماع است )ابن
 کار رفته است )جوهری،معنای عقد نکاح به( و مجازاً به4/369ش، 1367طریحی، 

-معنای عقد است و مجازاً به(. جمعی دیگر معتقدند نکاح در اصل به1/403ق، 1420

کار رفته است، زیرا کلماتی که بر جماع داللت دارند، کنایی هستند )راغب معنای جماع به
(. برخی نیز آن را مشترک میان دو معنای وطی و عقد ذکر 823ق، 1412اصفهانی، 

(. این اختالف دیدگاه در میان فقهای مذاهب اسالمی 4/396ش، 1367اند )طریحی، نموده
معنای وطی است یا عقد و یا مشترک میان نیز بر سر اینکه لفظ نکاح از نظر اصطالحی به

 وطی و عقد است، وجود دارد.
 

 ادیدگاه فقه
 در ادامه نظرات و دیدگاههای آنها خواهد آمد.
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 . دیدگاه اول1

و برخی  رأی صحیح در مذهب حنفی، وجهی در مذهب شافعی و دیدگاه برخی از حنابله
است و اگر در « عقد»و مجاز در « وطی»این است که نکاح حقیقت در  تشیعاز فقهای اهل

سرخسی، طر وجود یک قرینه است )خاجایی هم معنای عقد از آن اراده شده باشد، به
م، 1998تسولی، ؛ 2/109و 3/180 ق،1313زیلعی، ؛ 4/349و  406و  6/175ق، 1414

م، 2009شربینی، ؛ 29/161م، 2005حجر هیتمی، ابن؛ 3/207ق، 1419، ؛ عمیرة1/374
م، 1997مقدسی، ؛ 7/333م، 1997قدامه، ابن ؛4-8/6ق، 1419مرداوی، ؛ 4/7-6
ق، 1413؛ حلی، 2/6ق، 1416 فاضل هندی،؛ 2/491ق، 1408 ؛ محقق حلی،8/175
مسئله که نکاح  الزم به ذکر است که در کتاب مختلف الشیعه آمده است: بر این (.7/523

 (.7/523ق، 1413معنای وطی است اجماع صورت گرفته است )حلی، حقیقتاً به
 اند:مودهقائالن به این معنا برای اثبات نظر خود به دالیل زیر استناد ن

مرد زناکار، جز زن زناکار را به همسری  :الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً»استناد به آیه:  -1
(. این گروه معتقدند منظور از نکاح در این آیه وطی است، چراکه اگر 3)نور، « نگیرد

ق، 1412عابدین، ابن؛ 3/478ق، 1322عبادی، منظور عقد باشد، مستلزم کذب است )
؛ 1/1399م، 1981فخررازی، ؛ 3/187تا، سیواسی، بی؛ 3/233م، 1982کاسانی، ؛ 3/5

 (؛ چه روشن است که زانی وطی انجام می دهد و نه عقد.1/285ق، 1408جصاص، 
ناکح »( و 16/99ق، 1401)متقی هندی، « لَعَنَ اللَّهُ نَاکِحَ الْبَهِیمَةِ»استناد به حدیث  -2

عادل، ؛ ابن1399و  1/893، م1981 رازی،)فخر« ملعونالید ملعون و ناکح البهیمة 
نکاح بدون عقد هم  (. قائالن به این قول بر اساس این احادیث معتقدند4/52، ق1419

م، 1982کاسانی، ؛ 3/5ق، 1412عابدین، ابن؛ 3/478ق، 1322عبادی، ثابت شده است )
ق، 1408 جصاص،؛ 1/1399م، 1981فخررازی، ؛ 3/187تا، سیواسی، بی؛ 3/233
؛ چه نکاح با دست یا حیوان غیر از معنای وطی بر معنای دیگری چون عقد (1/285

 ازدواج قابل حمل نیست.
 وقتى تا بیازمایید را یتیمان و :وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ»استناد به آیه:  -3

 در این آیه منظور از واژه نکاح عتقدند(. این گروه م6)نساء، « برسند زناشویى[ سن] به
سرخسی، کند )احتالم است، زیرا محتلم در خواب خود تصویر وطی را مشاهده می

 .(1/1399م، 1981فخررازی، وجود دارد )نیز اهلیت عقد  هر چند ،(4/349ق، 1414
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 براى شوهر] اگر و: نكِحَ زَوْجاًفَإِن طَلَّقَهَا فَالَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَ: »استناد به آیه -4
 با اینکه تا نیست، حالل او براى[ زن آن] دیگر آن، از پس گفت، طالق را او[ سوم بار

در این آیه نکاح به . (230، )بقره[« نماید همخوابگى او با و] کند ازدواج او از غیر شوهرى
مکن نیست که زوج اضافه شده است و نکاح مضاف به زوج، وطی است نه عقد، زیرا م

انسان با زوجه خود ازدواج کند، زیرا این تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال 
رف انجام عقد، تحلیل حاصل آمد که به صِبود، الزم میاست. نیز اگر مراد از نکاح عقد می

یابیم که منظور از نکاح، وطی است. پس نفی درمی ،شودحاصل نمیتحلیل شود. اما چون 
این آیه به آن اشاره رفته است تا غایت نکاح تداوم دارد و نکاحی که این حلیت که در 

ال حتی »فرمایند: می یابد، عقد نیست، زیرا رسول خداحرمت به وسیله آن پایان می
؛ 2/257ق، 1313زیلعی، ؛ 3/188م، 1982کاسانی، « )تذوقی عسیلته و یذوق عسلتک

 (.1399و  1/839م، 1981فخررازی، ؛ 1/374م، 1998تسولی، ؛ 8/439تا، شوکانی، بی
اند، هدف از نکاح، انجام وطی است. به همین دلیل این عقد را نکاح نامیده -5

گویند: عقد (. نیز می3/478 ،ق1322، عبادینامند )می« خمر»که کاسه خمر را چنانآن
اطالق  اند که این عقد سبب برای وطی است، یعنینامیده« نکاح»نکاح را به این دلیل 

م، 1981فخررازی، نکاح بر عقد، مجازی و از نوع اطالق اسم مسبب بر سبب است )
 (.2/132، تابی، فاضل مقداد؛ 6/272ق، 1419عادل، ابن؛ 1/1400

ه در عرف شرع هم ک است الزم پس. است وطی معنایبه حقیقتاً لغت در نکاح -6
ای خود به معنای دیگر است حقیقت در وطی باشد، زیرا اصل عدم انتقال لغت از معن

 .(7/3م، 2003مفلح، ابن؛ 15/432ق، 1419ماوردی، ؛ 374 و 2/317م، 1996زرکشی، )
نه در عقد.  3در وطی وجود دارد« ضم»است و معنی « ضم»نکاح در لغت به معنی  -7

ق، 1419عادل، ابن؛ 1/1400م، 1981فخررازی، وطی است )به معنای  اًپس نکاح حقیقت
6/272.) 
 
