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

 در عقد نکاحبررسی جواز اشاره 

کند، نکاح اعم از دائم و منقطع، لفظ معتبر است و کتابت کفایت نمیعرض شد در متن تحریر بعد از اینکه امام)ره( فرمودند در 

دو مطلب وجود دارد؛ یکی بحث از کفایت  و کند. اینجا در واقع دو مسألهاشااره مفممه در یرر ارر  مم کفایت نمی  :فرمودند

در مورد ارر  و کسی که قدرت بر تکلم  اگریرر ارر .  نکاح ارر  است، و دیگری عدم کفایت اشاره در نکاح اشاره در

و کذا االشارة المفهمة فی غیر »ندارد و به اصاطحح ل  اسات اشااره کافی است، به ده دلرس استب عبارت تحریر این است:    

شود بخوامد که قدرت بر تکلم ندارد و ارر  محسوب می کند. اگر کسای ، یعنی در ارر  اشااره مفممه کفایت می «االخرس

عقاد نکاح منعقد کند، ییا باید وکرس بگررد تا او عقد را با لفظ جاری کند یا اینکه تتی اگر امکا  توکرس مم داشاااته باشاااد،  

کفیه االیجاب و القبول االخرس ی»اند در این فصس فرموده 2تواند با اشااره این نکاح را منعقد کند. مرتوم سارد در مسأله   می

 ، ارر  با اشاره و ایجاب و قبولی که به اشاره محقق شود،«باالشاارة ع  صداا االاءاا  و تم نمکن عن الیوکیل  ای االصو    

در صاورتی که قصد اناا  داشته باشد، مر دند قدرت بر توکرس مم داشته باشد. امام)ره( این   تواند عقد نکاح را منعقد کند،می

اند و فقط به ممرن عبارتی که از ایاا  رواندیم اکتفا کردند، لذا لزم دیدیم که به این مسأله تحریر متعرض نادهدر مساأله را  

 بپردازیم. 

نکه ییا کند یا نه، و دوم ایشود؛ یکی عقد ارر  که ییا به اشاره تحقق پردا میموضوع بنابر ینچه که گفترم در دو مقام دنبا  می

 کند یا نه. رر  کفایت میاشاره برای یرر ا
 مقام اول: بررسی جواز اشاره برای اخرس

عمده بحث در مقام او  است؛ در مقام او  مم بحث در فرضی است که شخص ل  و ارر  تمکن از توکرس داشته باشد؛ دو  

ی کند، ه عقد را برای او جارتواند عقد را به لفظ جاری کند، امکا  توکرس نداشته باشد و کسی را پردا نکند کاگر کسای که نمی 

اند عحوه بر اشاره باید زبانش مثحً مرتوم یقای رویی فرموده. البته ، جای بحث نداردماندای جز اشاره برای او باقی نمیداره

گر اکنرم که ییا تحریک اللساا  باید به اشااره ضامرمه شود یا نه. لکن اینکه    را مم ترکت دمد که تال ی  قرد را بررسای می 

بالرره این بد  لفظ است، جانارن لفظ جای بحث ندارد، ماند؛ ای جز اشااره برای انااا  باقی نمی  امکا  توکرس نباشاد داره 

تواند دیگری را وکرس یا نائب در اجرای صاار ه و ایجاب و قبو  لف ی کند، رود به اساات؛ کساای که تمکن از لفظ ندارد و نمی

ا اینکه بروامرم ببرنرم ییا می اینجا نما الکحم در جایی که تمکن از توکرس دارد؛ماند. إرود رامی به جز اشاره برای او باقی نمی

تواند به اشااره اکتفا کند و ایجاب و قبو  را با اشاره البته به قصد اناا   ایجاب و قبو  لف ی، میوکرس بگررد برای  قدرت دارد

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 محقق کند یا نه. 

، نحوه استدل  مم متفاوت ی انی در باب اعتبار لفظ مختلف اسات و به تبع  ممانطور که در جلساه قبس اشااره شاد، اینجا مب   

کثر و لدانرم، کما ذمب إلره اگویرم ایجاب و قبو  لف ی در عقد نکاح معتبر است و دلرس ی  را اجماع میشود. یک وقت میمی

 دانرم. تال ممکن استروایات و ادله لف ره می ما مم ممرن ن ر را ارترار کردیم. اما یک وقت دلرس اعتبار لفظ در عقد نکاح را

ما بنابر مر دو مبنا به این مسااأله لذا شااود؛ اجماع مم پذیرفته شااود، کما ذمب إلره محقق الخویی. اینجا مسااأله متفاوت می 

