
   805 
 

 

 

 

 

 

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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا لفظ و صییه ه ایباو و ولود در قح ن احام تبرلا ا یی  یا اهت مفرهئ وا بهن به اررلار لفظ در احام  به 

هل با قاین دلاادت این ادله یک به یک تورد بار ییق واار ما   و ایایراب به این ارهبه ر ییهدیئ که تیئچند دلهل قمسییک کاد 

 قوااد این اتا را قححهئ و قأیهد کندت  ت اللره ا رصحاو ردم زوجه  و اصالة الفساد هئ تقاررلار لفظ در احام  اجماع ا 

 ادله عدم اعتبار لفظ در نکاح

اتای ا یی  که اجماع با آا اواته هیید  و تورد اقفای  ای هن ا یی  و  رق به قبلها تا وم اااوق  با اینحه وود به اررلار لفظ 

ظ بسا برواا باای ردم اررلار لفاتا در رهن  اد یمحن أا یسردد لبدم اررلار البفظ  ق النحام بوجیهن؛ چه 1ضاورت دین ا  

 در احام  به دو دلهل قمسک کادت 
 دلیل اول

دلهل اود این ا ی  که به وور کبق آاهه در ها ر دی ززم ا ی   ااءیاس ا  ت ووام ر د به ااءاس ا   و ااءاس ماهق به وود    

بسا با همهن ا اس تا وم  اج ههخ کند و ماهق به  بل؛ تیئ این ا ی  که در ر د  ااءاس قح ن پهدا کند  و چه دا تققح ن په

ااد که ببض تن راصااا  تبر د ا   که وواع به وصد زوجه  توجب قح ن احام ا  ت پس وورق ا اس ر د به ااءاس  اتود 

تءحبق در قح ن ر د احام به  بل اهس ت این تطبب خصوصاب با قوجه به  قوااد تح ن هود  دیگاا ی  و ااءاس هئ به  بل تق 

تال ظه  قوااهدهما ر ود تربددی را تق هودتقححهئ تق ااددر همه ر ود به کفای   بل باای ااءیاس رضای  داد   بهنهئتق اینحه

کندت وورق تا این دو اتا را کنار هئ تباوات در آایا کفای  تق کیه  تثیل به،  اجیار  در بیاو تبیاتالت بیه تبنیای ارئ      کنهید   

 قوااد بدوا لفظ قح ن پهدا کند؛ یبنق با ااءاس  ببق تح ن هودتقوااهئ ارهبه بگهایئ که پس ر د احام هئ تقمذاریئ  تقتق

 د احام ر لذاقوااد هئ به لفظ و هئ به  بل تح ن هود  این دو اتا یحق این ا   که ووام ر د به ااءاس ا   و ااءاس اهز تقپس 

ا وجیق ادارد که تا ر د احام ر بنابااین قوااد به ااءییاس  ببق قح ن پهدا کندت دیگا اینحه در همه ر ود این چنهن ا یی ؛هئ تق

 کندت تسرثنق کنهئ و بگویهئ تثالب ااءاس  ببق کا ق اهس  و بگویهئ اینبا احام با  بل و ااءاس  ببق قح ن پهدا امق
 بررسی دلیل اول

ل به  سب وارد  تءحبق ادارد و ها دو تطبب در   ا  ؛ یبنق هئ تطبب اود وابل ولود ا   که ااءاس  ببق هماا این دله

دهد؛ تیئ  اصیل ااءاس ا   که قح ن دارد؛ تطبب دوم هئ صحه  ا   که در  دهد که ااءیاس لفظق اابام تق کاری را اابام تق

قوااد به ااءییاس  ببق قح ن پهدا کندت لحن هئ که یحق از ر ود ا یی   تق همه ر ود تباوات تورد پذیاش واار ما ره  لذا احام
                                                           

 ت48  ص11ت تسرند الءهبة  ج1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 اردیبهشت 24تاریخ:                                                                                                            توضوع کبق: احام

 2443 شوال 22ادف با: مص                                  –دلیل اول و بررسی آن  - ادله عدم اعتبار–بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح  –عقد نکاح  توضوع جز ق:

  روایت اول، دوم، سوم و بررسی آنها –ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت  –نتیجه در نکاح دائم  –دلیل دوم: روایت   

 211جلسه:                                                                                                                                         چیارم اد 

 
 



   805 
 

  بلها تا وم اااوق ضاورت تن الدینتءحل اجمارق ا   که در تسأله وجود دارد؛ یبنق لو ز ازجماع و اقفای  ای هن یا به ق