 . دیدگاه دوم2

صح در مذهب شافعی و رأی ارأی ، 4تشیعرأی مشهور بین فقهای اهلدیدگاه مالکیه، 
و مجاز در « عقد»صحیح در مذهب حنبلی و مختار شوکانی این است که نکاح حقیقت در 

                                           
 ند.شو. چه زن و مرد در هنگام آمیزش به هم منضم می3
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تا، ؛ شهید ثانی، بی2/183ش، 1369شهرآشوب، ؛ ابن16/10تا، نراقی، بی) تاس« وطی»
؛ 12/7ق، 1414؛ محقق کرکی، 29/5تا، ؛ نجفی، بی2/133تا، بی ؛ فاضل مقداد،7/7

ازهری، ؛ 2/212ق، 1415صاوی، ؛ 3/165تا، ، بیخرشی؛ 2/2ق، 1387فخرالمحققین، 
؛ 3/254تا، علیش، بی؛ 2/48ق، 1412مالکی، ؛ 3/975تا، نفراوی، بی؛ 1/436تا، بی

مرداوی، ؛ 1/250ق، 1408نووی، ؛ 4/6م، 2009شربینی، ؛ 3/403ق، 1412حطاب، 
تا، شوکانی، بی؛ 6/445ق، 1997قدامه، ابن؛ 5-5/6ق، 1420بهوتی،؛ 4-8/5ق، 1419

6/160). 
 اند:قائالن به این قول به دالیل زیر استناد نموده

فَإِن طَلَّقَهَا » آیه در فقط که است شده ذکر بار 23 قرآن در آن مشتقات و نکاح واژه -1
 پس گفت، طالق را او[ سوم بار براى شوهر] اگر و: بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاًفَالَ تَحِلُّ لَهُ مِن 

 با و] کند ازدواج او از غیر شوهرى با اینکه تا نیست، حالل او براى[ زن آن] دیگر آن، از
 ، واژه نکاح به معنای وطی است و در سایر موارد به(230، )بقره[« نماید همخوابگى او

 (.9/7ق، 1419؛ ماوردی، 14-1/16ق، 1424مکارم شیرازی، ) شدبامعنای عقد می
شان پس آنان را با اذن خانواده :فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»فرماید: خداوند متعال می -2

است، زیرا وطی با  عقد، آیه ( منظور از نکاح در این25، )نساء« به همسری خود درآورید
 .(6/160تا، بیشوکانی، شود )ذن جایز نمیا

-؛ حر عاملی، بی1/592تا، ماجه، بی)ابن «سنتیمن النکاح »اند: فرموده پیامبر -3

، نیستسنت  (خارج از ازدواج) . شکی نیست که وطی از حیث وطی بودن(20/107تا،
آید که وطی از طریق زنا هم سنت باشد. پس چون ثابت شد زیرا اگر چنین باشد الزم می

چنین هم. نیستمعنی وطی شود که نکاح بهوطی غیرسنت است، ثابت میکه نکاح سنت و 
اذن به مطلق  ،، این حدیثباشدمعنی وطی پس اگر نکاح به ؛«تناکحوا تکاثروا: »اندفرموده

همسران خود را : بیمِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا». البته این اشکال در تفسیر آیات است وطی
هرچه از زنان که شما را  :النِّسَاءِ مِنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَانْكِحُوا»( و 32، )نور« همسر دهید

نیز براساس تفسیر واژه نکاح به ( و موارد دیگر 3، )نساء« پسند افتد، به همسری بگیرید
 .(6/272ق، 1419عادل، ابن) وطی پیش خواهد آمد

                                                                                                   
معنای عقد . براساس رأی مشهور بین فقهای امامیه واژه نکاح و مشتقات آن در روایات اکثراً به4

 (.14-1/16ق، 1424استعمال شده است )مکارم شیرازی، 
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 م،1981 رازی،)فخر «د مِنْ سِفَاحٍوُلِدَتْ مِنْ نِکَاحٍ وَلَمْ أُول» فرمایند:می پیامبر -4
این  (.4/408 ق،1414 سرخسی، ؛271-6/273و  4/51 ق،1419 عادل،؛ ابن1/829

 حدیث داللت بر این دارد که وطی نکاح نیست.
فمن حظ  یمجوا أالوجوا وزوّتزّ» :که است شده روایت پیامبر از عبداهللابی از -5

ء احب إلى اهلل عزّ وجلّ من بیت یعمر فی االسالم امرئ مسلم إنفاق قیمة ایمة، وما من شی
بختی مسلمان : ازدواج کنید و پسران و دختران مجرد را همسر دهید، نشانه نیکبالنکاح

این است که مخارج شوهر کردن دختری را به عهده بگیرد؛ زیرا چیزی نزد خداوند 
 ،تاحر عاملی، بی) «سبب نکاح آباد شود، نیستای که در اسالم بهمحبوبتر از خانه

20/16). 
 روایت کرده است که مردی نزد پیامبرمحمد بن یحیى رفعه  ازیعقوب،  بن محمد -6

: ای ، لیس عندی طول فأنکح النساء فالیک أشکو العزوبیةیا رسول اهلل»آمد و گفت: 
، جوانی هستم که در بحران جنسی قرار گرفته و امکانات مالی برای ازدواج رسول خدا

حر عاملی، ) «کنمعقد ندارم، من از این درد و رنج تنهایی )عزوبت( نزد شما شکایت می و
 (.240-20/241تا، بی

روایت کرده است که:  پیامبر از، از پدارانش، جعفر ازمسعدة بن زیاد،  -7
 ناک بپرهیزید و در: از زناشویی شبههفوا عند الشبهةالتجامعوا فی النکاح على الشبهة، وقِ»

