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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 گذشتهبندی مباحث جمع

امام)ره( در متن تحریر بعد از بیان نیاز عقد به ایجاب و قبول لفظی، فرمودند مجرد رضای قلبی از طرفین و نیز معاطاتی که در 

النكاح على قسممن: د ئا و م قنع، و م  م قنانا تاجاإ ىلى عع  »کند. عبارت این بود: اغلب معامالت جریان دارد، کفایت نمی

  ئال:  على ىنشمماا النىنى النعدمموئ م البهمما ة  ئتلر قىج بأ عن  محم الناام أو ي  تكف  :ول لفظ:قشممجنم على ىتباو م ق 

این قسمممت از عبارت تحریر را بحک کردیو و «. قببئ البهممما العل   ق  ال،بي:  م ت النىا اأ البا تر ي  بالل النىاق  

اسمت و رر  رضایت قلبی از دو طر  و معاطات   الزماند، فرمودهگفتیو ذکر لفظ برای تحقق نکاح در نکاح دائو که امام)ره( 

ت و اس رحیحدر نکاح دائو، کافی نیسمت. اما الالفا  للماتن، در مورد نکاح منقع  نظر ما این دد که معاطات در نکاح منقع   

 وری ندارد. اما تراضی قلبیاینکه در نکاح منقع  لفظ به کار برده نشمود و انشا  فعلی جایززین نن دود، ااررا  مشک  و مح  

رممانعور کمه امام فرمودند، نه در نکاح منقع  و نه در نکاح دائو کافی نیسمممت. بنابراین تناا تفاوتی که بین نظر موتار و نظر   

 ماتن)ره( وجود دارد، مربوط به لزوم ادتمال بر الفاظ ایجاب و قبول در نکاح منقع  است. 

 بررسی جواز کتابت در عقد نکاح

یعنی  «م ت الكجاةر»کند. ، کتابت کفایت نمی«م ت الكجاةرو م  ذا اإلشمما أ النفانر ي  ب:ب ارسب »م)ره( در ادامه فرمودند اما

کتابت کافی نیسمت. و نیز اداره کافی نیست. ما رو در مورد کتابت و رو در   پس ،بادمد فال یکفی الکتابة؛ یعنی اگر لفظ معتبر 

 و و ببینیو نیا کتابت برای تحقق نکاح کافی است یا نه. مورد اداره باید بررسی کنی
 تنقیح موضوع بحث

کند، این است که انشا  نکاح به وسیله کتابت فرماید کفایت نمیمنظور از کتابت در اینجا که موضمو  بحک است و امام)ره( می 

اگر قائو  تدود، کتابلفظ نکاح محقق نمیرورت بزیرد. یعنی رمانعور که لفظ ایجاب و قبول موجب تحقق نکاح بود و بدون 

 ا انشا ب مقام انشا  لفظی دود یا به تعبیر دیزر انشا  کتبی قائو مقام انشا  لفظی دود، این کافی نیست. بحک در این است که ما

؛ یا مثال  ندکنکتابت بوواریو عقد را محقق بسازیو. چون گاری ایجاب و قبول لفظی رست و نتیجه نن را روی کاغ  مکتوب می

نویسند تا به عنوان یک سند حفظ دود. مث  ننچه که االن ممکن اسمت ایجاب و قبول فعلی بادد ولی نن را بر روی کاغ  می 

کنند، ننزاه ننچه را که محقق دده گیرد که با ایجاب و قبول لفظی، نکاح را درعا  محقق میدر دفاتر رسمی ازدواج رورت می

این کتابت نیسمت و ارمال  این کتابت مح  بحک نیسمت. این کتابت در واق  سممندی است که االبار و    کنند؛ منظور مکتوب می

. بحک ته اسممکند از ما وق . یعنی اینکه مثال  این عقد بین فالن و فالنه با این ماریه و با این دمروط تحقق پیدا کرد حکایت می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 ا ئت اشت 26تا تخد                                                                                                            موضو  کلی: نکاح
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ر عقد مورد پ یرش قراقبول لفظی و دمرایعی است که در ضمن  که انعکاس درنده ایجاب و )در این نیسمت که نیا این کتابت  

