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

 خالصه جلسه گذشته

فاء تکنیم؛ مقام اول درباره اکبحث در بررسی جواز اشاره در عقد نکاح بود. عرض کردیم درباره این مسأله در دو مقام بحث می

به اشاره در نکاح اخرس است، در حالی که امکان توکیل برای او وجود دارد. مقام دوم که البته چندان بحثی ندارد، درباره عدم 

اکتفاء به اشااره در نکاح ییر اخرس اسات. در مقام اول تفتیم بر دو مبنا باید بحث کنیم؛ یکی مبنای کسانی که اعتبار لفد در   

اند و البته اجماع هم ممکن است مورد استناد آنها قرار ترفته باشد. مبنای ادله لفظیه و روایات اثبات کردهعقد نکاح را از طریق 

اند. بنابر دانند و تنها به اجماع اسااتناد کردهدوم مبنای کسااانی اساات که ادله لفظیه را برای اعتبار لفد در عقد نکاح کافی نمی

ر نباشااد کند لفد معتبدند با توجه به اینکه اطالقات و ادله بیع و امثال آن اقتضااا میمبنای اول تفتیم مرحوم آقای خویی معتق

بلکه نکاح مطلقا چه با لفد و چه به ییر لفد قابل تحقق باشد، ولی در باب نکاح به خاطر روایاتی مثل روایت برید، لفد معتبر 

 داند، نیازمند دلیل خاص هستیم؛ یعنی در جایی اتر نکاحمیدانسته شده است. آنگاه برای خروج از این دلیل که لفد را معتبر 

به ییر لفد تحقق پیدا کند، این باید با دلیل خاص ثابت شااود. به نظر مرحوم آقای خویی روایت مسااعد  بن  اادقه   بخواهد

 تواند اثبات کند عدم نیاز به لفد و جواز اشاره را در مورد اخرس. تقریب استدالل ایشان به این روایت را بیان کردیم.می
  کالم محقق خویی در مورد قید تحریک لسان

یعنی عالوه بر اشاره، باید زبانش را هم « و بتحریک لسانه أیضا»اشاره، در مورد اخرس فرمودند  لزوم یم ایشاان عالوه بر تفت

ای را ایشاان در کنار اشااره رکر کردند. استدالل ایشان برای لزوم اضافه تحریک زبان به   به حرکت دربیاورد. یک قید اضاافه 

به ییر از روایت مسعد  بن  دقه، ایشان به برخی از  البته مین روایت مسعد  بن  دقه.اشاره، برخی روایات است؛ از جمله ه

تواند قصد و نیت این روایات اخرس برای نکاح می طبقایشاان این است که  بیان روایات باب طالق هم اساتناد کرده اسات.   

کم به ابراز نکاح به اشاااره مثل ابراز سااایر ح چونابراز کند و عالوه بر آن نیازمند تحریک زبان اساات،  به اشاااره خودش را

کند، اینجا هم باید همانطور عمل کند؛ و مقا دش عمل می رکه در همه امو همانگونهمقا د و امور اخرس است. یعنی اخرس 

آورد. یبه حرکت درم هم و از آنجا که اخرس در مقام بیان مقا دش عالوه بر اشاره ا حاال به انگشت و امثال آن ا  زبانش را

باب نکاح هم همینطور باید عمل کند و لذا در مورد اشااره اخرس در باب نکاح، این قید باید اضافه شود؛ یعنی اشاره   در پس

  1تواند محقق عقد نکاح باشد.به تنهایی کافی نیست؛ اشاره به ضمیمه تحریک زبان، این دو می
 بررسی کالم محقق خویی در جواز اشاره برای اخرس

 یزن باید فرمایش مرحوم آقای خویی را بررسای کنیم و ببینیم آیا اساتدالل ایشاان به روایت مساعده درسات است یا نه، و     ما 

                                                           
 .141و  141، کتاب النکاح، ص33العرو ، ج. المبانی فی شرح 1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1041 اردیبهشت 28تاریخ:                                                                                                            موضوع کلی: نکاح

 1003 شوال 16ادف با: مص                                                                                            - بررسی جواز اشاره در عقد نکاح  - عقد نکاح موضوع جزئی:

 140جلسه:                                                                                                                                             چهارمسال 

 
 



   725 
 

  لسان به اشاره قابل قبول است یا نه؟ ضمیمه تحریک

 رسد فرمایش مرحوم آقای خویی از چند جهت محل اشکال است:به نظر می

 اشکال اول

واقع نشد. اینکه اعتبار لفد را از طریق ادله لفظیه و روایات اثبات کنیم، همانطور که قبالً بیان ا ل مبنای ایشان مورد قبول ما 

تواند مورد اساتناد قرار تیرد را یک به یک بررساای کردیم و معلوم شد  شاد قابل قبول نیسات. ما روایاتی که در این باب می  

داشته باشند. لذا ما دلیل اعتبار لفد را اجماع قرار  داللت عقد نکاحتوانند بر اعتبار لفد در روایات اا حتی روایت برید ا نمی 

 تواند به عنوان یکزنیم، این نمیدادیم. این اشاکالی اسات که به ا ال مبنای ایشان است و البته چون ما علی المبنا حری می   

 اشکال تلقی شود. 