 (.27/159همان، ) «هنگام شبهه توقف کنید
فأما لغیر رسول  ال تحل الهبة إال لرسول اهلل»روایت شده است:  عبداهللاز ابی -8

امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها  و»ذلک معنى قوله تعالى:  فالیصلح نکاح إال بمهر و اهلل
جایز نیست زنی حاضر  «:للنبی إن أراد النبی أن یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین

شود بدون مهر خودش را به مردی ببخشد )نکاح بدون مهر نخواهد بود( و این فقط برای 
نکاح بدون مهر جایز نیست و این درواقع  جایز است و برای غیر از پیامبر پیامبر

و زن مؤمنى که خود را ]داوطلبانه[ به »فرماید: سوره احزاب است که می 50معنای آیه 
در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد ]این ازدواج از روى  بر ببخشدپیام

 .(266/ 20)همان،«.« بخشش[ ویژه توست نه دیگر مؤمنان
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از  : پیامبرعن نکاح الشغار نهى رسول اهلل»روایت شده است:  عبداهللاز ابی -9
ر یک مهریه زن دیگر و آن عبارت است از عقد دو زن که ه« نکاح شغار نهی نموده است

 .(20/304همان، ) واقع شود
: عقد نکاح را جز الینقض النکاح إال االب: »روایت شده است عبداهللاز ابی -10

 .(273/ 20همان،) «تواند به هم بزندپدر کس دیگری نمی
ال تنکح ذوات اآلباء من االبکار إال باذن : »روایت شده است عبداهللاز ابی -11
 «توانند ازدواج کنندتران باکره ای که پدر دارند، جز با اجازه پدرانشان نمی: دخآبائهن

 (.277/ 20همان،)
نکاح بیشتر در عقد استعمال شده است و در این معنا اخص و مشهورتر است و  -12

 :گویددر اشعار عرب نیز در همین معنا ظهور بیشتری دارد، مثالً شاعر می
 (9/7ق، 1419ماوردی، وَتَنْکِحُ فِی أَکْفَائِهَا الْحَبِطَاتُ )/ آلُ مِسْمَعٍ بَنُو دَارِمٍ أَکْفَاؤُهُمْ

نامند و نه نکاح؛ حال نفی نکاح از وطی صحیح است، زیرا زنا را سفاح میعقالً  -13
. یستتوان گفت که زوجه و منکوحه نآنکه در آن وطی وجود دارد و در مورد سُریه می

ب مجاز است، زیرا صحت سلب، از عالمتهای مجاز است پس اطالق نکاح بر وطی از با
ق، 1404رملی، ؛ 1/298تا، جاوی، بی؛ 161-29/162م، 2005حجر هیتمی، ابن)
؛ بحرانی، 29/5تا، ؛ نجفی، بی7/3م، 2003مفلح، ابن؛ 8/6ق، 1419مرداوی، ؛ 6/176

 .(23/19ق، 1405
س نکاح نیز حقیقت در بر اساس اجماع علما حقیقت در عقد است، پ« تزویج» -14

 .(9/7ق، 1419ماوردی، باشد، زیرا هر دو دارای معنای مشترکی هستند )عقد می
معنی وطی باشد، در این صورت اگر کسی در مورد زنازاده قسم یاد اگر نکاح به -15

آمد که بود، واجب میشود. پس اگر وطی نکاح میکند که او زنازاده نیست، حانث نمی
شود، باید بگوییم که عقد نیز اگر بپذیریم که وطی نکاح نامیده می چنینهم حانث شود.

-ابنشود. پس چرا حمل نکاح بر وطی اولی از حمل آن بر عقد باشد؟ )نکاح نامیده می

 .(6/273ق، 1419عادل، 

شود که استعمال لفظ نکاح بنابراین با مراجعه به آیات و احادیث و روایات مشاهده می
 باشد، قرینه با همراه ولو است حقیقت عالمت اطّرادمطرد و شایع است و در معنای عقد 

 اسم گاهى ؛(تعیینى) تخصیصى وضع و( تعیّنى) تخصّصى وضع است: گونه دو بر وضع چون
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 استعمال، کثرت سبببه گاهى و است تخصیصى وضع این گذاریم، کهمى احمد را کسى
حقیقت وضع ایجاد عالقه بین لفظ و ن چو است، تخصّصى وضع این که شود،مى حقیقت

این علقه و  .افتدمى گویند انسان به یاد معنىمعنى در عالم اعتبار است که وقتى لفظ را مى
که در ذهن است گاهى ناشى از وضع تعیّنى است و گاهى ناشى از  پیوند بین لفظ و معنى

ارکان »است به « دعا»معنى را که به« صالة»خواهد لفظ شارع مى مثالً .وضع تعیینى
-به ،کندلفظ صالة را در ارکان مخصوصه با قرینه استعمال مى .انتقال دهد« مخصوصه

 .انس ذهن و پیوند و علقه حاصل شده است ،که اگر بدون قرینه هم استعمال کندطورى
اند و انس ذهن و عقد اراده کرده« نکاح»جا از لفظ یعنى در همه ،طور استنکاح هم همین

 آیده و پیوند حاصل شده است که وقتى بدون قرینه استعمال شود، عقد به ذهن مىعلق
(. در نتیجه بر اساس دالیل و مستنداتی که مطرح گردید، 1/16ق، 1424)مکارم شیرازی، 

 معنای عقد است.واژه نکاح به
 

 . دیدگاه سوم3

و سید مرتضی  بلهگروهی از احناف، برخی از مالکیه، گروهی از شافعیه و گروهی از حنا
 ودانند. اما گروهی از حنابله آن را جزمی بین عقد و وطینکاح را مشترک  از فقهای امامیه
. گویند در هر دو حقیقت است، اما با هم و نه باالنفراداند، یعنی میدانسته 5الفاظ متواطئ

زیرا انه؛ به عبارت دیگر، حقیقت در مجموع این الفاظ است نه در هر کدام به صورت جداگ
ق، 1412عابدین، ؛ ابن29/5تا، نجفی، بیاگر باالنفراد باشد، مشترک است و نه متواطئ )

؛ 5-8/6ق، 1419مرداوی، ؛ 4/7م، 2009شربینی، ؛ 3/403ق، 1412حطاب، ؛ 2/260
 .(5-5/6ق، 1420بهوتی، 