کافی است یا نه. این یک مسأله و معلب دیزری است که نودتن یا ننودتن نن از حیک بعالن و رحت عقد ریچ اثری  (گرفته

 منازعه و الصومت و توانیو نثاری برای نن در نظر بزیریو؛ باالالره این سندی است که در مواق ندارد. بله، از جاات دیزر می

نی به کتابت انشا  دود؛ یع نکاح در درایعی ممکن است مورد استناد قرار گیرد. چیزی که مح  بحک است، این است که ارال 

به جای اینکه بزوید انکحت، روی کاغ  بنویسد و به جای اینکه بزوید قَبِلتُ، روی کاغ  بنویسد. انشا  کتبی مح  بحک است 

کند یا الیر. پس موضمو  بحک دقیقا  معلوم دمد که وقتی ما سون از کفایت یا عدم   نشما  کتبی تحقق پیدا می که نیا نکاح به ا

 نوریو، منظور چیست. کفایت کتابت به میان می
 ادله جواز کتابت

 یرد:ره قرار گتواند مورد اداای استناد دود. عمدتا  دو دلی  برای این منظور میاینجا برای کفایت کتابت ممکن است به ادله
 دلیل اول: روایات

برالی روایات در بعضمی از ابواب فقای اسمت که به حسب نن کتابت برای تحقق عقد کافی است. این روایات عمدتا     دلی  اول

. مثال  در باب وریت این روایت نق  دده استبسما در باب بی  و برالی دیزر از ابواب معامالت  در باب ورمیت، وکالت و چه 

  مَ تَعُمْ لِوَ َثَجِ ِ حَذِهِ مَصِ:َّجِ مَ لَوْ عَ ْ ىِةْبَاحِ:وَ ةْ ِ قُاَنَّ ٍ الْاَنَذَانِ ِّ قَالَد  َجَ ْتُ ىِلَى مَةِ  الْاَسمَ ِع(   َجُم   َجَلَ  ِجَاةا  ةََِ،ه ِ »نمده که 

از    1.«يأقب اتقامع(  ةانفاذ جن:  قا ي  الكجاونَا يِ  الْكِجَاوِ ةََِ،ه ِ لَوْ تَعمُمْ ىِنه  قَ ْ مَمْصمممَ:ْتُ ههه حَمْ تَبِلُ عَلَى مَ َثَجِ ِ الْعِ:َامُ ةِ 

 و« ر ه وریتی»اش نزفت که ای را به عنوان وریت نودت ولی به ورثهامام) ( سماال دمد که مردی به الخ الودش نودمته   

ه وجود دارد قیام کنند؟ امام) ( امر نزفت که من وریت کردم؛ نیا بر ورثه او واجب است که بر طبق نن چیزی که در نن نودت

 فرمودند که رمه ننچه که او در کتاب نودته، ناف  است. 

ه اند به جواز انشا  وریت ببراساس این روایت فتوا دادهرو کند بر جواز انشما  ورمیت به کتابت، برالی   این روایت داللت می

روایات جواز انشما  وکالت به کتابت قاب  استفاده است. یا حتی   یا مثال  در باب وکالت رو روایاتی نق  دمده که در نن کتابت. 

 2توان با کتابت محقق ساالت.در الصوص طالق غائب در برالی روایات نمده که طالق غائب را میو مثال  در باب طالق 

شا  قد به وسممیله کتابت انتواند عکنند بر اینکه در این عقود و این موارد میاین روایات مورد اسمتناد قرار گرفته که داللت می 

دود. ننزاه مستدل ممکن است به استناد این روایات بزوید این ابواب الصوریتی ندارند که در الصوص این موارد فقخ بتوانیو 

ه جواز انشما  به کتابت حکو کنیو، بلکه در سایر امور رو این چنین است؛ موصورا  اینکه داید در گ دته الیلی مرسوم نبود  ب

در باب نکاح انشا  را با کتابت انجام درند. اساسا  ابزار کتابت الیلی در االتیار مردم نبود و بیشتر با الفاظ در باب نکاح که مثال  

گرفت. پس از طریق الغا  ساالتند، و اال اگر امکانش بود و ابزار نن فرارو بود، ننجا رو رمین کار رورت میعقد را محقق می

