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

 در عقد نکاحبررسی اعتبار لفظ 

؛فلنكاح فقلىفقسمين:فدلئمف فهكدطع،ف فك فهكهمحفيحتحجفإنىفقد فهشتم فقلىفإيجحبف فقبولففصل فف فقد فلنكاح ف فحكاحه ف»

نفظينفدلنينفقلىفإنشحءفلنمعكىفلنمدصودف فلنرضحفب فدالنةفهعتبرةفقك فحه فلنمحح رة،ففالفياف فهجردفلنرضحفلندلب فهنفلنطرفينف ف

 «.لنجحريةفف فغحنبفلنمعحهالتف فالفلناتحبة،ف فكذلفلإلشحرةفلنمفهمةفف فغيرفلألخرسالفلنمعحطحةف

بحث در عقد و احکام آن بود؛ قبل از تعطیالت اخیر، درباره دو قسم  ککا  ااماره االا د داامی ؛ تهم د نون ککا  تهقطا از   

ن السه درباره ککا  تهقطا و اثبات تشروعیت حیث تشروعیت و ااکاالت و اب اتد که درباره آن تطر  است ت   بود، نهدی

آن و پاسخ به برخد ااکاالت و اب ات، تطا بد را تطر  کردی . ا بمه احکام تربوط به ککا  تهقطا در ااهای تخملف االاالً 

 تطر  اده است. 

هد؛ یعهد ا فاظد که تشملل بر فرتاید: ککا  بر دو قس  است، دائ  و تهقطا؛ و هر یک از این دو تحماج به عقد هسماتام)ره( تد

رضایت به آن، به کحوی که کزد اهل تحاوره  بر ایجاب و قبول بااد، به کحوی که دال ت کههد بر اکشاء آن تعهاید که قصد اده و

اریان  اود وتعمبر است.  ذا صرف رضایت قلبد از طرفین کافد کیست؛ تعاطات و اکشاء فعلد که در قا ب تعاتالت اکجام تد

ظد و کیازتهدی ککا  به اکشاء  ف پس بحث درد، کافد کیسمت؛ کمابت کافد کیست؛ اااره تف له در ییر اخر  کافد کیست.  دار

 و بعد در ککا  تهقطا آن را دکبال خواهی  کرد.  استعقد در ککا  دائ  
 تنقیح موضوع بحث

 کظر گرفت:توان در ککا  دائ  و تهقطا، سه حا ت و سه فرض تد تورد تحقق االاالً در

 تراضد و رضایت طرفین، بدون اکشاء تعهای تقصود.  .1

ف2 ت داد و سمد صور دارد و ایهکه ککا  با اکشماء فعلد تحقق پیدا کهد، هلاکطور که در سمایر تعاتالت ت ل بیا این اتر اریان  .

 اود. گیرد و بیا تحقق تدتد

  بااد.عقد و ایجاب و قبول  فظد .ف3

ین ایجاب و قبول  فظد. ایهکه حاال ایعهد با  کیسممت؛ آنکهد و تردیدی در تسممللاً ککا  با عقد  فظد تحقق پیدا تد فرضفل ل:

 گویی .کهی ؛ فعالً در اصل ایجاب و قبول  فظد سخن تدایجاب و قبول  فظد نه ارایطد باید داامه بااد، این را بعداً بحث تد

اکشاء آن تعهای تقصود بخواهد تواب تحقق ککا  اود، این ه  ظاهراً در کفد  ایهکه صمرف رضایت طرفین بدون  فرضفد م:

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 لرديبهشتف11تحريخ:ف                                                                                                           توضوع کلد: ککا 

ف1113فشوللف6حدففبح:فهص فبررس فآنفففففففففففففففل لفدني فف–لقتبحرفلدن فف–هوضوعفبحثفتكديحفف–بررس فلقتبحرفنفظفدرفقد فناح فف–قد فناح ففتوضوع ازئد:

 97جلس :فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن ارمسال 
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آن اخمالفد کیست. تهظور از تراضد و رضایت طرفین یعهد ایهکه قلباً رضایت از کاحیه زن و ترد واود دارد، و د نیزی فراتر 

یا است، اتا قصد ککا  و زوایت ایط ه  ت و ه  قلباً راضد است، اراز تراضد تواود کیست. این قلباً راضد است به ککا ، ا

 کهد. و اکشاء تحقق کدارد. ظاهر کللات آقایان این است که ککا  به این صورت تحقق پیدا کلد

صورت و حا ت سوم که تحل بحث است، این است که آیا به اکشاء فعلد، به ایهکه ت الً ترد با وقاع قصد ککا  و فرضفسلوم:فف

ود امیار قرار دادن بضا خودش قصد ککا  و زوایت کهد، آیا در این صورت ککا  ارعاً تحقق تدزوایت کهد و زن با در اخ

 یا که، این تحل بحث است. 

ود؛ ااکد؛ ایشان فرتوده فقط با عقد و ایجاب و قبول و  فظد ککا  تحقق تدرا ذکر کرده فرضاتام)ره( در تمن تحریر هر سمه  

تعهای تقصود داامه بااهد و ه  دال ت بر رضایت، اتا صرف رضایت قلبد از طرفین کافد  ا بمه ا فاظد که ه  دال ت بر اکشماء 

ابت اکد به اکشاء فعلد در ایهکه کمکافد کیست؛ آن وقت کمابت و اااره را ه  ایشان تلحق کرده ه  کیست، اکشاء فعلد و تعاطات

 اود. واب تحقق ککا  کلداود؛ اااره در تورد ییر اخر  ه  تبه ته اید تواب تحقق ککا  کلد

يشترطفف فلنكاح ف»در این فصل فرتوده:  1اکد؛ ایشمان در تسل ه  هلین تعها و تضملون را ترحوم سمید در عروه ه  بیان کرده  

 ، ایشان ه  این سه حا ت«فالفياف فلنترلض فلنبحطك ف فالفلإليجحبف فلندبولفلنفعليينفلنصليةةفبمعكىفلإليجحبف فلندبولفلنلفظيينف

امود، که به تراضمد باطهد و که ایجاب و قبول فعلد، بلکه صرفاً   فرتاید ککا  تحقق کلدااماره کرده که در دو صمورت تد  را 

ق ککا  تواکد تحقایجاب و قبول  فظد باید در کار بااد. بح د که ایهجا واود دارد، این است که آیا اکشاء و قبول فعلد ه  تد

ای بر این اقاته اده است که تا ذکر خواهی  قبول  فظد باامد  این تحل بحث اسمت و اد ه   باامد یا که، یا حملاً باید ایجاب و 

 کرد. 
 وجه عدم کفایت رضایت باطنی

در تورد تراضمد و رضمایت از طرفین، ه  در عروه و ه  در تمن تحریر تصریش اده به ایهکه تراضد باطهد یا تجرد رضایت   

گویهد باید اکشماء تحقق پیدا کهد؛ این رضایت  تد نراکهد. این تراضمد باطهد و رضمایت به نه تعهاسمت و    طرفین کفایت کلد

 هی :تواکی  تصویر کگوکه تدن او و آن ه  اوهر او اود. رضایت باطهد را دو باطهد به نیست  رضایت باطهد به ایهکه این ز

این را  این بضمما خودش را در اخمیار او قرار دهد، او ه  ت الً ت ریه گویی  رضممایت باطهد به این اسممت که وقت تدیک  .1

که به  ن ککا  و سفا  یا زکا واود داردگویهد رضایت باطهد کافد کیست  بعد خواهی  گفت که تفاوتد بیتد حال نرابپردازد. 