ت شود و تفاوزمان بر دو معنای عقد و وطی اطالق میاین گروه معتقدند که نکاح هم
نکح الرجل فالنة أو »شود: گردد. مثالً زمانی که گفته میبین این دو لفظ با قرینه آشکار می

نکح »شود: ، منظور از نکاح، عقد است و زمانی که گفته می«بنت فالن أو من بنی فالن
چنین قائالن به این قول معتقدند لفظ نکاح در منظور وطی است. هم« الرجل زوجته أو امته

                                           
. اگر لفظ واحد و معنا متعدد باشد، مشترک است، مانند لفظ عین که شامل مصادیق متعددی چون 5

ر لفظ و معنا متحد بود و به صورت مساوی بر مصادیق خود استفاده چشمه، چشم و جاسوس است، اما اگ
 شود، با هم و نه باالنفراد.شد، متواطئ نام دارد، مانند انسان که شامل هر انسانی میمی
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حجر حجر است )ابنکار رفته است. این قول، قول راجح نزد ابنهر دو معنا به قرآن به
 (.1/198و  9/103ق، 1379عسقالنی، 

 
 . دیدگاه چهارم4

اند. برخی از علمای احناف این قول را دانسته« ضم»برخی از احناف نکاح را حقیقت در 
می« ضم»مصادیق  وجزرا « وطی»اند، زیرا آنان ندانسته« وطی»منافی حمل نکاح بر 

-عم، در همه مصادیق خود حقیقت است. اما ابنادانند و معتقدند که لفظ وضع شده برای 

است. نیز « ضم»مغایر « وطی»پذیرد و معتقد است که نجیم اشتراک این دو دیدگاه را نمی
شود. اطالق می« عقد»و « وطی»است که شامل « ضم»گوید: نکاح حقیقت در مازه میابن
کند. پس به این اعتبار بر عقد به این دلیل است که ایجاب و قبول را به هم منضم می آن

اند حقیقت در عقد است، حال آنکه دیگر علمای حنفی نکاح را مجاز در عقد دانسته
 .(3/185تا، سیواسی، بی؛ 1/466ق، 1419کلیوبی، )

 
 . نقد دیدگاههای مطرح شده و بیان رأی راجح5

شده درباره مفهوم واژه نکاح این است که نکاح در حقیقت نه یل مطرححاصل بررسی دال
معنای ضم است. بنابراین رأی گروه معنای وطی، و نه مشترک میان وطی و عقد، و نه بهبه

توان با آید. درنتیجه میداند، راجح به نظر میمعنای عقد میدوم که واژه نکاح را حقیقتاً به
تواند به قد دالیل مخالفان آن پرداخت. ماحصل نقد و بررسیها میاستناد به رأی راجح به ن

 شرح زیر باشد:
توان گفت اینکه اطالق نکاح بر عقد، مجازی و از نوع در پاسخ گروه اول می -1

آید، زیرا ظاهر استدالل نظر نمیچندان قوی بهاطالق اسم مسبب بر سبب است، این دلیل 
ح سبب برای وطی است، به این نام نامیده شده است و بیانگر این نکته است که چون نکا

دانیم چنین امری نوعی مجاز است، زیرا اطالق اسم سبب بر مسبب یا بالعکس، که میچنان
چنین همکنندگان آن است. های مجاز است. پس این دلیل علیه خود استداللیکی از شیوه

یرا در آنجا هم نوعی مجاز وجود قیاس این قضیه بر کاسه خمر شاید اشتباه دوم باشد، ز
دارد که آن اطالق اسم چیزی بر محل آن چیز است که این هم خود یک نوع مجاز است، 

 الفارق است و بهتر این است که بر مجاز مشابه خود قیاس شود.و البته قیاس هم قیاس مع
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که  احتمال داردطور که اطالق مجازی مسبب بر سبب صحیح است، عالوه بر این همان
گفته شود که نکاح اسم برای عقد است و سپس این اسم بر وطی اطالق شده است، به این 
دلیل که وطی مسبب آن است. پس چرا یکی از این دو احتمال اولی و ارجح از دیگری 
باشد؟ و بلکه این احتمال که ما بیان کردیم اولی است، زیرا اینکه سبب مستلزم مسبب 

مسبب مستلزم سبب معین باشد، زیرا حصول حقیقت واحد به  باشد اولی از این است که
عنوان مثال مالکیت به وسیله بیع، هبه، ارث و به .وسیله اسباب متعدد فاقد اشکال است

شود. نیز شکی نیست که شرط جایز بودن مجاز، مالزمه است. موارد دیگری حاصل می
در عقد است، اولی از این است شود که قائل شدن به اینکه اسم نکاح حقیقت پس ثابت می

 (.6/273ق، 1419عادل، ابنکه بگوییم حقیقت در وطی است )
داللت واژه نکاح در آیه مذکور بر در پاسخ به استدالل دومِ گروه اول باید گفت:  -2

وطی محل اختالف است. برخی به استناد سیاق آیه آن را دال بر وطی دانسته و برخی 
اند. بنابراین چون خی هم آن را حقیقت در عقد و وطی دانستهاند. برعکس آن را گفته

)گویی جای پاسخها  تواند دلیل مستدلی باشدمعنای این آیه خود محل خالف است، نمی
 عوض شده است. لطفاً به متن اصلی مراجعه کنید(.

داللت دو حدیث مذکور بر وطی به خاطر داللت  پاسخ استدالل سوم چنین است: -3
نه به این دلیل که نکاح  ،این معنا و عدم امکان معنای عقد در این مواضع استسیاق بر 

حقیقت در وطی است، زیرا نکاح با حیوان منع عقلی و شرعی داشته و تصور نکاح در 
 مورد دوم هم ممکن نیست.