 اشکال دوم

نی آیا یعا سخن ایشان در آن دو موضوع درست است یا نه. این است که ما با فرض پذیرش این مبنا ببینیم آی درسات  اشاکال 

  کنند؟ثابت میرا  سپس آن ضمیمهتواند اثبات کند جواز اشاره را در عقد نکاح برای اخرس یا نه، و روایت مسعد  می

 سعد  بن  دقهرساد روایت مسعده این قابلیت را ندارد. عمده استدالل مرحوم آقای خویی به این بخش از روایت م به نظر می

شود. چون براساس شامل هر چیزی است که در آن لفد معتبر باشد، و لذا شامل  یغه نکاح هم می« و ما اشبه رلک»که  است

این روایت تکلیف اخرس مثل تکلیف اعجمی است که با تکلیف عالم فصیح در باب  ال  و تشهد فرق دارد. یعنی آنچه را که 

 یعنی در ییر باب« و ما اشبه رلک»زم است، بر اعجمی و اخرس الزم نیست. بر عالم فصایح به زبان عربی در نماز و تشهد ال 

 آیا این درست است؟  حال  ال  و در ییر باب تشهد،

این است که آن مواردی که « ما اشبه رلک»اند نیست. معنای آنطور که آقای خویی تفته« ما اشبه رلک»رسد معنای به نظر می

آید، ای که بعد از آن به تردن او میشود و آن وظیفه ه مکلف از تکلیف اولی به لفد مبراد ککنآید و اقتضا میضرورت پیش می

قرائت و ارکار نماز و اوراد آن را انجام دهد، قهراً به  ،تواند به لفدآن را انجام دهد. منتهی در باب  ال  طبیعتاً چون اخرس نمی

یا وکالت در مورد او قابل قبول نیست. اما در باب نکاح اتر اخرس نتواند لفد تواند این کار را بکند؛ اما دیگر نیابت اشاره می

ن کار یعنی از دیگری بخواهد نیابتاً یا وکالتاً ای جام کار؛تواند وکیل با نائب بگیرد که دیگری را وادار کند به انمی لکنرا ادا کند، 

به  .نداردیگری هساات، اینجا این روایت داللت بر جواز اشاااره را برای او انجام دهد. لذا در فرض بحث ما که امکان توکیل د

 وَ كَذَلِکَ»کند. متن روایت را دقت بفرمایید: این روایت به همه مواردی که در آن لفد معتبر اساات، اشاااره نمی  عبارت دیگر

یعنی در آن مواردی که مثل  ال  است؛ لذا ما « و ما اشبه رلک»، «الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّللَاةِ وَ التششََّهِدِو وَ مَا أَشْبَهَ لَلِکَ  

ما اشاابه »توانیم تواند با اشاااره این کار را انجام دهد. بنابراین نمیتوانیم بگوییم هر جایی حتی مثالً در قرائت قرآن او مینمی

ا باالخره راه دیگری هم هست و چون را شاامل مطلق مواردی بدانیم که لفد در آنها معتبر است، حتی مثل نکاح. اینج « رلک

توانیم استفاده کنیم جواز شود، لذا از این روایت نمیو شامل همه مواردی که لفد در آن معتبر است نمی وجود ندارداین اطالق 

 اشاره را در عقد نکاح. البته احتماالت دیگری هم وجود دارد که شاید رکر آن ضروری نیست و اهمیتی هم ندارد. 