دقت باید تورد تواه قرار گیرد. اگر فرض کهی  تردی قلباً راضد است که زکد را به هلسری خودش برگزیهد، ... تواه کهید که 

 رضمایت قلبد به ایهکه زن را به هلسری برگزیهد، که رضایت به علل وقاع، رضایت به برگزیدن هلسر؛ زن ه  حاضر است او 

ایت گویهد کفرا به اوهری بپذیرد. این حاضر است قلباً ت ری بدهد،  کن قصد زوایت یا اکشاء واود کدارد. این را آقایان تد

 کهد. کلد

اگر کسد به قصد زوایت تجاتعت داامه  عاصرکاه گفمهترحوم آاممیاکد در تقریرات در  حاج امیخ کقل کرده که بع م تن   

اود و گوید اگر به قصمد زوایت تواقعه دااممه بااد ککا  تحقق تد  ایهکه ایشمان تد  1امود. باامد، زوایت با آن تحقق تد 

                                                           
 .181. تقریرات ترحوم آامیاکد، ص1
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هکه تن عرض د. ایداریک نیز بیشمر  کیست بلکهکهد، این صمرف تراضد و رضایت طرفیهد به این کار  زوایت تحقق پیدا تد

کردم تراضد تن ا طرفین دو احملال در آن هست، یک وقت صرف رضایت قلبد بدون ایهکه کاری صورت بگیرد، یعهد بگویی  

از وقمد که این زن راضمد اود که این ترد هلسر او بااد و آن ترد ه  راضد اود که این زن هلسر او اود، یعهد این حاضر  

ه  حاضمر امود که بضما خودش را در اخمیار این ترد قرار دهد، آیا این کافد است یا که  این     امود ت ر زن را بپردازد و او 

تواکی  بگویی  از زتاکد که این در درون خودش این رضایت را پیدا کرد، او کهد؛ یعهد کلدتسمللاً برای تحقق ککا  کفایت کلد 

گویهد تجرد تراضد ا طرفین کافد کیست، یعهد هلین؛ این یان تده  این رضایت را پیدا کرد، ایه ا زن و اوهر اوکد. ایهکه آقا

ضایت یعهد ایهکه از زتاکد که این ر کافد کیست؛ کقل اده است. تجرد تراضد ا طرفین حاج ایخاامباه کشود با فرضد که در 

واکی  تا و سایر تعاتالت کلدتواکی  بگویی  ایه ا زن و اموهر هسممهد؛ هلاکطور که در تورد بی  قلبد در ترد و زن پیدا امد، کلد 

گیرد؛ باالخره این کقل و اکمقال باید با یک بگویی  به تجرد رضممایت قلبد فرواممهده و خریدار، این کقل و اکمقال صممورت تد  

تورد بیا و  کهد، درگویهد تجرد تراضد ا طرفین کفایت کلدای یا تبرزی اع  از قول یا فعل صورت بگیرد. پس ایهکه تدوسیله

ر تعاتالت ه  هلین طور است، که بگویی  به صرف ایهکه یک رضایت قلبد حاصل اد، این کار تلام است؛ نون گاهد در سای

گیرد. حاال بعداً خواهی  گفت که در عقد توقت و امود و ااممباهات و خطاهاید صورت تد  این توارد تطا ب خوب تهقیش کلد

اطات بااهد، آک ا ه  تهظوراان این کیست که هلین که راضد اوکد کافد ککا  تهقطا که تلکن است برخد تعمقد به کفایت تع

اش کهد، الزتهکهد. اگر گفمی  تراضد باطهد کفایت تداست؛ که، تراضد طرفین یا به تعبیر ترحوم سید تراضد باطهد کفایت کلد

ای بپردازد، و از زتاکد هد و به او ت ریهاود به ایهکه این زن را به هلسری برگزیای که ترد راضد تداز آن  حظهکه  این اسمت 

به  ککا  قطعاً هدر حا د کآن ترد اوهر این زن اود،  میار ترد قرار دهد،اود خودش را در تقابل ت ریه در اخکه زن راضد تد

، تسللاً دکهد؛ هلاکطور که در سمایر تعاتالت ایهطور است. پس تراضد باطهد به این تعها که گفمه ا تحقق پیدا کلد این امکل 

 برای تحقق ککا  کافد کیست. 

