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

 خالصه جلسه گذشته

فرماید احتیاط مستحب آن است که بحث در اعتبار ماضویت در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم مرحوم سید درباره این شرط می

فیکفی المستقبل و الجملة الخبریة کأن یقول ازوجک أو أنا »اند معتبر اسوت    بر این اسواف فرموده  ماضوویت در عقد نکاح  

  چون احتیاط مسوتحب است که ماضویت در عقد نکاح معتبر است  ذاا ارر کسی به وور  ویهه مستقب  یا  «مزوجک فالنه

کود   این کفایت می« أنا مز یک فالنه»یا  «از یک»مضوووارع  عقد نکاح را یارن کود   به ووووور  یریه ببریه ب وید 

؛ ذکن بحث در کفایت یریه اسریه هم مطرح است که آیا دی ر مطیبی نفرموده مشوکیی ندارد  اذبته در مورد یریه اسریه ایشان 

 کود یا نه  ما اقوال را ذکر کردیم   نوبت به ادذه رسید  یریه اسریه در عقد نکاح کفایت می

 تادله اعتبار ماضوی

چود دذی  بر اعتبار ماضوویت در عقد نکاح ذکر شوده اسوت؛ بربی از این ادذه در عبارا  مرحوم محقر در شورایر ذکر شده؛     

 دذی  است: ششان که در این رابطه مورد استواد قرار ررفته  اند  مجروع ادذهبربی را دی ران بیان کرده
 دلیل اول

 توان د  تقریر ذکر کرد:بران این دذی  می

 تقریر اول

شوود  عقدن است که به ویهه ماضی  اقر شود  چون نکاح نیازمود سبب  قدر متیقن از عقدن که به  اسوطه آن نکاح موعقد می 

شود  ارر در یایی شک داشته باشیم که آیا شورعی بران تحقر اسوت؛ یعوی تا سبب حییت محقر نشود  نکاح هم حاو  نری  

کود که نکاح محقر نشود  به عبار  دی ر عدم ز ییت تا یقین اب عدم ز ییت اقتضا میکود یا نه  استصحنکاح تحقر پیدا می

دانیم که آیا ارر عقد نکاح به ویهه مضارع یا مستقب   اقر شود  عدم ز ییت از به حصوول ز ییت استررار دارد  ما انن نری 

 ن است که ویهه به زبان عربی ماضی باشد  شود  ایبین رفته یا نه  ذاا قدر متیقن از آن اسبابی که مویب نکاح می

 اشکال تقریر اول

ر درست است  اما ار این مطیب  از آن استفاده شودکه عدم اعتبار ماضویت   یود نداشته باشد اطالق یا عرومی در وورتی که

در  ضی را از بین ببریم توانیم به اتکاء آن شک   تردید در حصول ز ییت به عقد غیرمااطالق یا عروم  یود داشته باشد  می

شود  اعم از ایوکه ماضی باشد یا مضارع  عرده این است که مقتضوان اطالق این اسوت که عقد با ذفع عربی  اقر می  حاذی که 

 ببیویم آیا این اطالقا  هست یا نه  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 :ده استقاب  استفا مطیب در مورد این اطالقا  به طور کیی د  دیدراه  یود دارد؛ در موارد دی ر هم این

یا حتی اطالقاتی که مربوط به باب نکاح هم نیست  « االیامی منکم انکحواو »ان معتقدند ما چوین اطالقاتی داریم؛ از قبی  عده

  امر به نکاح کرده   ایوکه بران فرزندانتان هرسر ابتیار کوید  « انیامی موکم انکحوا»اند   امثال آن  رفته« ا فوا باذعقود»مث  

   مویب حییت زن بودهشود  مأموربه هر چه که به عووان نکاح شوابته می بیکه براساف آن بیویم؛قیود باوی را نری در آن