 ار را بکند،تواند این کخواهند بگویند در کل ما یعتبر فیه التلفد شرعاً اخرس میمی« ما اشبه رلک»ینکه ایشان به استناد پس ا

اند، احتمال دیگری هم اینجا متصور است و لذا شاید نتوانیم به ییر از آنچه که مرحوم آقای خویی تفته درسات نیسات، چون  
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 این روایت استدالل کنیم. 
 کالم محقق خویی در لزوم ضمیمه تحریک لسان به اشارهبررسی 

ای در اینجا رکر شود، یعنی عالوه بر اشاره، اخرس باید زبانش را هم به حرکت دربیاورد، اما اینکه فرمودند الزم اسات اضافه 

فی مقام بیا   و من الواضَّ  أ  التتاارف عدد اخخرس »رساد محل اشاکال اسات. عبارت ایشان این است:    این هم به نظر می

 ما در اینجا دو اشکال به مرحوم آقای خویی داریم:«. باه أو یده أو غیرهتاصمقاصده هو تحریک لسانه مضافاً إلی اخشارة با

 اشکال اول

فرماید متعاری عند االخرس این است که در مقام بیان مقا دش عالوه بر اشاره، زبانش را هم به اینکه به چه دلیل ایشاان می 

خواهد هر جایی که می اخرسآورد. این اول الکالم اساات؛ ا ااالً این چنین نیساات که متعاری این باشااد که    حرکت درمی

به حرکت دربیاورد. این  اغرای مسأله است؛ یعنی در  غرای مسأله این اشکال  مقصاودش را به دیگران تفهیم کند، زبانش را  

 هست. 

 اشکال دوم

شود که حکم مقید به این است که نکاح به اشاره و ابراز حقیقت اینکه از روایت مسعد  بن  دقه و روایات باب طالق استفاده 

ارد نشده است. در روایت وارد نشده که مثل همه مواردی نکاح مثل سایر مقا د و امورش  ورت بگیرد، این هم در روایت و

وَ كَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصللَاةِ وَ التششَهِدِو »کند. عبارت روایت این بود:  کند، اینجا هم ابرازکه او مقا دش را ابراز می

ا تواند این چنین کلمات رتوید، نمیه زبان عربی که فصیح سخن میتوید همانطور که اعجمی مثل عالم ب، می«وَ مَا أَشْبَهَ لَلِکَ

ایشاان استفاده کرده که حکم مقید به آن   روایتادا کند، اخرس هم اینطور اسات. اینکه اخرس هم این چنین اسات، از کجای   

 کند، اینجا هم عمل کند. ضمیمه است؛ یعنی هر جوری که در سایر مقا د عمل می

مرحوم آقای خویی هم اشکال  غروی است و هم اشکال کبروی. اشکال  غروی که معلوم شد، اساساً اخرس پس اشکال به 

ها این کار را بکنند و آورد؛ حاال ممکن اساات بعضاای به نحو متعاری در هنگام تفهیم مقا اادش زبانش را به حرکت درنمی

اخرس این اسات، این محل اشکال است. اشکال کبروی هم  توید متعاری در ها این کار را نکنند؛ ولی اینکه ایشاان می بعضای 

اند. در این روایات هم چنین تقییدی را در حکم ای که ایشان از روایت مسعده و روایات باب طالق کردهتردد به اساتفاده برمی

چنین  موارد باشد؛ این همکه ابرازش برای نکاح یا ابراز هر مقصدی که دارد، مثل سایر ینیم که حکم مقید شده باشد به اینبنمی

 شود. چیزی از روایت استفاده نمی

توانیم اسااتفاده کنیم؛ در برخی روایات دارد که  اارفاً یک عمل و رفتار کفایت  اتفاقاً در باب روایات عکس این مطلب را می

یت از سکونی نقل شده که کند برای ابراز مقصاود اخرس؛ هم در باب نکاح و هم در باب طالق. مثالً در باب طالق این روا می

خواهد ازدواج را به یا مثالً در برخی روایات دارد اتر می 1،«أَ ْ یَأْخُذَ مِقْدَاَتَهَا وَ یَضَََّّاَهَا عَلَر رَأْسََِّّهَا وَ یَاِتَهِلَهَا الْأَخْرَسِ طَلَاقُ»

 اندازد و آننعه زن را روی سرش میرس مقتوید اخاین نحو انجام دهد که مثالً روسری را از سر او بردارد ... در باب طالق می

توانیم بگوییم اشاره است؛ اما هیچ دارد. اینجا این را میکِشاد. در روایت دیگر دارد که در نکاح، مقنعه را از سر او برمی را می

دعای مرحوم آقای ای ندارد که عالوه بر این اشااااره، مثالً زبانش را هم باید به حرکت درآورد. لذا برخالی مو اضاااافه نکته

                                                           
 .3از ابواب مقدمات طالق و شروط طالق، ح 11، باب 22وسائل الشیعة، ج. 1
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خویی، ما نه تنها روایاتی نداریم که به ضامیمه تحریک زبان به اشاره پرداخته باشد، بلکه روایاتی داریم که بر اکتفاء به فعل و  