احام را تح ن بسازد  تحذور و تاابق  قوااد توجب قح ن احام هیود؛ اینحه کسق به ااءاس  ببق مفرهئ تباوات تقتا اینبا تق

قوااهئ د یی  از اررلار لفظ  ق افسییه ادارد  اتا چه کنهئ که این اجماع وجود دارد و وطبق ا یی   و با وجود این اجماع امق 

 باداریئت 

و ادیاا  و یؤید ذلک که در بهن  ییایا اووام و تبل هئ تسییأله این چنهن ا یی ؛ یبنق رموم ر ال از اووام موااموا و تذاهب  

کنندت همه تبل و احل با همه اخرال ق که در  دود و ث ور و هاایط احام تخربف  در باو احام به صاف ااءاس  ببق اکرفا امق

اود  ر د دلهلدااندت لذا به اظا تقر د احام را بدوا این الفاظ تح ن امق دااند وحام یک الفاظق را تبرلا تقداراد  اتا باای ا

 قمام اهس ت 
 لیل دوم: روایتد

 قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( كَیْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ» :روای  اباا بن ق بب آا را ا ل کادیئتدلهل دوم  روایرق ا   که تا ولالب هئ 

باواار کنئ  چه  موید به اتام صییادی(عع راک کادم: تن وورق که بخواهئ با او خبوت داهییره باهییئ و ارقلاوق   اباا تق«بِهَا

یَتْ وَ قَالَتْ نَعَمْ ََقَدْ رَضِقَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سََُُّّةِ نَبِیههِ لَا وَارََِةً وَ لَا مَوْرُوََةً ... ََِِذَا  »چهزی باید بگویئ؟ 

أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ » اتاید: این چنهن بگو پا یییخ به اباا تق اتام(عع در 1«تهِیَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى الََّّاسِ بِهَا

این روای  به وضوم ظیور دارد در ردم اررلار لفظ؛ چوا وورق که زا «ت ََِِذَا قَالَتْ نَعَمْ ََقَدْ رَضِیَتْ» اتاید ؛ ببد تق«سََُّّةِ نَبِیههِ

موید راضق هد   این  حای  از آا دارد که تیئ در قح ن احام  رضای  زا ا   و ه تقموید ببه  راضیق هد  ا  ؛ اینح تق

ن هود که تالک قح موید ابئ  پس تببوم تقاللره رضیای  تاد هئ هس ت یبنق اینحه زا راضق هود کا ق ا  ؛ همهن که تق 

« د رضه   »کندت رلارت ف از رضای  تقموید  این ببه مفرن کءاحام و صح  ازدواج  رضای  ا  ؛ تنریق وورق او ابئ تق

از رضای ت پس تالک  رضای  ا  ؛  از این رضای  با ببه مفرن کءف هد  ا  ت اما  کندهید  کءیف تق   که ترفاع با ابئ

یبنق هئ باید رضای  باهد و هئ « و ود رضه »  این تبنای دیگای داه ؛ چوا « اذا وال  ابئ و ود رضه »رلارت این بود 

ق هییود که او راضییموید  پس تببوم تقهمهن که ببه تق« اذا وال  ابئ   د رضییه »موید او یک چهزی بگوید؛ ولق وورق تق

که  کند ای امق دیگاضای  ا  ت اما رضای  تالک هد  دهند  این ا   که تبهار و تالک در قح ن احام  را ی ؛ این اءاا 

؛ ظاها رلارت این ا   که چوا ابئ  اکق از رضای  ا    این یک  بل یارضای  تثالب با ابئ قح ن پهدا کند یا با غها ابئ و 

 اللره وصد ااءاس به ووت خودش باوق ا  ؛ تکندتثالب کسیق خودش را قسبهئ تق کندت  بل هئ همهنطور ا ی ؛ وورق  فای  تقک

 تیبنق باید با آا  بل وصد زوجه  و ااءاس زوجه  داهره باهد

   مویهئ رضایتقپس این روای  ظیور دارد در اینحه اصیل در باو ر د احام  رضای  ا   و همهن کا ق ا  ت اللره اینحه  

کندت یبنق لوز ازاءییاس  قااضییق باونق اه توجب ا ل و اار اد در به، ولالب مفرهئ که رضییای  باونق در ههع ر دی کفای  امق

   ههع جا اثای اداردت ولق اصل رضای  و ااءاس و وصد زوجه  که باهد  کا ق ا  ت ود و اه توجب ا ل تنا ، در اجار هتق