 شود    مرد بران یکدی ر می

در مقام ترغیب به نکاح است   دارد توویه   ترغیب  توان اشکال کرد؛ بران ایوکه این امرمی «انیامی موکم انکحوا»به اطالق 

تواند به عووان مطیقی باشوود که ما به اسوووتواد آن بتوانیم این  ذاا نریدر مقام بیان شوور ط   قیود نیسووت     کود  میبه نکاح 

 استصحاب عدم ز ییت را کوار بزنیم  پس این دذی  قاب  قبول نیست  

 اشکال به تقریر دوم

قتضان استصحاب عدم ز ییت   عوی نه به امرکن اسوت مووور از این قدر متیقن  هران مسوأذه احتیاط در باب فر ب باشد  ی  

ا ادذه مقدر متیقن است  بیکه از این باب که به طور کیی در باب نکاح توویه به احتیاط شده است   ایوکه عقد به وویهه ماضی 

باص داریم که در باب فر ب باید احتیاط شوود؛ ما انن ایوجا شک داریم که عقد به غیر ویهه ماضی مویب حییت هست یا  

کود ب وییم ماضویت معتبر است  مرکن است مووور از این قدر متیقن که در عبار  محقر در شرایر آمده  نه  احتیاط اقتضا می

در ادامه  ؛ بعد«ال یترک هذا االحتیاط فی باب الصیغة»باشد  ذاا شرا مالحوه فرمودید بربی مث  آقا ضیاء عراقی فرمودند  این

  شوود  اهترام به «یر موجب لها لکن شدددا االهتمام بأمر النکاح اوجبت النهی عن ترکها أجم و إن کانت القواعد غ»فرمود: 

دذی   تواند بودش یکشوود که ما ایوجا به نحو احتیاط  یوبی ب وییم ماضویت اعتبار دارد  اذبته این می باب نکاح باعث می

کود که در مورد نکاح به آن توویه شده  این اقتضا می مسوتق  باشد؛ یعوی مسأذه شد  اهترام به نکاح   احتیاطی که به شد  

  هرین هرحال یحتر  مووور از قدر متیقنما حکم به اعتبار ماضویت کویم  ارر دذی  مستق  باشد  باید یدارانه بررسی کویم  به

 احتیاط باشد   به این یهت ب وییم ماضویت اعتبار دارد  

 بررسی تقریر دوم

 ندارد  چوین دنذتی« انیامی موکم انکحوا » در حاذی کهر آن است که ما اطالقا  باب نکاح را بپایریم مبتوی ب تقریر هم این
 بررسی دلیل اول

ه در باب ان کان که در باب نکاح  یود دارد  در این رابطه قاب  استواد باشد  ادذه ذفویهشاید بربی اطالقا  دی ر   ادذه اذبته

ویهه ماضی ذکر شده   ذی این نه به عووان یک قید نکاح  ارد شوده  مث  ر ایت برید   بربی دی ر  درسوت است که در آن   

تعارف رفت   مچون مخاطب به ذسان عربی سخن می بیکه به عووان مثال بیان شوده است  هرانطور که در مورد عربیت رفتیم  

نه عربیت اعتبار دارد   نه  به ووویهه ماضووی بیان شووده   ان کردند  هم این بوده که به ووویهه ماضووی این عقود را یارن می

ا هم به   ایوج شود اما عربیت   هرچوین ماضویت  اقعاً از ادذه استفاده نری ؛ماضویت  ما که در او  اعتبار ذفع احتیاط کردیم

  دارد توانیم ب وییم ماضویت   عربیت اعتبار آن قدر متیقوی که در باب ایراع رفتیم  نری

 سؤال:
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هه ماضی اند     عردتاً به ویمشکیی ندارد     آنجا در مقام بیان ترغیب به نکاح نیست     این را به عووان یک ویهه رفتهاستاد: 