معنای احتالم پذیرفته است، اما عند هبسوره نساء  6 هرچند داللت نکاح در آیه -4
و  :وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ» ن دیگری از جمله آیهیخاطر قرااإلطالق نیست، بلکه به

 ( بر این معنا حمل شده است.59، )نور« چون کودکان شما به سن بلوغ رسیدند

زیرا قائالن به این قول  در خود استدالل ذکر شده است،پنجم پاسخ به استدالل  -5
معنای عقد از آن برداشت شده است و نه عند « عسیله»اند به خاطر حدیث خود گفته

عالوه بر این بر . شود و نه حقیقیاإلطالق؛ و داللت عند القرینه، مجازی محسوب می
این آیه تنها موردی است که در قرآن نکاح  معنای حقیقی نکاح به عقداساس نظر قائالن 

 (.7/7تا، شهید ثانی، بیکار رفته است )به وطیمعنای  به
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بود، زن رفاعه که این حدیث در مورد او اگر نکاح حقیقت در وطی میچنین هم
که از ظاهر این روایت برداشت کرد. اما چنانباشد، معنای وطی را از آن درک میمی
ال »فرمود:  رکه پیامبا اینشود، زن رفاعه عند اإلطالق معنای عقد را از آن فهم کرد تمی

پس از نظر این گروه حمل واژه نکاح  .(4/52ق، 1419عادل، ابن« )حتی تذوقی عسیلته
خاطر وجود قرینه است و نه عند اإلطالق. لذا مجازی در این آیه بر معنای وطی، به

م، 2009شربینی، ؛ 3/98ق، 1422انصاری، ؛ 3/207ق، 1419، شود )قلیوبیمحسوب می
 (.8/6ق، 1419مرداوی، ؛ 2/108م، 1986بلخی، ؛ 4/7-6

ماوردی درباره استدالل دیگر قائالن به معنای حقیقی وطی گفته است: هرگاه شرع  -6
و لغت در حقیقت و مجاز اختالف داشتند، مانند لفظ نکاح که در شرع حقیقت در عقد و 

حقیقت شرعی  مجاز در وطی و در لغت حقیقت در وطی و مجاز در عقد است، حمل بر
(. درواقع منظور ماوردی این 15/432ق، 1419ماوردی، شود، زیرا شرع ناقل است )می

است که چون این لغت در عرف شرع مورد استفاده قرار گرفته است، اصل، معنای شرعی 
شود. عالوه بر این صاحب کتاب مستند الشیعه معتقد است آن است و معنای لغوی فرع می

لة با عدم نقل است و اینکه نکاح حقیقتاً به معنای عقد است را غلبه در این مسئله اصا
 (.16/9تا، نراقی، بیکند )استعمال تأیید می

آید، چراکه معنای ضم نظر نمیقوی به معنای ضم است نیزاستدالل به اینکه نکاح به -7
یجاب و که در وطی وجود دارد، در عقد هم وجود دارد و در عقد نکاح صیغه اچنانهم

 شوند.   قبول به هم منضم می

چون در اصول فقه اطالق لفظ واحد  عالوه بر این موارد باید گفت قائالن به قول دوم،
اند، در نتیجه در این مسئله نیز نکاح را بر معنای حقیقی و مجازیش در آن واحد منع کرده

 (.1/1400م، 1981، فخررازیاند )لغوی آن، یعنی وطی استعمال کرده را فقط در حقیقتِ
 

 اختالف در مفهوم واژه نکاحآثار مترتب بر 
نکاح، موجب اختالف آنان در مسائل دیگری شده است که  مفهوم اختالف علما در باب

 ادامه خواهد آمد.در 
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 ازدواج و نکاح بر . شهادت1
فر باشد و دو نزوجه او می خانمیکه  این بودگوید: اگر مردی مدعی مازه حنفی میابن

شهادت بدهند و یکی از شاهدان بگوید: آن مرد با آن زن نکاح کرده است و دیگری 
برخی نیز شود. اما شهادت بدهد که با آن زن ازدواج کرده است، شهادت او پذیرفته می

گوید: می مازهابنمعنی وطی است. شود، زیرا نکاح بهاند: شهادت آن دو پذیرفته نمیگفته
گوید: اگر آن دو نفر شهادت بدهند که با او نکاح کرده است، می قائل به قول مخالف

ین ا شود وشود. اما بر اساس قول اول، شهادت آنان پذیرفته میشهادت آن دو پذیرفته نمی
 .(3/336 تا،مازه، بی)ابن رأی صحیح است

 
 وسیله زنابه مصاهرت حرمت . ایجاد2

وَ الَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ »در تفسیر آیه  فقها حسب تفسیر و برداشت خود از واژه نکاح،
و با زنانی که  :آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِالَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاء سَبِيالً

اند، نکاح مکنید؛ مگر آنچه پیشتر رخ داده است، چرا که پدرانتان به ازدواج خود درآورده
آیه ( و نوع برداشت از 22، )نساء« مایه دشمنی و بد راهی بوده است. آن، زشتکاری و

، بر این استاند. کسانی که معتقدند نکاح به معنی عقد با هم دچار اختالف شده مذکور
ای در کنار آن نیست. بر معنی عقد نکاح است، زیرا قرینهکه لفظ نکاح در این آیه به ندباور

ر با زنی زنا کند، ازدواج فرزند این پدر با آن زن جایز بوده همین اساس معتقدند که اگر پد
شود. اما افرادی و اشکالی ندارد؛ به عبارت دیگر، زنا موجب ایجاد حرمت مصاهرت نمی

یعنی وطی در عقد  - اند، معتقدند که شامل وطی حاللکه نکاح را به وطی معنی کرده
گر پدر با زنی زنا کند، فرزند این پدر شود. لذا امی -وطی در زنا - و وطی حرام -نکاح
گردد. احناف تواند با آن زن ازدواج کند، یعنی زنا موجب ایجاد حرمت مصاهرت مینمی

گویند: اعراب جاهلی زنان پدران خود را به ارث میعالوه بر استدالل به این قضیه، می
جانشین و خلف پدر خود بردند، بدون اینکه با آن زنان عقد انجام بدهند. پس این فرزندان 

گویند: حرمت ازدواج با زنی که پدر با او عقد کرده اما با وی در وطی بودند. این گروه می
وطی انجام نداده است، مستند به اجماع است. اما افرادی که نکاح را در هر دو حقیقت 

ده باشد، زیرا در اند معتقدند فرقی ندارد که پدر با او زنا کرده باشد، یا او را عقد کردانسته
 ؛100-3/101 و 3/82م، 1997نجیم، ابنشود )هر دو صورت ازدواج با آن زن حرام می
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؛ 2/260م، 1982کاسانی، ؛ 9/205ق، 1414سرخسی، ؛ 483-3/484ق، 1322عبادی، 
دمیاطی، ؛ 9/214ق، 1419ماوردی، ؛ 1/449تا، ازهری، بی؛ 2/103ق، 1313زیلعی، 