این  اف در   اهس ت ابئ ههع خصوصهرق ادارد و از این اینبا ابئ تثالب خصیوصیه  دارد؛ ولق   د تمحن ا ی  کسیق بگوی  
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تبموزب اینطور ا   که تثالب در باابا  یبنق  «  د رضه     اذا وال  ابئ»موید تق چوا هیود؛  یمهد  امق تطبب روای  هئ این

 اهار  به این لفظ هد  ا  ؛ و از ابئ خصوصهرق اداردت  و لذا کنند درخوا   تاد توا    را به این صورت اظیار تق
 بررسی دلیل دوم

این روای  تابوط به باو تربه ا ی ؛  از تمحن ا   این روای  را ببداب در باو تربه تورد ا رناد واار دههئ باای ردم  اوالً: 

کنهئ؛ و  قوااهئ ردم اررلار لفظ را در احام دا ئ ثاب اررلار لفظ و بگویهئ در باو تربه لفظ تبرلا اهس ت ولق با این روای  امق

یا اهس ت تا ای بهن ایناما در باو تربه تبرلا الاهد پس در احام دا ئ هئ تبرلا اهس   ههع تالزتهاینحه بخواههئ ادرا کنهئ که 

ولالب هئ مفرهئ در باخق هیاایط بهن احام دا ئ و احام تربه  ای ا ی ؛ ا حام صح  و بطالا در احام تربه ترفاوت ا   با   

ا این کندت لذاو احام دا ئ بود  اینبا ا ییا ییاب جایاا پهدا امقاحام دا ئ؛ هییاایطم ترفاوت ا یی ؛  رق اولویرق که تثالب در ب

 کند ردم اررلار لفظ را در تربه دوا النحام دا ئت روای  ایایراب با  اک پذیاش  ند  اثلات تق

:  ااد؛ اهحاد  ندی هئ به وا طه ابااههئ بن الفضل ا  ت  ند روای  این ا باخق در این روای  اهیحاد  یندی کاد    َانیاً:

ُُْلِ عَُْ أَبَانِ بُِْ تَِْلِ َمُحَمَُّدُ بُُْ یَعْقُوبَ عَُْ عَلِیه بُِْ إِبْرَاهِیمَ عَُْ أَبِیُهِ عَُْ عَمْرِو بُِْ عُمْمَانَ عَُْ إِبْرَاهِیمَ بُِْ الْفَ  » ن ؛ اللره وای«ضُ

یلَ بُِْ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بُِْ أَسُْلَمَ عَُْ إِبْرَاهِیمَ بُِْ الْفَضْلِ عَُْ  عَُْ عَلِیه بُِْ مُحَمَّدٍ عَُْ سَُهْلِ بُِْ ِِیَادٍ عَُْ إِسُْمَاعِ  »دیگای هئ دارد: 

ابااههئ بن الفضیل قوثه ق باای او وارد اءید  ا  ؛ ها چند تا وم آوای خویق از این روای  قبلها صحهحه   «ت أَبَانِ بُِْ تَِْلِ َ

فا بن بءها از اهس ت چوا جب وابل ولودجبفا بن بءها را اپذیا ره   این با قوجه به اینحه ایءاا وثاو  تءایخ ولق؛ کاد  ا  

ابااههئ بن  ضل روای  کاد  ا  ؛ دیگااا با قوجه به اینحه جبفا بن بءها از ابااههئ بن  ضل روای  کاد   تمحن ا   همهن 

قوااد کند  امقفا بن بءها را ولود امقرا به رنواا قوثهن ابااههئ بن الفضل بپذیااد؛ اتا تا وم آوای خویق که وثاو  تءایخ جب

ااد  به وثاو  ابااههئ بن  ضیل  حئ کند و ببد بگوید صیحهحه ا ی ت لذا اینحه تا وم آوای خویق قبلها صحهحه به کار باد    

قوااند این را تبرلا روی تلااق خود تا وم آوای خویق  این ا ا اب صحهحه اهس ت ببه  دیگااا تق تحل اهیحاد ا ی ؛ چوا  

تءحبق  ندااچ از اظا  ندی پساادت و وا ل به وثاو  آایا هد  آایا  بدااند  به اررلار اینحه تءایخ جبفا بن بءها تورد ولود 

قوااد ردم اررلار لفظ را ثاب  کند  اتا در در این روای  اهس ؛ اتا تسأله این ا   که این روای  ایایراب در تورد احام توو  تق