 تواند انشا  نکاح به وسیله کتابت واق  دود. کسی ادعا کند در باب نکاح رو می الصوریت از این عقود ممکن است
 بررسی دلیل اول

ن که به واسعه ن وجود داردرسمد این اسمتدالل تمام نیسمت؛ برای اینکه در باب نکاح اسماسا  یک الصوریتی     لکن به نظر می

                                                           
 .2از کتاب ورایا، ح 84، باب 272، ص11. وسائ  الشیعة، ج1

 .2از ابواب مقدمات طالق، ح 18، باب 23، ص22. رمان، ج2
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توانیو به این امر ملتزم دمویو، حتی اگر لفظ را رو در نن معتبر ندانیو. اگر ما لفظ را در نکاح معتبر دانستیو،  الصمورمیت نمی  

وض  کامال  رودن است و بحثی ندارد و ما این را در نکاح دائو معتبر دانستیو. اگر ما گفتیو در نکاح دائو لفظ معتبر است ولو به 

دمود که ما ملتزم دمویو به جواز انشما  نکاح به وسمیله کتابت و نودتن. این اجما      اجما ، رمین اجما  مان  از این می دلی 

، توانیو عقد نکاح را انشا  کنیو. و لو ال این اجما حتما  باید با لفظ محقق دود و با کتابت نمی نکاح که کندثابت میررحال به

این روایات در الصوص نکاح رو این معلب را بپ یریو، موصورا  اینکه سیره عقال رو بر این امر توانستیو به استناد دماید می 

 تواند بر کفایت کتابت در نکاح داللتوجود دارد که این یک دلی  مستقلی است و عرض الواریو کرد. پس این این روایات نمی

 کند. 
  : سیره عقالدلیل دوم

یره توانیو به استناد این ساحیه دار  رو ردعی نسبت به نن رورت نزرفته است؛ ل ا میسمیره عقالیی اسمت که از ن  دلی  دوم 

 :عقالئی اثبات کنیو کفایت کتابت را در باب نکاح. توضیح این دلی  نن است که

رای زمان دادند؛ این مسأله حتی دربعضمی از عقود و معامالتشان را انجام می  ،رای گ دمته با کتابت عقال از زمان قع ق  املد

وب کند عقود و معامالت نناا را، مکتکنند. تناا چیزی که محکو میبه رر  گفتزو و لفظ اکتفا نمی بیشمتر رو دمده که  متأالر 

را معموال  جنبه گفتزورای مقدماتی و گویند، این حر  و سونزنند، سون میکردن و انشما  نن عقد با کتابت است. حر  می 

رود و نه تناا این در عداد انشا  لفظی ابعه با عقود و معامالت، ایناا رمه نوعا  براسماس کتابت پیش می مقاوله را دارد، اما در ر

این بنا  عقال و سیره عقال یک امر مسلمی است و بلکه باالتر از انشما  لفظی قرار گرفته و ارمیت الودش را نشان داده است.  

 تردیدی در نن نیست. 

بینیو جایی از انشا  یک عقدی به نمی در ادله ناحیه دمار  رو رد  نشمده بلکه تأیید دده است. ما  این سمیره از  قع ق  ئممد 

توانیو برالی از اطالقات و عمومات کتاب و سنت را ماید وسمیله کتابت من  دده بادد یا ردعی رورت گرفته بادد؛ بلکه می 

زوم وفا  به رر عقدی، منظور از این عقود یعنی عقودی که در بین عقال کند بر لاین امر بدانیو. وقتی مثال  اوفوا بالعقود داللت می

ی یک قید و درط که کنند، مورد تأیید قرار گرفته است؛ مزر جاییجریان دارد و به رمان نحوی که عقال این عقود را انشا  می

ا مترتب ر نندود وفا کنید و نثار محسوب می گوید به ننچه که عرفا  عقدذکر دده بادد و من  از نن دده بادد. اوفوا بالعقود می

 کنید. 