م، 1997نووی، ؛ 5/25ق، 1393شافعی، ؛ 4/7م، 2009شربینی، ؛ 3/290ق، 1418
 (.7/4م، 2003مفلح، ابن؛ 7/333م، 1997قدامه، ابن؛ 16/218

شود، فقهای امامیه نیز معتقدند زنای قبل از عقد موجب ایجاد حرمت مصاهرت می
آن توانند با آن زن ازدواج کنند و بنابراین اگر کسی با زنی زنا کند، پدر یا پسر آن مرد نمی

تواند با مادر یا دختر آن زن ازدواج کند. اما چنانچه زنا و رابطه نامشروع مرد زانی هم نمی
شود و اگر کسی بعد از بعد از عقد ازدواج واقع شود، زنا سبب ایجاد حرمت مصاهرت نمی

برد و عقد نکاح با مادر یا دخترِ زنِ خود زنا کند، این رابطه عقد نکاح سابق را از بین نمی
رش یا پسر با همسر پدرش زنا طور اگر پدر با همسر پسبه حال خود باقی است و همین

؛ محقق حلی، 12/284ق، 1414شود )محقق کرکی، زوجه برای آنها حرام نمی کند،
قانون  1055(، مضمون این قول در ماده 4/306ق، 1411؛ طوسی، 2/233ق، 1408

 مدنی آمده است.
باشد، بحث ازدواج فرد با دختری بسیار مشهور هم میاز دیگر مثالهای این بخش که 

است که حاصل از زنای خودش با یک زن باشد. صورت این مسئله به این شکل است که 
آید این سوال پیش می د،فردی با زنی زنا کند و در اثر این زنا دختری به دنیا بیایچنانچه 

که نکاح را حقیقت در ( شافعیه) سانیکه آیا فرد زانی می تواند با این دختر ازدواج کند؟ ک
گردد، لذا ازدواج با که زنا موجب ایجاد حرمت مصاهرت نمی نداند، بر این باورعقد دانسته

او حرام نبوده و جایز اما مکروه است. دلیل دیگر این گروه این است که این ولدالزنا 
کند، با هم بیگانه نمیشود و چون رابطه نسبی با مرد زانی پیدا نسبش به مادر ملحق می

 «الحرام ال یحرم الحالل»قاعده:  چنین از. همو درنتیجه ازدواج آن دو مجاز است هستند
عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ،  سُئِل رَسُول اللَّهِ». نیز در حدیث آمده است: آیدنیز چنین برمی

البته «. یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَالَل، إِنَّمَا یُحَرِّمُ مَا کَانَ بِنِکَاحٍفَأَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَقَال: الَ 
که اگر محقق شد که این دختر از نسل  نددیگر در مذهب شافعی بر این باور گروهی
قائل به ایجاد حرمت  (احناف، مالکیه و حنابله) ازدواج با او حرام است. گروه دوم اوست،

دانند. توجیه دیگر این گروه این است که این اج را جایز نمیمصاهرت بوده و این ازدو
تواند با دختر خود که آن مرد نمیچنانظاهر از نسل مرد زانی است. پس آنفرزند به
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)دختر( « بنت»تواند ازدواج کند، زیرا اعراب او را هم ازدواج کند، با این ولدالزنا هم نمی
توانست ازدواج کند، پس با زن زناکار نمی ،ا پسر بودگویند: اگر ولدالزننامند. نیز میمی

اسم مخلوق « بنت»گویند: چنین میتواند با زانی ازدواج کند. همنمی هم اگر دختر باشد
-شود. پس این دختر هم حقیقتاً دختر اوست، اما بهمؤنثی است که از منی انسان ایجاد می

او جایز نیست، اما این موضوع مانع  علت وقوع این فاحشه، شرعاً انتساب این دختر به
گوییم: توان فرار کرد. در مورد ارث و نفقه هم میق نمییباشد، زیرا از حقانسبت اول نمی

نسبت حقیقی وجود دارد، اما شرع جهت جریان ارث و نفقه، وجود نسب شرعی را مالک 
؛ 218-9/219ق، 1419ماوردی، ؛ 30/230م، 2005حجر هیتمی، ابنقرار داده است )

قدامه، ابن؛ 16/222م، 1997نووی، ؛ 4/258م، 1994قرافی، ؛ 2/257م، 1982کاسانی، 
؛ 4/220ق، 1411؛ طوسی، 12/190ق، 1414؛ محقق کرکی، 484و 7/473م، 1997

  (.101ق، 1415بابویه، ؛ ابن116ق، 1417شریف مرتضی، 
افعی وقتی نکاح شود این است که در مذهب شای که از این اختالف برداشت مینکته

عنوان نتیجه و اثر منطقی آن به معنای عقد تفسیر شد، دیگر آثار مترتب بر این تفسیر به
پذیرفته شد؛ چه در مثال اول حرمت مصاهرت ایجاد نشد و در مسئله دوم، چون نسب 

ای میان زانی و ولدالزنا ایجاد نگردید و چون رابطه نسبی ایجاد نشد، آن ایجاد نشد، رابطه
و بیگانه از هم تلقی شدند و چون بیگانه هستند، ازدواج آن دو با هم فاقد اشکال است. د

این منطق استداللی پیموده شده و این نتیجه بیان شده است و جایی  ،درواقع در این مذهب
برای احساس یا معانی لغوی در نظر گرفته نشده است، یعنی صرفاً حقیقت شرعیه و معنای 

واژه نسب و آثار و عوارض مترتب بر نسب در نظر  -ت شرعیهحقیق -حقیقی شرعی
خاطر وجود اختالف در این قضیه، فقهای گرفته شده است و نه چیزی دیگر؛ هرچند که به

اند. در مذهب حنفی نیز توجیه مطلب ساده شافعیه حکم به کراهت ازدواج با ولدالزنا داده
و عوارض آن را هم به صورتی منطقی بیان است، زیرا آنان نکاح را به وطی تفسیر و آثار 

اند. اما در برخی مذاهب مانند مالکیه، گرچه در ابتدا تفسیری موافق با شافعیه دارند، کرده
اما در پایان با توجیهاتی نتیجه مذهب احناف را پذیرفته و همان استدالل آنان را ارائه 

  .دور از منطق فقهی استاند که تا حدودی بهداده
آید، زیرا وقتی ما دیگر احکام را نظر میحاظ منطق فقهی، دیدگاه شافعیه راجح بهاز ل