ود شاند  آن میدر بربی ر ایا  باب متعه یا بربی ر ایا  باب طالق که ویهه ماضی نیا ردهاسوت؛ باز هم دذی  داریم  مثالً  

روییم   ما می«ز یتُ»روید یک دذی  دی ر   دی ر مسوووأذه اطالق نیسوووت  به نور ما این اطالق دارد؛ چطور آنجایی که می

 روییم ؛ به هران دذی  در مورد ماضویت هم هرین را میکود عربیت معتبر نباشد  با ایوکه به زبان عربی استاطالقش اقتضا می
 دلیل دوم  

البد »ید رو  میتحفظاً من االشتمار المشبه لالباحة» :این است که اند؛ بیان ایشانرحوم محقر در شرایر ذکر کردهاین دذی  را م

 روید بران ایوکه حفعآ رد   میاین را می؛ ایجاب   قبول باید به ذفع ماضی باشد؛ بعد در ادامه «من وقوعهما بلفظ الماضدی 

قید   شورط است   شبیه به اباحه شود  اشترار به معوان رها بودن   مطیر  کویم از ایوکه نکاح مبدل شوود به یک امرن که بی 

را آزاد    چهارپا را رها کردم  آن«شددمرا الدابة أا ارسددلتها و اهلقتها»روید بودن اسووت  در معوان ذهون اشووترار ایوطور می

باعث  ایم    اینقید   بود کردهغیر ماضی باشد  این مث  آن است که ما عقد نکاح را بی بهرااشوتم  آن  قت  ارر ویهه نکاح  

 در آن تصرفدهد تا دی ران شوود نکاح تبدی  شوود به چیزن شوبیه اباحه اموال  مثالً کسی که ماذش را در یایی قرار می   می

  نکاح اما ایوطور نیست؛ نکاح نباید ایوطور باشد؛ نکاح باید قید   بود   قف    بست داشته باشد که استاباحه تصرف کوود  این 

مث  اباحه مال نشوود؛ طورن نشود که مثالً رران کوود که نکاح هرین قدر که در آن انشاء ز ییت   رضایت باشد  کافی است  

از شباهت به اباحه اموال که هیچ قید   بودن ندارد  باید ماضویت  آن هم به هر ترتیبی که وور  ررفت  پس بران حفع نکاح

 معتبر باشد  
 بررسی دلیل دوم  

این دذی  هم مورد اشوکال  اقر شده است؛ بود شهید اانی که در کتاب مساذک این عبار  محقر را شرح کرده  این چوین به  

ا توانیم ویهه نکاح را ب  شباهت نکاح به اباحه نیست  ما میان بین عدم اعتبار ماضویت ایشوان اشوکال کرده است که مالزمه  

عددن قید   بود شده است؛ نکاح  قیود متماضویت ارر رعایت نشود معوایش این نیست که نکاح بیذفع عربی یارن کویم   ذی 

بودن نکاح با اباحه  بواهد  به ذفع باید باشوود  ایوها هره کافی اسووت بران مرز بواهد  انشوواء ز ییت میدارد؛ رضووایت می

 بوابراین  این دذی  هم قاب  قبول نیست  
 دلیل سوم  

ایوکه ماضی وریح در انشاء است  ذی مستقب    امر    ذکر شده   ایشان به آن تکیه کرده   آندذی  سوم در کیرا  شهید اانی 

ت وراح به دذی مانود آن  وراحت در انشاء ندارند  امر  انشاء است  ذی انشاء طیب است نه انشاء ز ییت   عیقه نکاح  پس 

 ماضویت معتبر است    ماضی در انشاء   عدم وراحت سایر ویغ در انشاء
 بررسی دلیل سوم  

ه راشووته در بحث عربیت ذکر کردیم  ایوجا هم  ارد که در ییسوو   نویر هران اشووکاذیاشووکال قرار ررفته  این دذی  هم مورد