 تطبب وابل ا رفاد  اهس ت تورد احام دا ئ این 

 نتیجه بررسی اعتبار لفظ در نکاح دائم

اجماع  ئاصبق آا ه در ر د دا ئ لفظ تبرلا ا   و تحراج صه ه و ایباو و ولود لفظق ا    و دلهلکه  َتحصل مما ذكرنا كله

؛ و لو ز ازجماع ببهد الود که وا ل به ردم اررلار هویئت چوا بازخا  دلهل تححمق که بروااد اررلار لفظ را ثاب  کند  غها ا  

 از اجماع اداریئت پس در باو احام دا ئ این تطبب تسبّئ ا  ت 

 ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت

 ها یک از این«ت عقد مشتمل علی ایجاب و قبول لفظییُ دالیُ علی ...و كل مَّها یحتاج إلی »ظاها رلارت اتام(ر ع این ا  : 

پذیایئ  اتا احام دو ی یبنق هئ دا ئ و هئ تن ط، ی اهاز به ر د تءرمل با ایباو و ولود دارادت تا این را در تورد احام دا ئ تق

 دلهل رمد  با اررلار هئ روای  ا ییی ت رهئتااد در احام تن ط، هئ اهازتند لفظ هسیییتن ط، جای بحث داردت اتام اینبا  اتود 

 : روایاقق در باو تربه وارد هد 
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 روایت اول و بررسی آن

روای  ا یی  که تببوم هد دزل  با اررلار لفظ  رق روای  اباا را تال ظه  اتودید؛ یحق از ادله وا بهن به اررلار لفظ  همهن 

 ت در احام تربه هئ ادارد
   روایت دوم

 سِفَاح  وَ سََُّّةِ نَبِیههِ نِکَاحاً غَیْرَ اللَّهِ كِتَابِ بُِْ إِبْرَاهِیمَ عَُْ أَبِیهِ عَُِ ابُِْ أَبِی نَصُْر  عَُْ ََعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى عَُْ عَلِیه 

 یییؤاد ربق الظاها تثل هماا  1«تكَ َا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَیْكِ الْعِدَّةَ وَ عَلَى أَنْ لَُا تَرَِِیَِّی وَ لَُا أَرََُِكِ كَ َا وَ كَ َا یَوْماً بِکَ َا وَ   

«ت اح وَ سََُّّةِ نَبِیههِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَ اللَّهِ كِتَابِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى» اتاید باید اینطور بگویق که روای  اباا ا  ؛ چوا اتام(عع تق

نحه کند و تیایه را؛ و ایموید؛ اینحه اه قو ارث بلای و اه تن ارث بلام  و زتاام را تبهن تقدالالم تقببد آا هاایطق که به 

باید ززم ا یی ت اینبا ظاهاش این ا یی  که لفظ باید باهیید؛ تورد و توضییوع هئ ا ییا ییاب احام تن ط، ا یی  و   با قو رد  

 لفظ ززم ا  ت  تربه در احام هودتببوم تق  پس «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً»بگوید:
 بررسی روایت دوم

هود چوا از اوع  خنااق که اینبا رد و بدد هد  تببوم تق   هئ دزل  با اررلار لفظ اداردتر ید که این روای لحن به اظا تق

هن ی که باهای ت دتاقق تربه ا  ؛ یبنق هماا ت اولهها که اتام(عع به او قببهئ داد  که این چنهن بگو  صیحل  که این صیحل  

د را همهن ا رمامهادت یبنق باید قفیهئ هیود که این احام چنهن خصوصهرق داردت خود صا ب و ا ل هئ  وا هن صیورت تق 

به واینه چهزهایق که  1 «و بعض ه ه االخبار یحتمل الحمل علی أنه كالمٌ سُُُابل علی العقد بقریَّة ما یأتی» اینبیا ذکا کاد : 

 اینیا تسبماب در توو، احام تربه ززم اهس ؛« ربق کراو اهلل و  نة الهه»یا « احا اب غها  فامٍ»د مویخواهد آتدت اینحه تثالب تق

دااندت این اما اهار  به آا تسأله ت اوله داهره باهد ی که ظاها هئ خهبق از اینیا در احام تربه ززم اهس  و همه هئ این را تق

ویهئ قوااهئ بگهود ی دیگا اینبا امققای دارد که  مل با این جی  تقووی همهن ا   و ب هه روایات باو تربه هئ یک واا ن

 کندت این دزل  با اررلار لفظ تق

ها و تواردی را کأا به رنواا تثاد احره دیگای که در تورد این روای  وجود دارد این ا   که اینبا در   ه   دارد یک امواه