از  و دود، الزم الوفا  استمحقق  عقالنتیجه این اسمت که عقد نکاح رو یکی از عقودی اسمت که به رر ترتیبی که بین   نج:ب د 

 رحیح دانسته دده و به رسمیت دناالته دده است. پس انشا  عقد نکاح به کتابت مانعی ندارد.  ناحیه دار 
 بررسی دلیل دوم

 توانیو الدده کنیو.ر مقدمه دوم میاین دلی  رو در مورد نکاح دائو تمام نیست. چون رو در مقدمه اول و رو د

بین عقال  . بله، دراستادکال  مح  تردید واینکه سیره عقال بر این بادد که نکاح را با کتابت انشا  کنند،  ةب سم  قع ق  املد 

توب کنند ولی این مکمکتوب کردن نتیجه عقد نکاح یک امر کامال  رایجی است؛ معموال  این را مکتوب میرمانعور که گفته دد 

کردن ررفا  به عنوان حکایت از واقعیتی است که در عالو الارج محقق دده است، نه اینکه با این کتابت بووارند نکاح را انشا  

ن را ای ،دمود، نه اینکه بعد از تحقق نکاح و انشا  نن  انشما   رد نکاحکنند. چون موضمو  بحک ما این اسمت که با کتابت بووا  
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پس اینکه این سمیره عقالئی بادمد الودش مح  ادکال است. بله، ممکن است از سیر مستحدثه بادد، یعنی در   مکتوب کنند. 

 رای ما قاب  اثبات نیست. ، ولی اتصال این سیره به زمان معصوم) ( ببه این ترتیب عقد انشا  دودگاری  و رای متأالرزمان

وجود ندارد بلکه من  و رد  داریو. اجما  بر لزوم بیان لفظ و ادتمال عقد بر  دار  تأییدی از ناحیهنه تناا  ةب س  قع ق  ئممد

 و،گویند ما رد  ومنعی از دار  نداریدود؛ اینکه میالفاظ دال بر ایجاب و قبول، بزرگترین مان  در برابر این سیره محسوب می

 رو که «اوفوا بالعقود». اما نکاح به واسعه کتابت انشا  دود این است که از جدی مان  اجما  یک چونقععا  نادرسمت اسمت.   

دممما  گوید عقودی که بینمی «اوفوا بالعقود»کند بر امر دیزری غیر از اسممباب تحقق عقد. مورد اسمتناد قرار گرفته، داللت می 

نیا از ناحیه دار  مشتم  بر قیود و دروطی  و دمود نن عقد با چه چیزی محقق می اینکه محقق دمده، الزم الوفا  اسمت. اما  

بعد  دود، محققار  عقد  ولی اول باید دودرست یا نه، این بحک دیزری است. با اوفوا بالعقود فقخ لزوم وفا  به عقد ثابت می

د داللت بر تأیید دممار  نسممبت به رر عقدی که عقال انجام  وجوب وفا  به عقد مورد اسممتفاده قرار گیرد. بنابراین اوفوا بالعقو

 درند، نیست. می

ا بر اعتبار م دلی  ترینانشما  عقد نکاح دائو به وسیله کتابت ثابت نشده است. البته در باب نکاح چون ماو  جواز پس تا اینجا

اجما ، عدم جواز انشا  نکاح به وسیله کتابت به استناد رمان توانیو ، میاستلفظ و ریغه ایجاب و قبول در باب نکاح اجما  

ود. کند که ریچ چیزی جایززین لفظ نشرا ثابت کنیو. اجما  وقتی بر اعتبار لفظ در باب نکاح وجود دارد، این اجما  اقتضا می

برای اثبات تواند موجب تحقق نکاح دممود؛ اجما  چنین اقتضممایی دارد. ل ا رمان اجما  در نکاح دائو چیزی غیر از لفظ نمی

عدم کفایت کتابت در باب نکاح کافی است. پس الزم نیست سراغ یک سری ادکاالتی که ممکن است در این مقام معرح دود 

اند کتابت کافی نیست، چون رراحت ندارد؛ یعنی مان  را برای کتابت حتی در باب برویو. مثال  برالی حتی در باب وریت گفته

توانیو بزوییو کتابت از اند؛ در حالی که این مانعیت ندارد. یعنی نمیاحت نن ذکر کردهورمممیمت یا در باب وکالت، عدم رمممر 

مان تواند مجم  بادد؛ رتواند اارر بادد، میتواند رریح بادد، میکتابت رو مث  لفظ می چونرراحت الزم برالوردار نیست؛ 