این هم اشوکال ووهر ن دارد   هم اشکال کبر ن؛ چون این استدنل مبتوی بر یک وهرن   یک کبرن است     شوود؛ یعوی می

  ت که مضارع   مستقب    امر  وریح در انشاء نیستودشود  وهرن این اسکبرن این اسوت که عقد به ذفع غیر وریح  اقر نری 

  شود نتیجه آنکه عقد به غیر ماضی  اقر نری
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این است که نزم نیست عقد به ذفع وریح  اقر شود؛ مهم این است که معوان مقصود فهریده شود  اشوکال   اشدکال در کبرا: 

کافی است  هرین قدر که ظهور داشته باشد  کافی است   مرکن اسوت این معوا با یک ذفوی به کرک قریوه تفهیم شوود   هرین  

بیه  ذفع مجر  نباید اسوتفاده شوود؛ اما ذفوی که ظاهر در معوان نکاح است  استفاده از آن محا رن ندارد  پس از نور کبرن   

 اشکال دارد  

اند  د  بران اببار  ضر شدهشود که ماضی وریح در انشاء است؟ ماضی   مضارع هر : به چه دذی  ادعا میاشکال در صغرا

موتهی یکی اببار از زمان راشته است   دی رن اببار از زمان حال   آیوده  حان ارر ذفع ماضی در انشاء به کار رفت  به چه 

رویید این ووراحت بیشترن دارد تا مضارع؟ بیه  از باب دی رن مرکن است ب وییم ماضی تقدم دارد   آن هم  دذی  شورا می 

اند که بعداً اشاره بواهیم کرد  ذاا دذی  سوم هم حتریتی در آن هسوت که این دذی  دی رن است که بربی ذکر کرده  ایوکه یک

 ناترام است  
 دلیل چهارم  

؛ یعوی کسی  یود دارد  ذکن در مضارع احترال  عده استآن  دردر ماضی احترال  عده  یود ندارد  بیکه حتریت   قطعیت 

احترال  عده در آن است   ذاا کأن این یریه محتر  است که در مقام ببر دادن از نکاح در آیوده باشد؛« اتز یک»روید که می

  اوالً بحث  عده نیست؛ این قطعیت   «ز یتک»روید اما در ماضوی این چوین نیسوت   اوالً احترال  عده موتفی است؛ می  

 حتریت دارد  
 بررسی دلیل چهارم  

شود احترال  عده در مضارع کود  ایوکه رفته می  چون به یک معوا بازرشت به دذی  سوم میاین دذی  هم مح  اشوکال اسوت  

شود در ماضی احترال  عده نیست  این یعوی ایوکه وریح است  پس وراحت ارر رفته میهست  این یعوی ایوکه وریح نیست  

شود ویهه ماضی بصوویت است  ارر رفته میدر ویهه ماضی در انشاء   عدم وراحت در مضارع در انشاء  به باطر هرین 

شود ویهه مضارع وراحت در انشاء دارد  احترال  عده در آن  یود ندارد؛ یا ارر رفته می ووراحت دارد  بران آن اسوت که  

 یا به تعبیر دی ر مکر    ررددبازمی بران این اسوووت که چوین احتراذی در آن  یود ندارد  پس این به یک معوا به هران دذی 

 شود  شود  ذاا هران اشکاذی که به دذی  سوم شد  ایوجا هم  ارد میمبیّن   مترم دذی  سوم است   دذی  مستقیی محسوب نری

شود که در ماضی احترال  عده نیست   در مضارع احترال  عده هست؟ به چه قریوه   شاهدن ادعا میاشوکال این است که  

دهد از چیزن که در راشته  اقر شده است؛   در مضارع  به ل  عده نیسوت چون فرض این است که ببر می در ماضوی احترا 

بواهد در آیوده انجام دهد   این مرکن است ورفاً یک بصوص ارر در معوان مستقب  به کار بر د  اببار از کارن است که می