 کنرم. رسردگی می
 الف. بر مبنای استناد اعتبار لفظ به ادله لفظیه

اند ه لف ره مثس برری روایات استفاده شود، دنانچه مرتوم یقای رویی به این امر معتقد شدهاما بر این مبنا که اعتبار لفظ از ادل

و دللت ی  را بر اعتبار لفظ پذیرفتند، باید برای اینکه اشاااره  اب نکاح را روایت برید دانسااتهو یکی از ادله اعتبار لفظ در ب

 نرساات؛ یعنی اگر ما دلرس اعتبار لفظ را اجماع لزم ابر مبنای دیگرارر  را کافی بدانرم، به دلرس راص اسااتناد کنرم. این بن

 اتتراج داریم.  به ی  دانسترم، دیگر نرازی به دلرس راص نداریم؛ اما روی این مبنا
 کالم محقق خویی

، عمومات برع و دانند؛ یعنی معتقدند االحقاتکساانی مثس مرتوم یقای رویی االحقات و عمومات صحت و برع را ذاتاً تمام می 

ه لفظ ما نرازی بلذا کنند بر اینکه عقد و ایجاب و قبو  ده با لفظ واقع شاود ده به یرر لفظ، ی  عقد صاحرا است؛   دللت می

نداریم؛ مقتضای این االحقات و عمومات این است که لفظ معتبر نرست. اما در رصوص نکاح با وجود روایاتی مثس برید، لفظ 

لرس دتوانسااترم عدم اعتبار لفظ را اسااتفاده کنرم، اما با وجود شااود. یعنی لو ل این دلرس راص، ما از ی  االحقات میمعتبر می

لفظ معتبر دانسته شد، در مورد ارر  اگر بخوامرم به اشاره اکتفا کنرم  در نکاح شود؛ لذا اگراح، لفظ معتبر میدر باب نک راص

با اشااره را بپذیریم، اتتراج به دلرس راص داریم؛ یعنی یک دلرلی بگوید که در اینجا لفظ معتبر نرست.   او را و ایجاب و قبو 

س راص ثابت کردیم. لذا برای رروج از این دلرس برای اینکه بتوانرم بگویرم یک جایی را با دلر در نکاح دو  اصس اعتبار لفظ

گوید روایت مسعدة بن صدقه دلرلی است که به استناد ی  . ی  وقت ایااا  می اتتراج به دلرس راص داریملفظ معتبر نرسات،  

ارر  مثس اعجمی تکلرفش متفاوت با تکلرف  توانرم به کفایت اشاره در مورد ارر  تکم کنرم. دو  در این روایت یمدهمی

اند نماز و تامد رودش را بخواند. یک کلمه و عبارتی در این روایت است توکه به نحو فصرا می است یشنای به زبا  و کسی

 شود. که اشاره دارد به مر درزی که در ی  لفظ لزم است و این شامس نکاح مم می« و عا اشبه ذلک»

 َنْ »کنند: کند بر ینچه که مرتوم یقای رویی ادعا میة بن صااادقه را بخوانرم و ببرنرم دگونه دللت میروایت مساااعد اکنو 

عتَ َ بَا  َبعات الا)هت يَ یَق ول     َاَة  بعن  َاَاَص ة  ص ال  ساَمَت ق)ع( گوید من از امام صاد، می«وَ سَئتل   َمَّا یَجَوزَ وَ  َمَّا ل ا یَجَوزَ عتن  النِّیَّة  عَساَع

ست، سؤا  شده بود؛ ی  موارد را شانردم در تالی که از او درباره ی  مواردی که در نماز جایز است و ی  درزمایی که جایز نر 

دَ عتن  الََْالتم  الْف دتیح ، وَ ]الْمَحعر م [  عتن  الََْجَم  ل ا یَر ادَ عتنْهَ عَا یَر ا عتن  المَحَر)م  وَ ذ لتکَ َ ا)کَ ص اع ن ر ى»رسد: کند تا به اینجا میذکر می

الْمَحعرّم  ل ا یَر ادَ عتنْهَ عَا یَر ادَ عتن  الََْاصتل  ک ذ لتکَ الْأ خْر سَ فتی الْقتر ا َة  فتی الداااَّا اة  وَ الی)ءااا هَات، وَ عَا َ شاااْبَهَ ذ لتکَ، ف هَذ ا ب مَنْْ ل ة  الََْجَم  