مااطور که تال ظه  اتودید تسبماب اررلار ادارد و از آا واف هاید ب هه اتوری که در ببضق از اینیا ه در  الق کهکند؛ ذکا تق

 ت در آا زتاا ووابل قوجه ا  اینبا تبرلا ا    همه را هئ بهاا احاد  ا  ت این تسأله خصوصاب با قوجه به هاایط آا زتاا  

ا تثالب واار با این بود که این کار اابام هود و تحروو در آا هیاایط خهبق زااا با این جز هات آهنا و قوجهه الوداد؛  رق ام 

دهد که در چنهن هاایطق  این هیود  هیاید  یواد اداهیرند که بروااند این را تحروو کنندت لذا کأا  ضیات دارد به او یاد تق     

 کندت های ت دتاقق و ت اوله اابام هود  و این دزل  با اررلار لفظ امقصحل 
 روایت سوم

عَُْ مُحَمَّدِ بُِْ یَحْیَى عَُْ عَبْدِ اللَّهِ بُِْ مُحَمَّدٍ عَُِ ابُِْ أَبِی عُمَیْر  عَُْ هِشَامِ »روای  هئ هلهه روای  اباا بن ق بب ا  :  رلارت این

 َا وَ كَ َا دِرْهَماً ََِِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَیَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا الْمُتْعَةَ قَالَ یَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ كَ َا وَ كَ َا یَوْماً بِکَ یَتَزَوَّجُ بُِْ سَالِم  قَالَ: قُلْتُ كَیْفَ
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خواهد صورت مهاد  به اینبا هئ اظها روای  پهءهن  خن از این ا   که اما احام تربه تق 1«تَِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْكَ

ََِِذَا »ای که این روای  اسل  به دو روای   ابن دارد  این جمبه ا   که این هیحل باهید که این چنهن بگویدت تنریق اضیا ه   

موید وورق آا ایام به پایاا ر هد  اهاز به والی ادارد ببحه   تق«ا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْكَمَضَُتْ تِلْكَ الْأَیَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا َِی شَرْطِهَا وَ لَ 

ای اهس ت تمحن ا   این  ؤاد هود؛ و اینحه با قو هئ رد ااد  والی تحسوو تقخود آا هاط و زتاا و تدقق که واار داد 

ای وجود ادارد؟ تمحن ا یی  در اذهاا ه آا زا باای قو رد  اتاید اسیل  ب پهم آید که تاد که رد  ادارد؛ چطور اتام(عع تق

آا توو، این چنهن بود  که اینیا هئ باید تدقق به ا راام آایا خودهاا را  فظ کنند و ازدواج احنند؛ یا اینحه تمحن ا   ا ا اب 

ه ا خواهاش ازدواج کند  یک  اصبااد که در ببضق توارد تثل جم، بهن اخرهن  وورق این قمام هد اما بخواهد باینیا  حا کاد 

ااد به ا رناد این روای  در احام تربه هئ رمد  این ا   که باخق مفره لذا اتام  اتود  با قو رد  اهس تزتااق باید وق هودت 

 لفظ ززم ا  ت 
 بررسی روایت سوم

  تاینبا هئ وارد ا  ثببب ذکا کادیئ   هه قأتل؛ باای اینحه هماا اهیحالق که به روای  اباا بن ق بب و روای   این روای  هئ

مهاد  ای که صییورت تقبه ا رماد زیاد این  ییخناا ااظا به هماا تذاکاات و ت اوزت پهم از احام ا یی ؛ مفرگوهای اولهه

لَاقُهَا َِی أَیَّامُ كَانَ طَََِِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْ»موید کند؛ اینیا ربطق به تسأله لفظ اداردت اینحه تقاتام(عع دارد این مفرگوها را بهاا تق

   اینیا خودش واینه و تؤید این ا   که اینیا ااظا به هماا مفرگوها و الفاظ پهم از احام ا  ت «شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْكَ

ار ما ره  رد ا رناد واروایرق که باای اررلار لفظ و صه ه و ایباو و ولود در احام تن ط، تو چندقا اینبا تال ظه  اتودید این 

های مههع کیدام دزلی  با اررلیار لفظ اداردت چند روای  دیگا باوق تااد  که در جبسیییه آیند  بهاا خواههئ کاد و ببد ارهبه   

 خواههئ کاد که آیا لفظ در احام توو  تبرلا ا   یا اهت 

 

«والحمد هلل رو البالمهن»            
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