اساساً سخن از این ضمیمه مطرح نیست؛ هر کاری که به نوعی مفهم پس کند. اشاره و کاری که مقصود او را برساند، داللت می

رسانند، تاهی بعضی افعال ولو عنوان اشاره بر آنها  دق نکند، این باشاد کافی اسات. اشارات بعضاً این معنا را می  مقصاود او  

رسااند؛ اما هیچ کجا سخن از تحریک لسان نیست. برای همین است که شاید ییر از مرحوم آقای خویی، کسی این  معنا را می

بینیم. این را رکر نکرده است؛ در بین فقهای متقدم هم چنین شرطی را نمی شرط را رکر نکرده است. در حواشی عروه هیچ کسی

 اند، این هم محل اشکال است. ای که مرحوم آقای خویی اینجا رکر کردهلذا این اضافه

 . بوداعتبار لفد در عقد نکاح از طریق ادله لفظیه  و استفادهاین در باب جواز اشاره بر اساس مبنای اول 
 ی دوم: استناد اعتبار لفظ در نکاح به اجماعب. بر مبنا

فد در اند، یعنی اینکه اعتبار لاما بنابر مبنای دوم که مبنای مختار و برتزیده بود، و شااااید کثیری از بزرتان هم آن را پذیرفته

ت؛ اینجا کامالً متفاوت اسباب نکاح از راه اجماع بدست آید. بنابر این مبنا، دیگر ما نیاز به دلیل خاص نداریم. نحوه استدالل 

شود. قدر متیقن از معقد اجماع در ییر اخرس است. اما در مورد اجماع یک دلیل لبّی است؛ در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می

شود. بنابراین باید بگوییم به مقتضای اطالقات ادله نکاح و عمومات آن، اشاره برای نمیاخرس چنین چیزی از اجماع  استفاده 

کند. این راه ساده و آسانی است برای اکتفاء به اشاره در عقد نکاح برای اخرس. البته اتر از این راه وارد شویم، اح کفایت مینک

شود، بلکه هر کسی که به هر دلیلی عاجز از تکلم باشد، چه راتاً نتواند دیگر مسأله جواز اشاره برای خصوص اخرس ثابت نمی

این یک  تواند سخن بگوید،اند و نمیضاً نتواند سخن بگوید، به این معنا که مثالً زبانش را بریدهسخن بگوید مثل اخرس، یا عر

 طریق ساده و روشن برای اثبات جواز اشاره در نکاح اخرس است. 
 ج. بر هر دو مبنا

 عالوه بر این، برخی ادله دیگر هم اینجا قابل استناد است. 
 دلیل اول

اند و شاید در کلمات مرحوم عالمه به آن اشاره شده، اجماع است. یعنی اجماع در آن استناد کردهیک دلیل دیگر که برخی به 

اند. مثالً محقق کرکی خصاوص جواز اشااره برای نکاح اخرس. این اجماع را  ااحب جامع المقا د، کاشف اللثام، ادعا کرده   

یا  1.«كار و سائر التصرفات القولیة و كأنه خ خخف فی للکفتکفی اخشَّارة لخخرس كتا تکفی فی التکبیر و اخل »فرماید: می

وی ما ورد فی الطخق و هو متا قطع به بتا یدل علی القصَََّّّد للضَََّّّرورة و لفح خرس(اخأشَََّّّار  »فرماید: کاشاااف اللثام می

باره است که ، این چیزی اسات که ا حاب به آن قطع و یقین دارند. پس یک دلیل، ادعای اجماع و اتفاق در این  «اخصَّحا  

 اشاره اخرس برای نکاح کافی است. 
 بررسی دلیل اول

و این ییر از اجماع است. « کأنه ال خالی فی رلک»توید رساد اشاکال دارد؛ برای اینکه محقق کرکی می  این دلیل به نظر می

، این چیزی است که ا حاب به آن یقین و قطع دارند؛ این هم ممکن «و هو مما قطع به اال احاب »توید کاشاف اللثام هم می 

  اجماع فرق دارد. با ینا، اما شودای پذیرفته است در یک محدوده

وانیم تاین در کلمات بسیاری از ا حاب معنون نیست و این مسأله مورد اشاره قرار نگرفته است. به همین جهت نمیبه عالوه، 
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 از عدم تعرض کثیری از فقها، موافقت آنها را بدست بیاوریم و بگوییم این اجماعی است. پس این دلیل محل اشکال است.

 خواهیم کرد.  بیانهم در مورد کفایت اشاره در باب نکاح اخرس وجود دارد که در جلسه آینده  یکی دو دلیل دیگر

 

«والحمد هلل رب العالمین»            

 