گیرد، گوید و تهظورش این است که رضایت باطهد هست و آکگاه ت الً تواقعه صورت تدیک وقت کسمد تراضد باطهد تد اتا 

این تواقعه و این علل و فعل در حقیقت هلان قصمد زوایت است که اکشاء اده است؛ تهم د به اای ایهکه با  ف  اکشاء اود،  

رود؛ ایهکه تراضممد باطهد بخواهد تحقق عهوان کهد. پس این فرض کهار تدفعل این کار صممورت گرفمه اسممت، این فر  تدبا 

 ککا  بااد، این قابل قبول کیست. 

اکشماء فعلد؛ یعهد ایهکه به ییر  ف  بمواکی  ککا  را تحقق سازی ؛ یعهد زن و ترد بدون ایهکه صیهه و ایجاب و  إکلا ا کالم در 

ل دااممه باامهد، به زوایت یکدیگر در آیهد. به تعبیر دیگر بحث در این است که آیا ککا  ته ا و ته ا در صورت ایجاب و   قبو

ق است. ه  قابل تحق یا به وسیله ییر  ف  ت ل یک فعل امود و تحقق آن تهحصمراً به وسمیله  ف  است،   قبول  فظد تحقق تد

ا  اود، که با  ف ؛ یا به تعبیر دیگر  ف  در تحقق ککا فاظ ایجاب و قبول تحقق تد ایهجا تش ور یا تورد اتفا  است که ککا  با

 فظد  ، حملاً باید ایجاب و قبول« فك فهكهمحفيحتحجفإنىفقد فهشتم فقلىفإيجحبف فقبولفنفظين»تعمبر اسمت. تعبیر این است:  

 بااد. د یل بر این تسل ه نیست  

 ادله اعتبار لفظ در عقد نکاح
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له ا جلبحث در اد ه اسممت که باید اد ه را بررسممد کهی . ظاهر ادعا ه  این اسممت که فرقد بین دائ  و تهقطا کیسممت؛ تا ه  فد

 کهی  و بعد در تورد ککا  تهقطا ه  این را بررسد خواهی  کرد. عرض کردی  که این را بیان تد

 نهد د یل بر این تدعا اقاته اده است:
 ییدلیل اول: قیاس استثنا

است؛ گرنه به صورت قیا  اسم هائد بیان کشده، اتا  د یل اول یک قیا  اسمم هائد اسمت که امیخ اکصماری آن را بیان کرده    

که ، که اگر تعاطات در ککا  اایز بود، فرقد بین ککا  و سممفا  واود حقیقت آن هلین قیا  اسممم هائد اسممت که عرض تد

زلًفنوفكحنتفلنمعحطحةفف فلنكاح فجحئ»فر  است؛ پس تعاطات در ککا  اایز کیست.  کداات؛  کن تسللاً بین ککا  و سفا  یا زکا

 ، این اصمل اسمممدالل ترحوم ایخ «نمحفكحنففرقحًفبينفلنكاح ف فلنسلفح ،ف نانفلنفر ف لضلحففلمفتانفلنمعحطحةفف فلنكاح فجحئزلًفف

زکا  واین حقیقت تحقق اود، دیگر فرقد بین ککا  گوید اگر قرار بود که در ککا   ف  تعمبر کبااد و با اکشاء فعلد اسمت؛ تد 

لقتبحرفلح فلنصيةةفف فقد فسلالمفكمحفحر فب فغيرف لك فقل فففحجمعفقلمحءفلال»تاکد. تعبیر ترحوم امیخ این اسمت:   باقد کلد