برد و نسبش به او کنیم و او از زانی ارث و نفقه نمیبرای کودک حاصل از زنا منتفی می
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را منتفی نسازیم؟! آیا این نوعی تبعیض در  (حرمت ازدواج) رسد، چرا این موضوعنمی
ر است، باید دارای همه احکام مربوط به دختر بشود و اال احکام نیست؟ اگر او دخت

باید هیچ یک از احکام دختر بر او مترتب  ،ترجیح بالمرجح خواهد بود و اگر دختر نیست
تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد، زیرا تلنگری است به یه میعنشود. نیز دیدگاه اول شاف

نین اثری برای تو وجود خواهد داشت! اما با زانی؛ مبنی بر اینکه اگر این کار را بکنی چ
بینیم که امروزه با وجود پیشرفت در علوم پزشکی ینگاهی به واقعیتهای موجود، م

تشخیص نسب این کودک کار آسانی است. لذا با در نظر گرفتن این واقعیت، دیدگاه دوم 
ول است که شافعیه راجح است، هرچند که پذیرش این رأی نوعی عدول از منطق فقهی ا

شاید زیبنده نباشد، گرچه در قیاس با قبح احساسی کار اول، شاید خیلی قابل توجه 
 نباشد.

 
 نکاح انجام عدم به کردن یاد سوگند و نکاح لفظ بر طالق . تعلیق3

با صورت های مختلفی که برای این مسئله ذکر شده ) اگر طالق زنی معلق بر نکاح شود
شود که اند، معتقدند طالق زمانی واقع میبر وطی کردهکسانی که نکاح را حمل  (است

معتقدند که فقط در صورت  ،اندوطی روی دهد. اما کسانی که نکاح را حمل بر عقد کرده
اند. نیز اگر کسی شود. البته هر دو گروه مواردی را مستثنی کردهانجام عقد طالق واقع می

-حانث می ،اه احناف در صورت وطیقسم یاد کند که نکاح نکرده است، بر اساس دیدگ

نجیم، ابن) دشوشود، اما بر اساس دیدگاه شافعیه اگر عقد نکاح انجام دهد حانث می
حجر هیتمی، ابن؛ 7-4/8م، 2009شربینی، ؛ 3/5ق، 1412، عابدین؛ ابن3/82م، 1997
 .(29/163م، 2005
 

 نتیجه
معنای عقد حقیقت شرعی بهبر اساس آنچه گذشت، رأی قائالن به اینکه واژه نکاح در 

سنت و رأی مشهور بین فقهای آید و این قول جمهور فقهای اهلنظر میاست راجح به
شود که تشیع است؛ چراکه ذکر جماع و وطی امری قبیح است و کمتر کسی راضی میاهل

علناً در میان مردم به چنین چیزی تصریح نماید و در عرف مردم نیز خالف ادب تلقی 
. بنابراین در کالم و ادبیات شرع به طریق اولی باید حمل بر معنای عقد شود. شودمی

عالوه بر این بر اساس قول دوم که رأی راجح است، واژه نکاح اصالً در قرآن به معنای 
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وطی نیامده است و با توجه به این قول امکان نفی معنای وطی از واژه نکاح وجود دارد و 
سلب جزو امارات مجازات است. بر این قول آثاری نیز  دانیم صحتطور که میهمان

معنای عقد نکاح بهگوید: شود که حاصل سخن قول شیخ انصاری است که میمترتب می
شود، است نه خود است و منظور از عقد مفهوم شرعی نکاح و آنچه از عقد حاصل می

و « زن گرفتن»صیغه ایجاب و قبول و این همان چیزی است که در فارسی از آن به 
 .شودتعبیر می« شوهر گرفتن»



 آن بر مترتب آثار و سالمیمفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب ا

 

  

103 

 فهرست منابع
 .قرآن كريم -
 ق. ،1415مؤسسة اإلمام الهادیقم،  ،المقنععلی، محمد بن  بابویه،ابن -
ة، دارالمعرف ،، بیروتشرح صحيح البخاری فتح الباری، حمد بن علیا، عسقالنی حجرابن -

 ق.1379
، العلمیة دارالکتب ،بیروت ،المنهاج شرحفي  المحتاج تحفة احمد بن محمد، حجر هیتمی،ابن -

 م.2005
 ش.1369، بیدار ،قم ،متشابه القرآن و مختلفه ،محمد بن على ،مازندرانی شهرآشوبابن -
 ق.1412، دارالفکر ،بیروت ،المحتار علي الدر المختار ردعابدین، محمدامین بن عمر، ابن -
 ق.1419العلمیة،  دارالکتب بیروت، ،الكتاب لومع في اللباب علی، بن عمر عادل،ابن -
 م.1997، عالم الکتب ،ریاض ،المغني ،حمدا، عبداهلل بن قدامهابن -
و  الحلبی البابی العربیة؛ عیسی الکتب دارإحیاء، ماجهابن سنن، محمد بن یزید قزوینی، ماجهابن -

 تا.شرکاه، بی
، العربی التراث دارإحیاءبیروت،  ،في الفقه النعماني البرهاني المحيط، حمدامحمود بن  مازه،ابن -
 تا.بی
 م.2003، عالم الکتب، ریاض ،المبدع شرح المقنع ،براهیم بن محمدا مفلح،ابن -
 ق.1414بیروت، دارصادر،  ،العرب لسان مکرم، بن محمد منظور،ابن -
دارالمعرفة،  ،بیروت ،ائقالدق كنز شرح الرائق البحرالدین بن ابراهیم، نجیم مصری، زینابن -

 م.1997
 تا.ة، بیالثقافی ةالمکتب ،بیروت ،الثمر الداني ،ازهری، صالح بن عبدالسمیع -
ة، دارالکتب العلمی ،، بیروتفي شرح روض الطالب أسني المطالب بن محمد، انصاری، زکریا -

 ق.1422
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ةالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهربحرانی، یوسف بن احمد،  -

 ق.1405
دارإحیاء  ،بیروت ،حنيفة النعمانالفتاوی الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي، الدینمبلخی، نظا -

 م.1986، التراث العربی
 ق.1420، دارالفکر ،بیروت ،المستقنع زاد شرح المربع الروض ،منصور بن یونس بهوتی، -
 م.1998، العلمیة دارالکتب ،بیروت ،التحفة شرح في البهجة ،علی بن عبدالسالم تسولی، -
 تا.، بیدارالفکر ،بیروت ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ،جاوی، محمد بن عمر -