تواند بر معنا داللت کند. بله، ممکن گیرد، رمان الفاظ در نودتار رو وجود دارد و میالفاای که در مقام گفتار مورد استفاده می

قرائن مممم موصورا  قرائن حالی مممم داید در نودتار الیلی قاب  است در گفتار یک سری قرائنی به کمک متکلو بیاید که این 

انعکاس نبادد، که این بحک دیزری است. پس مسأله عدم جواز انشا  نکاح به واسعه کتابت، ارتباطی با اینکه کتابت رراحت 

 گوییو فال یکفیرمودند، میتواند دادته بادد. مشک  رمان اجما  است. ل ا در باب نکاح دائو رمانعور که امام)ره( فندارد، نمی

 الکتابة. 
 بررسی جواز کتابت در نکاح موقت

اما در مورد نکاح منقع  عرض کردیو ادله لفظی داللت بر اعتبار لفظ ندارد. اجما  رو که قاب  اسممتناد نبود؛ ل ا گفتیو در باب 

نکاح به  تواند انشمما در نکاح منقع  نیا می یوالواریو ببینمیلفظ ملتزم دممویو. حاال ذکر لزوم  به بسمما نتوانیونکاح منقع  چه

 وسیله کتابت رورت بزیرد؟ 

ر که به کتابت را رو بپ یریو؛ ولی رمانعو نن توانیو انشا رسمد اگر ما انشما  فعلی را برای تحقق نکاح پ یرفتیو، می  به نظر می

 ر دیزر با کتابت، انشا  نکاح دود. رمان موقعیاول بحک ادماره کردم، ماو این است که با کتابت قصد زوجیت دود، یا به تعبی 
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ا  نورد این قصد را باید دادته بادد و انشنویسمد، باید قصد زوجیت و انشا  نکاح کند؛ مث  اینکه وقتی دارد به زبان می که می

بعد کاح منقع  ال یکند نکاح را و قصمد زوجیت دادمته بادد، در مقام کتابت رو باید این قصد وجود دادته بادد. ل ا در باب ن  

ای در نثار و احکام بین این دو قسو از نکاح وجود ندارد؛ ل ا اگر اینجا االلتزام بجواز انشما  النکاح بالکتابة؛ چون ریچ مالزمه 

 رسد مح ور و مانعی در مقاب  ما نووارد بود. ملتزم به جواز انشا  نکاح به کتابت دویو، به نظر می

 بحث جلسه آینده

اند و اینجا مناسمب اسمت به نن بپردازیو، مسمأله ادماره است. امام     که اینجا امام)ره( در تحریر به نن ادماره کرده  معلب دیزر

کند در غیر االرس. در مورد االرس اداره کافی است؛ اما کند بلکه اداره مفامه رو کفایت نمیفرمودند نه تناا کتابت کفایت نمی

جای بحک دارد؛ یکی بحک از کفایت اداره در مورد االرس؛ دوم، عدم  دو معلب ینجادر مورد غیر االرس اداره کافی نیست. ا

کفایت ادماره در غیر االرس؛ نیا اداره کافی است در االرس یا اینکه کافی نیست و احتیاج به یک ضمیمه رو دارد کما ذرب  

عنا بادممد کافی نیسممت، باید ببینیو دلی  نن ررحال اینکه امام اینجا فرموده ادمماره در غیر االرس حتی اگر مفاو مالیه بعض. به

اند. طبیعتا  مبنایی که ما در بحک از لزوم ذکر لفظ و ریغه در عقد نکاح چیسمت و بر چه اساسی امام)ره( این معلب را فرموده 

ما  تکیه کردیو یا اجاالتیار کردیو، اینجا به نوعی اثرگ ار است. باید ببینیو ننجا بر چه اساسی گفتیو ذکر لفظ الزم است؛ نیا به 

به دلی  لفظی؟ اگر به اجما  تکیه کرده بادمیو، اینجا باید یک جور اسمتدالل کنیو و اگر بر ادله لفظی تکیه کرده بادیو باید به   

 دا اهلل در ادامه بررسی الواریو کرد. ای دیزری استدالل کنیو. این را انگونه

 

«والحمد هلل رب العالمین»            

 