نون در  1،«غحنبحًفلنكاح ف فحنفلنفر جفالفتبح فبحالبحكةف فالفبحنمعحطحةف فبذنکفيمتحزفلنكاح فقنفلنسلفح فإلنففي فلنترلضل فحي حًفف

کهد صیهه و  ف  ایجاب و قبول است. پس بدون سمفا  ه  یا باً تراضمد واود دارد و اساساً آک ه که ککا  را با زکا تلماز تد  

، فروج که به اباحه و که به «حنفلنفر جفالفتبح فبحالبحكةف فالفبحنمعحطحة»اممود. عبارت ایشممان اسممت که   این، ککا  تحقق کلد

طوری در اخمیار ترد قرار دهد؛ هلاکطور که ت الً در تعاتله اود. اباحه به این است که کسد خودش را هلینتعاطات تحقق کلد

دارد، در تورد بضعش ه  اباحه را بر او روا کهد، این کافد کیست. و بیا کسمد اباحه تصمرف در تورد تا د را بر کسد روا تد  

 اطات ه  کافد کیست؛ یعهد ایهکه بخواهد با فعل این حقیقت را تحقق بسازد؛ که، حملاً باید  ف  بااد. تع
 بررسی دلیل اول

که  و بعد باید ببیهی  این ااکال وارد است یا اکد به ترحوم ایخ که این ااکال را کقل تدترحوم آقای خوید یک ااکا د کرده

 که. 
 اشکال محقق خویی

ا  گوید اگر این کبود، فرقد بین ککگویهد نهین اسمدال د از ترحوم ایخ اکصاری یریب است؛ ایهکه ایشان تدتدآقای خوید 

تاکد، این خیلد یریب است؛ برای ایهکه تسل ه  ف  فار  بین ککا  و سفا  کیست؛ ایهطور کیست که اگر کسد و سفا  باقد کلد

نلفظففإنفلنفحر فبينفلنكاح ف فلنسفح فالفيامنفف فل»ود و اگر  ف  کبااد زکا اود. صیهه و  ف  را ت الً اسمفاده کهد، این ککا  ا

گوید فر  بین زکا و ککا  این کیست ایشان تد 2،«فإن فلجكب فقنفذنکفإذفق فياونفلنسلفح فهعفلنلفظف فق فياونفلنكاح فبةير ف

ا ه  هلراه با  ف  اسممت و گاهد ککا  ه  به ییر  ف  یکد  ف  دارد؛ نون گاهد از اوقات زک اینکه ت الً آن یکد  ف  کدارد و 

کههد، تقاو ه دارکد؛ و گاهد از اوقات کههد باالخره  ف  دارکد، صحبت تدآید که کسماکد که زکا تد اسمت؛ خیلد توارد پیش تد 

کا  و ید فر  بین کگوکهد. بعد ایشان در اداته تدهای او د تحقق پیدا تده  ککا  به ییر  ف  اسمت، یعهد بدون این صمحبت  

سمفا  این اسمت که اساساً ککا  یک اتر اعمباری است؛ یعهد ترد باید اعمبار کهد که زن هلسر اوست و زن ه  اعمبار کهد که   
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  اود.این ترد هلسر اوست؛ در حا د که در زکا که عبارت از وطد خاراد است، اعمبار زوایت کلد
 بررسی اشکال محقق خویی

د از کهد که نهین سخهاین ااکال ترحوم آقای خوید به ایخ اکصاری و ایهکه ایشان به ایخ اعمراض تدرسمد   کن به کظر تد

وید خواهد بگحاکد از آن است که به درسمد تهظور ایخ ف   کشده است. ایخ کلد وارد کیست وامیخ عجیب و یریب است،  

إذلفكحنفهوفف»گوید که الل ترحوم امیخ ایشان ایهطور تد کهد؛ در تقریر اسممد نون ایهجا  ف  کیسمت، پس این با زکا فرقد کلد 