ی)ي یَک وم  مْ یَق ومَ ب هت تَبَ الََْالتمَ الْمَی ک اِّمَ الْف دااتیحَ تَی)ي یَاَيَ عَا ص اع  َاتمَ َ ا)هَ یَاْْ عَهَ وَ یََعمَل  ب هت وَ یَنْبَيتی ل هَ َ الْمَی ک اِّم  الْف دااتیح  وَ ل وع ذ  َ
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تقریب استدل  مرتوم یقای رویی این است که در این روایت وظرفه عجم با وظرفه عرب  1«.... ذ لتکَ عتنْهَ ب الن)بَطتیَّة  وَ الْف ار ستیَّة 

ل یراد منه ما یراد من »برنرد که گوید از محرّم من العجم درزی میدر قرائت نماز و تاامد مختلف معرفی شده است. دو  می 

ت و ه رواندنش با کسی که با این زبا  یشنا نرس؛ البرعی اسات کسای که به زبا  عربی فصارا یشنا باشد، نحو   «العالم الفصارا 

الجمله معنایش این اساات که کسی که دمرم که محرّم من العجم به ده معناساات. فیتال توضارا می  فرق دارد.عجمی اسات  

ی فصرا بتواند به عرکه نمی مم تواند بخواند، این یک تکلرف دارد؛ کسیروامد نماز و تامد را بخواند و به عربی فصرا میمی

بخواند، این یک تکلرف دیگری دارد. تال ی  تکلرف دیگر درستب در متن روایت مم زبا  فارسی ذکر شده است؛ ییا من ور 

تواند به عربی فصرا بخواند؛ یعنی مثحً نماز و تامدش را به زبا  فارسی این اسات که او به زبا  فارسای بخواند تال که نمی  

ه ی دارد؛ کسااانی کنبطاساات که به عربی بخواند ولو لمجه فصاارا ندارد، لمجه فارساای دارد، لمجه   بخواند یا اینکه من ور این

روامند ل ات عربی را تلفظ کنند، ررلی متفاوت اسااات با یک عرب زبا . ممرن ال  نمازی که زبا  مساااتند وقتی میفار 

رواند. مر دو عربی اساات، اما او لمجه فصاارا دارد اما زبا  میروانند را مقایسااه کنرد با نمازی که یک عربفار  زبانا  می

ا  کند و درزی را به زبزبا  ممکن است وقتی عربی را قرائت میزبا  است، لمجه فارسی دارد. تتی یک ترککسای که فار  

اینجا رواناد، تتی ی  لمجه ترکی رودش را در ادای کلمات عربی نااااا  دمد؛ این یک امر البرعی اسااات. امام)ع(  عربی می

رود، این متفاوت است با ی  انت اری که از یک یررعرب و فرماید ی  درزی که از عالم فصرا یشنا به زبا  عربی انت ار میمی

تواند به زبا  فارسای بخواند، نه اینطور نرست. من ور این  عجم وجود دارد. این تفاوت مسات؛ تال اینکه بگویرم این مثحً می 

 تواند قرائتای که رودش دارد، با مما  کرفرتی که میربی و مما  الفاظ عربی را بخواند با مما  لمجهاست که او مما  زبا  ع

 کند. یعنی لزم نرست به لمجه فصرا ی  کلمات را ادا کند. 

ر اند که داستفاده کرده« عَا َ شْبَهَ ذ لتکَوَ ک ذ لتکَ الْأ خْر سَ فتی الْقتر ا َة  فتی الدَّا اة  وَ الی)ء هَات، وَ »مرتوم یقای رویی از این عبارت 

گوید ارر  در قرائت و فرما اشابه ذلک؛ ما اشبه  تواند به جای لفظ با اشااره این کار انجام دمد. می نکاح شاخص ارر  می 

ه تواند ل ات نماز را بیعنی ارر  و کسی که ل  است، مثس عجمی که نمی« کذلک الرر »شاود.  ذلک شاامس نکاح مم می 

بخواند؛ قرائت  تواندزبا  فصرا قرائت کند، این انت ار از او نرست که به مما  کرفرت اینما را قرائت کند و بخواند. ارر  که نمی

تواند قرائت را با اشاره اترا  و تامد او جز با اشاره مقدور نرست. بر این اسا  در نکاح مم ممرنطور است؛ وقتی در نماز می

« ما اشبه ذلک»در نماز این اسات که تاامد را با اشااره انجام دمد، در ما اشابه ذلک مم ممرنطور است؛     کند، وقتی تکلرفش 

تواند با اشاره ی  را انجام دمد. پس به ن ر مرتوم یقای رویی روایت معنایش این است که مر درزی که نرازمند لفظ باشد، می

  در عقد نکاح؛ اینکه ایجاب و قبو  را با اشاره محقق کند. به ن ر کند بر کفایت اشاره برای اررمساعدة بن صدقه دللت می 

 ایاا  این روایت دنرن دللتی دارد. 