ست؛ درست ا حرف این د  ویهه را در مقام اببار به کار ببریم  این بوابر ایوکه ما ذاا عده باشود   عریی به دنبال آن نباشود    

در مقام انشاء اوالً احترال    ؛ر نده در مقام انشاء به کار میر ند  بیک ذی فرض این اسوت که ایوها در مقام اببار به کار نری 

ه ویهه ود؛ معوان ایجاب   قبول بککود  دارد انشاء ز ییت می عده مطرح نیسوت  چه در مضوارع   چه در ماضی  فرق نری  

 انشاء ز ییت اوالً بحث احترال  عده مطرح نیست   ماضی  انشاء ز ییت است   در

 سؤال:

کود     اوالً کارن به راشته   آیوده نداریم  ذفع ماضی موضوع بران اببار از راشته است  اسوتاد: انن دارد عیقه را انشاء می 
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بریم   نه اببار؛ ل   آیوده است   ذی فرض این است که ما ایوها را در مقام انشاء به کار میمضوارع موضوع بران اببار از حا 

 تواند اعتبار ماضویت را اابا  کود  در مقام انشاء اوالً بحث احترال  عده مطرح نیست  بوابراین این دذی  هم نری
 دلیل پنجم  

که باعث احتیاط  یوبی ایشان  شود   حداق  این استسوتفاده می هرانطور که اشواره شود  این دذی  از کیرا  محقر عراقی ا  

بسا ایوجا انهترام بامر اذوکاح است؛ هران احتیاط در باب نکاح که در باب عربیت به آن استواد شد  چه شوده   آن هم شود   

 مورد استواد قرار ریرد  
 بررسی دلیل پنجم

   شودمطرح میایوجا هم  که ما در بحث از اعتبار عربیت کردیم  هران اشکاذی

نسبت به این موضوع     احتیاط داردشدید  اهترام   بود شارع هم به آن ودهمورد اهترام ب درست است که باب نکاح   فر ب

خواهیم بارر به ورف یک احترال  نداشته باشیم  ذی این احتیاط تا یایی اسوت که ما دذی  قاب  قبوذی   تووویه شوده اسوت    

 ااذ شود  باید به آن عر  کویم میاعرال کویم  درباره هره قیودن که احترال آن داده  ب فر ب توویه شده که در با را احتیاطی

ر توانیم دذی  بر عدم اعتبااین مسووأذه با تویه به اطالقاتی که بعضوواً در باب نکاح  یود دارد  ا نً موتفی اسووت   اانیاً ما می 

 ماضویت اقامه کویم  
 عتبار ماضویتدلیل عدم ا

  سویره عقالسوت که ردعی هم در شورع از آن  اقر نشده است؛ سیره عقال   سیره    عدم اعتبار ماضوویت  ترین ادذهیکی از مهم

است  در بین عقال اساساً نکاح با اذفاظ تحقر پیدا  عقال متشورعه بر این اسوت که نکاح را به ذفع  اقر کوود؛ این مورد پایرش  

را هم نپایرفتیم  ارر در بین عقال این به عووان یک بواء عریی مورد پایرش اسووت   شووارع هم از آن   کود؛ ما حتی عربیتمی

یهه ها با وووتواند عدم اعتبار ماضووویت را اابت کود  عقال ارر بخواهود عقد را به ذفع یارن کوود  بییی  قتردعی نکرده  می

کویم مثالً با این شوور ط؛ این در بین عقال ر اب دارد  در بین ازد اب میرویود ما اکوون دهود   میمضووارع این کار را انجام می

متشرعه هم ر اب دارد؛ یعوی ایوطور نیست که متشرعه یرود داشته باشود بر ایوکه با ویهه ماضی عقد نکاح را یارن کوود؛ به 

توانست مانر این ه آن چیزهایی که میکوود  در شرع هم موعی از آن وور  ن رفته است؛ هروویهه مضارع هم این را  اقر می 