مبر کبود، گوید اگر تراضممد طرفین کافد بود و  ف  تعایشممان تد، «فحر فبيك ف فبينفلنكاح فيعتبرفلنلفظفنمفيبقبوك  فكحفيحًف فنمف

کهد که فار  بین ایه ا تسممل ه  ف  کیسممت، نون گاهد ایهجا  ف  هسممت و تاکد؛ بعد ااممکال تدفرقد بین ککا  و زکا باقد کلد

 ؛ ترحوم ایخ درخواهد بگوید که  ف  به طور کلد در باب ککا  هسمت و در زکا کیسمت  گاهد  ف  کیسمت. ترحوم امیخ کلد  

شان تواکد تواب تحقق ککا  اود. ایخواهد بگوید اکشماء به وسیله  ف  در ککا  باید بااد و اکشاء به ییر  ف  کلد حقیقت تد

گوید اکشاء فقط باید به وسیله  ف  تحقق پیدا کهد؛ یا به ه  قبول دارد که باالخره قصمد زوایت و اکشماء باید بااد، تهم د تد  

و  دهکر اسمممظ اروقاع یا تجاتعت به قصممد زوایت کافد کیسممت. آک ه که ترحوم آقای خوید از فرتایش اممیخ تعبیر دیگر، 

م ایخ کالم ترحواکد، این ااکال هست که داامهرسد برداامد که از اسمدالل ترحوم ایخ اکد این یریب است، به کظر تدفرتوده

 اکد. را آکطور که باید و ااید تورد تواه قرار کداده
 اشکال به دلیل اول

صمرف کظر از ایهکه این اامکال ترحوم آقای خوید به امیخ اکصاری وارد است یا که، اصل اسمدالل ایخ اکصاری تحل     و د

اکد. ااکا ش این است که فار  بین ککا  و سفا ، این کیست که اکشاء به ها این ااکال را کردهاامکال اسمت؛ نه ایهکه خیلد  

ف . فار  بین ککا  و سمفا ، در اصمل اکشاء زوایت است؛ در ککا  اکشاء زوایت هست، در سفا  اکشاء    ف  باامد یا ییر  

تواکد به ییر  ف  بااد. آک ه ترحوم ایخ در فر  بین سفا  و ککا  تواکد به  ف  بااد، تدزوایت کیسمت. اکشماء زوایت تد  

در سممفا  اسممت، این قابل قبول کیسممت. بودن  ف  یا  عدم آنو  ف  در ککا   واودایهجا بیان کرده که فار  بین ککا  و زکا، 

بااد.  ذا به این است که اکشاء زوایت بااد یا کبلکه کبودن  ف ، تسل ه ت لد کیست؛ فار  بین این دو به بود و کبود  ف  کیست، 

لنفلنز جيةف فف فلنكاح فلنوطئفبعكولنسفح فلنوطئفالفبعكولنف»فرتاید اکد که تدبیهید ترحوم آقای حکی  ه  ااکال کردهالا تد

 1؛«لنز جيةف فإنفنمفيانفلنشلحئهحفبحنلفظفكمحفف فناح فبع فله فلنشلرلئعفلنبحطلةففإن فناح ف فنيبفبسفح ف فإنفكحنفبةيرفنفظفف

زکا عبارت اسمت از وطد و تواقعه که به عهوان زوایت؛ یعهد قصد زوایت در ایهجا واود کدارد؛ و د در ککا  قصد زوایت  

سد که حرف رهست. پس فار  بین ککا  و سفا ، آکطور که ترحوم ایخ گفمه که ایهجا  ف  کیست و آکجا هست، این به کظر تد

 درسمد کیست. 

بات کهد تواکد اثل اول بر اعمبار ایجاب و قبول در ککا  تلام کیست و اسمدالل ترحوم ایخ کلدکه د یفتحصل فهمحفذكرنحفكل فف

  اعمبار صیهه و  ف  را در تحقق ککا .

«وا حلد هلل رب ا عا لین»            
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