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

104 

، ون اإلسالمیةؤالش وزارة األوقاف و ،کویت ،الفصول في األصول، حمد بن علیاجصاص،  -
 ق.1408

 ق.1420، سالمیةدارالکتب اإل ،لغةفي ال صحاحال، جوهری، اسماعیل بن حماد -
 ،بیروت، ةلى تحصيل مسائل الشريعإ ةتفصيل وسائل الشيعحر عاملی، محمد بن حسن،  -

 تا.، بیحیاء التراث العربیإدار
 ق.1412، دارالفکربیروت،  ،شرح مختصر خليلفي مواهب الجليل ، ، محمد بن محمدحطاب -
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، حكام الشريعةمختلف الشيعة في أ ،حلی، حسن بن یوسف -

 ق.1413
 تا.اإلسالمی، بی دارالکتاب ،قاهره ،خليل شرح مختصر ،محمد بن عبداهلل خرشی، -
، دارالفکر ،بیروت ،المعين فتح ألفاظ حل علي الطالبين إعانة، بن محمد عثمان دمیاطی، -

 ق.1418
دمشق، دارالقلم؛ بیروت، الدار  ،ب القرآنفي غري المفردات حسین بن محمد، راغب اصفهانی، -

 ق.1412الشامیة، 
 ق.1404، دارالفکر ،بیروت ،إلي شرح المنهاج نهاية المحتاج احمد،رملی، محمد بن  -
 م.1996، العلمیة دارالکتب ،بیروت ،الزوايا خبايا عبداهلل،محمد بن  زرکشی، -
 ق.1313، اإلسالمی دارالکتاب ،قاهره ،قالدقائ كنز شرح الحقائق تبيين ،عثمان بن علی زیلعی، -
 ق.1414المعرفة، دار ،بیروت ،المبسوط احمد،محمد بن  سرخسی، -
 تا.، بیدارالفکر ت،بیرو ،شرح فتح القدير ،سیواسی، محمد بن عبدالواحد -

 ق.1393، دارالمعرفة ،بیروت ،األم محمد بن ادریس، شافعی، -
 ؛دارالفیحاء ،دمشق ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلي المحتاج مغني شربینی، محمد بن احمد، -

 م.2009، دارالمنهل
، رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمیة، تهران، مسائل الناصريات، مرتضى، على بن حسین شریف -

 ق.1417

 تا.نا، بیجا، بی، بینيل األوطار ،شوکانی، محمد بن علی -
 تا.، بیدارالهدی ،قم، ک األفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالممسالالدین بن على، ، زینشهید ثانی -
 ق.1415ة، دارالکتب العلمی ،بیروت ،بلغة السالک ،حمداصاوی،  -
، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، مجمع البحرينطریحی، فخرالدین بن محمد،  -

 ش.1367
 ق.1411ات اسالمی، قم، دفتر انتشار ،الخالف حسن، بن طوسی، محمد -
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 ق.1322یة، الخیر ةمطبعال ،علي مختصر القدوری الجوهرة النيرة، بوبکر بن علیاعبادی،  -
 تا.، بیدارالباز ،خليل مختصر شرح الجليل منح محمد بن احمد، علیش، -
 ق.1419، دارالفکر ،بیروت ،حاشية عميرة ،رلسیبحمد اعمیرة،  -
 تا.، بیحیدری ةمطبع ،في فقه القرآن العرفان كنزبن عبداهلل، فاضل مقداد )سیورى حلى(، مقداد  -
قم، دفتر انتشارات اسالمی،  ،كشف اللثام عن قواعد األحكامفاضل هندی، محمد بن حسن،  -

 ق.1416
 ق.1387ة، العلمی ةمطبع ،قم ،ايضاح الفوائد ،، محمد بن حسنفخرالمحققین -

 .م1981دارالفکر،  روت،بی ،مفاتيح الغيب عمر، بن محمد فخررازی، -
 م.1994اإلسالمی،  دارالغرب ،بیروت ،الذخيرة ،دریساحمد بن اقرافی،  -
 ق.1419، دارالفکر ،بیروت ،حاشية قليوبي سالمة،حمد اقلیوبی،  -
 ق.1419ة، دارالکتب العلمی، بیروت ،مجمع األنهر ،کلیوبی، عبدالرحمن بن محمد -
 م.1982، دارالفکر ،بیروت ،الشرائع ترتيب في لصنائعا بدائع ،دکاسانی، ابوبکر بن مسعو -
 ق.1412، دارالفکر ،بیروت ،كفاية الطالب ،بوالحسنامالکی،  -
 ق.1419، العلمیة دارالکتب ،بیروت ،الكبير الحاوی علی بن محمد، ماوردی، -
ة ، بیروت، مؤسساألفعال كنز العمال في سنن األقوال و الدین،متقی هندی، علی بن حسام -

 ق.1401الرسالة، 
سسه ؤم ،قم ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحراممحقق حلی، جعفر بن حسن،  -

 ق.1408، اسماعیلیان

إلحیاء  سسه آل البیتؤم ،قم ،في شرح القواعد جامع المقاصدکرکى، على بن حسین، محقق  -
 ق.1414التراث، 

دارإحیاء التراث  ،بیروت ،ح من الخالفاإلنصاف في معرفة الراج، مرداوی، علی بن سلیمان -
 ق.1419، العربی

 م.1997، العلمیة دارالکتب ،بیروت، الفروعمحمد بن مفلح،  مقدسی، -

 ق. ،1424طالبمام على بن ابىاإل ةمدرس ،قم ،كتاب النكاح ،مکارم شیرازی، ناصر -
-، بیحیاء التراث العربیدارا بیروت، ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمنجفى، محمدحسن،  -

 تا.
إلحیاء  سسه آل البیتؤم، قم، ة في أحكام الشريعةالشيع مستند بن محمدمهدی، نراقی، احمد -

 تا.التراث، بی
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، الدینیة الثقافة مکتبة ،القيرواني زيد أبيابن  رسالة علي الدواني الفواكه ،نماحمد بن غا نفراوی، -
 تا.بی
 م.1997، دارالفکر ،بیروت ،وع شرح المهذبمالمجنووی، یحیی بن شرف،  -
 ق.1408، دارالقلم ،دمشق ،لفاظ التنبيهأتحرير همو،  -