 خالَه اسیاالل عحقق خویی

محصس استدل  مرتوم یقای رویی در دو جمله این شد؛ ایاا  دو  معتقد است ادله لف ره بر اعتبار لفظ داریم در باب نکاح، 

که لفظ و ایجاب و قبو  لف ی در نکاح شرط است.  و لو ل این دلرس لف ی، االحقات و عمومات برع و باید ملتزم شاویم به این 
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کرد ی  عقود بدو  لفظ مم محقق شااود؛ اما ده کنرم که دلرس لف ی و روایت داریم مثس روایت برید؛ و اگر امثا  ی  اقتضااا می

کاح(، باید به االحق این ادله لف ره مثس روایت برید ارذ کنرم که شااک کنرم در جایی که ییا لفظ معتبر اساات یا نه )در باب ن 

کند لفظ معتبر است؛ یعنی مطلقا در ممه فروض و صور در باب نکاح، لفظ معتبر است، ال ما ررج بالدلرس. پس اگر اقتضاا می 

ه مم روایت مسعدة بن صدق بخوامرم در مورد ارر  بگویرم لفظ معتبر نرسات، باید دلرس راص داشاته باشرم؛ دلرس راص ما  

ن تواند با اشاره ایارر  و شخص ل  در مر جایی که نرازمند لفظ است، می کهاستناد کرده « و ما اشبه ذلک»است. ایاا  به 

تواند با لفظ ایجاب و قبو  را جاری کند، مر کار را انجام دمد و یکی از ی  موارد، باب نکاح اساات. پس شااخص ل  که نمی

رد فتوا گویند لزم نرست. مرتوم ستوکرس داشته باشد و بتواند وکرس بگررد که وکرس با لفظ این کار را انجام دمد، می دند امکا 

القوی فرمود یکفی الشارة. این استدل  مرتوم یقای رویی است. گفترم این روی ی   فرمود اند و دیگرا  مم ممرن الور؛داده

 ر اعتبار لفظ داریم؛ روایت داریم که لفظ معتبر است. گوید ما دلرس لف ی بمبناست که می

این روایت از ن ر ساندی ماکس ندارد؛ دو  مسعدة بن صدقه موثق است و توثرق شده است؛ البته ما اینجا دو نام داریم، یکی  

اا  تعبرر ایمساعدة بن صادقه و دیگری مسعدة بن زیاد. نجاشی در کتاب رجا  رودش مسعدة بن زیاد را توثرق کرده است؛   

اما دو  بنابر ن ر تحقرق مسعدة بن زیاد مما  مسعدة بن صدقه است، لذا توثرق  «.ثقة عرن» این است: درباره مساعدة بن زیاد 

شا  این برری دیگر مم عقرده مرتوم یقای بروجردی مم معتقد است این دو نفر یکی مستند؛شاود.  نجاشای شاامس او مم می  

 بنابراین مسعدة بن صدقه ثقه است. ایم.اسات که مساعدة بن صادقه مما  مساعدة بن زیاد است. ما این را قبحً مم بحث کرده    

 مارو  بن مسلم که از مسعدة بن صدقه روایت نقس کرده، او مم ثقه است. پس از ن ر سندی اشکالی در این روایت نرست. 

که ایاا  یک قردی را که او  بحث اشاره کردم و ی  این ای داردمم عرض کنم که مرتوم یقای رویی یک اضافهای یک نکته

االخرس یکفیه »اند؛ ذیس مسااأله دوم که فرمود کند، در تاشاره عروه این را دارند، در کتاب مبانی مم این را نوشاته  اضاافه می 

اه و بیحریک لسا»، ایاا  مرقوم فرمودند «نمکن عن الیوکیل  ای االصو  االیجاب و القبول باالشاارة ع  صداا االاءا  و تم  

 ، یعنی عحوه بر اشاره، تحریک لسا  مم لزم است. دلرس اینکه تحریک لسا  لزم است درستب ییا ی  مم درست یا نه. «َیضا

 بحث جلسه آینده

نرم؛ یکی اینکه ییا استدل  ایاا  به روایت مسعدة پس ما دو مطلب را در مورد این مدعای مرتوم یقای رویی باید بررسی ک

بن صدقه برای کفایت اشاره ارر  در عقد نکاح صحرا است یا نه؛ دوم اینکه ایاا  به ده دلرس مسأله لزوم تحریک لسا  را 

 اند. این دو مطلب را در جلسه یینده بررسی روامرم کرد. عحوه بر اشاره ذکر کرده

 

«والحمد هلل رب العالمرن»            

 