امر تیقی شوود  هیچ کدام والحیت مور ندارند  ذاا  یهی ندارد که به اعتبار ماضویت حکم کویم    مث  مرحوم عراقی از باب  

 احتیاط آن را بپایریم  
 مؤید عدم اعتبار

ر ایا  باب متعه است  در باب متعه ر ایاتی  تواند این را تأکید کود   حداق  مؤید محسوب شود باز یک مطیب دی رن که می

  تاسکه ذکر شده  اغیب با ویهه غیرماضی   مضارع است؛ اوالً بود این را مرحوم آقان بویی به عووان یک دذی  ذکر کرده 

ارع ه مضبیویم در باب نکاح موقت به ویهروید  قتی میمرحوم آقان بویی ر ایا  باب متعه را مورد اسوتواد قرار داده   می 

توانیم نکاح را موعقد کویم  در نکاح دائم هم هریوطور اسووت؛ چون از این یهت فرقی بین نکاح دائم   موقت نیسووت  بیه   می

 هایی بین نکاح دائم   موقت  یود دارد؛ اما از این یهت فرقی بین ایوها نیست  فرق

که ارر یواایوجا مرکن اسوت کسوی اشکال کود که بعضی چیزها در عقد دائم معتبر نیست  ذی در نکاح موقت معتبر است؛ مث    
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س پشود  عقد باط  است  نشود   ذی در نکاح موقت ارر مهریه ذکر مهریه در نکاح دائم ذکر نشوود  موصرف به مهر اذرث  می 

 بسا ماضویت در عقد دائم معتبر باشد   ذینکاح دائم معتبر نیست  ایوجا هم چهیک شر طی در نکاح موقت معتبر است که در 

ود رسد؛ آنجایی که فرق  یفرماید از این یهت فرقی بین ایوها به نور نریمی بویی در نکاح موقت معتبر نباشد  مرحوم آقان

  هم ویهه مضارع  حتی ارر این اشکال را  بیویم هم ویهه ماضی ذکر شدهدارد  این فرق بیان شوده است  در نکاح موقت می 

تواند باشد  ذاا با  یود آن سیره   این ر ایا   دی ر یایی بران آن احتیاط به نور هم بپایریم  بانبره این به عووان مؤید می

 رسد؛ عال ه بر ایوکه رفتیم  اقعاً بربی از اطالقا  باب نکاح در این مورد قاب  استواد است  نری
 بحث در اعتبار ماضویتنتیجه 

یم ب وییم توانکه ماضویت معتبر نیست  بیه  انحوط استحباباً ووو هرانطور که مرحوم سید رفتود ووو می فتحصل مما ذکرنا کله 

را به  احنک توانیم عقدان که ذکر شود  بر این اسواف  ارر ماضویت معتبر نباشد  می  معتبر اسوت؛ به باطر بعضوی از هرین ادذه  

 ؛   کاذک با یریه اسریه     امر   امثال ایوها یارن کویمیریه مستقب

  ایا براسوواف رتوانیم ذکر کویم   آن ایوکه دذی  دی رن هم می یادر یریه اسووریه عال ه بر این مطاذبی که رفتیم  یک مؤید 

ر شود  ارموعقد می آنق با   این یریه اسریه است  ر ایاتی داریم که طال«أنت طاذر» مث شود  طالق با یریه اسوریه  اقر می 

 توان نکاح را موعقد کرد  در باب طالق این چوین است  به طریر ا ذی در باب نکاح مشکیی ندارد  ذاا با یریه اسریه هم می

شوند  این یک توضیح کیی درباره این فص  بود؛ بعد از این  ارد مسائ  از ایوجا به بعد امام  ارد مسائ  مربوط به این فص  می

 شر ع در بحث از ایجاب   قبول است   1شوند که مسأذه مربوط به این فص  می

 

« اذحرد هلل رب اذعاذرین»            

 

 


