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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله اعتبار لفظ در نکاح بود؛ عرض کردیم مشهوور بککه مورد اففا  بن  قهواتههه که براح فحهک نکاحف لفظ ی هن ه  

مشهتل  بر ایاا  ی ببو  زم  ی متتبر اته  بر ای  ادعا ند  دلن  ابامه د   اته؛ در لکهه ذشدته ی  دلن  را ککر کردیم؛  

فظ را در فوان  اثبات کد  اعتبار لی ادکا  ای  دلن  را بنان کردیم؛ ذفتنم ای  دلن  نلی آن را ککر کرد دلنکی که دهن  اناارح  

 فحهک نکاح ی انشاء  
 دلیل دوم: قیاس اولویت

لکه ف ام لدزله بر اعتبار لفظ در با  متته دارد فای  اته که برخی ام ریایات دلن  دی  که مرحو  آباح خویی آن را ککر کرد 

كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً ... فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ »کد  که  که رایح تهههما  می ف  ریایهه ابهان ب   

زد نای  ریایه اه  ایدکه لفظ متتبر اتهف ام کال  تائ  ی پات  اما )ع( باب  اتتفاد  اته؛ یتدی کأن ای  امر  طبک 1« رَضِيَتْ

اذر ای  ریایه ی برخی ریایات نظنر ای ف حا  تائ  اهکش مفریغ عده بود ف لک  ام کنفنات ی خاوهنافش تما  د   اته  

 بر ای  امر در با  متته دزله دارد ی ای  مهکّم ی مفریغ عده اتهف پس به طریک ایلی در نکاح دائم متتبر خواه  بود  

به بناس ایلویه ی مفوو  ایلویه اتت ز  د   لشا کاح دائم نههبه به نکاح متته اته؛  پس دلن  دی ف ایلویه اعتبار لفظ در ن

 اته  
 بررسی دلیل دوم

نون به طور ککی در با  متته بتضههی ام دههرایق ی بنود  کدنم؛ فواننم اثباتای  دلن  مح  ادههکا  اتههه ی ای  ایلویه را نلی

اعتبار دارد که در با  نکاح دائم متتبر ننهه؛ اذر مهأله ایلویه مطرح باد ف بای  در هله موارد ای  ایلویه بتوان  آن درایق 

الن در عه  دائمف مول  بط ؛ یتدی ع   فتنن  مورننهههه  مثالً در عه  دائم ندانچه موریه فتنن  نشههودف عه  باط  را اثبات کد 

ه درط یتدی فتنن  موری اته اذر موریه فتنن  نشودف عه  باط   موبه  اما در عه  دوددود بککه مب   به موراللث  مینلیعه  

ع   فتنن  مور در نکاح دائم به طریک ایلی بای   بگوینمبای  ایداا هم  باد ههحه عه  اته  حاز اذر مهأله ایلویه در کار  

 رید    بطالن باد ف در حالی که ای  ندن  ننهه  لشا ای  ایلویه باب  اثبات ننهه  پس دلن  دی  هم کدار میمول

 دلیل سوم: روایات

دلن  تو ف ریایات اته  ای  ریایات البته ریایات متت دح اتهف ی  مورد را مرحو  آباح خویی ککر کرد ف مرحو  نرابی ککر 

  ظ را اثبات کدنم یا نهفواننم اعتبار لفکرد ف برخی ریایات دیگر هم ههه که بای  ببندنم ام ای  ریایات می
                                                           

  1ام ابوا  متتهف ح 11ف با  34ف ص11  یتائ  الشنتةف ج1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 اردیبهشت 19تاریخ:                                                                                                            موضوع ککی: نکاح

 1113 شوال 7ادف با: مص                                        -دليل سوم: روایات  –دليل دوم: قياس اولویت  –ادله اعتبار لفظ در نکاح  –عقد نکاح  موضوع لزئی:

  روایت اول و بررسی آن                     

 98جلسه:                                                                                                                                         نوار تا  

 
 



   500 
 

  روایت اول

ه   را بای  ریایه را البته مرحو  نرابی در مهتد  ککر کرد  ی آن را به عدوان ممی  بکل اد کرد  اتهف اما مرحو  آباح خویی ای

 مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ)ع( عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ» دلن  ککر کرد  اته عدوان 

ََِيهِ إِلَيْهَا  ََلِيااً فَهُوَوَ أَخََْْنَ مِْْکُمْ مِيااقاً ََلِيااً فَقَالَ الْمِياَاُُ ُُوَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا الْكکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ  بری   1 «مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضَ

اح اتههه که با تههما  کرد   اما )ع( قرمود: منثا  هلان ککله 1«و أخْن مْکم ميااقاً َلياا»ذوی  ام اما  بابر)ع( دربار  آیه می

 ار  به انزا  دارد  ه ر آیههم فوضنح دادن  که مدظور ام آنف ماء الرل  اته که اد« َلياا»به دودف بت  رالعآن نکاح بهته می

خواهن  موریه را ام من ف نطور دلا می«وَ أَخَْْنَ مِْْکُمْ مِيااقاً ََلِيااً بَعْضٍ بَعْضُکُمْ إِلى وَ كَيْفَ تَأْخُُْونَهُ وَ قَدْ أَفْضى»ای  اته: 

ام آنوا پس بگنری ف در حالی که ی  منثا  خواهن  موریه را ان ؛ دلا نطور میایدوا ام دلا منثا  ذرقتهاخش کدن ف در حالی که 

 اح که نکاح به یتنکه آن محهک د   اته  ان   طبک ای  بنانف منثا  هلان ککله اته؛ ککلهغکنظ ام دلا ذرقته

  ف ی اما )ع( هم ای«وَ أَخَْْنَ مِْْکُمْ مِيااقاً ََلِيااً»ذوی  ظاهر ای  ریایه آن اتهه که در فحهک نکاحف لفظ متتبر اته؛ یبتی می 

دهودف ای  متدایش آن اتهه که کأن نکاح به یتنکه غنر ککله   اح که به یتهنکه آن نکاح محهک می کد  به آن ککلهرا ففههنر می 

هرف رضایه باطدی کاقی ننهه؛ حتی به فتبنر مرحو  آباح خوییف ای  ظوور دارد در ایدکه اذر به غنر لفظ  دود یمحهک نلی

کد   پس ظاهر ای  ریایه آن اتههه که لفظ در نکاح متتبر اتههه ی نکاح ب ین لفظ ودف نکاح فحهک پن ا نلیمتنّ  هم یابع دهه

 کد   فحهک پن ا نلی

ی ام ففاتههنر ان   هر ند  در برخریایه ام نظر تههد  خو  اتههه؛ لشا مرحو  آباح خویی ام آن فتبنر به هههحنحه کرد سََْد: 

یوتف به لاح بری  آم   اته  در  4اکی آم   اته؛ در ففهنر عنادیاکی یا یونس التریاییف به لاح بری  التاکیف یوتف الت

هم یونس ی هم یوتفف فاحنف بری   ان فذفتهیونس به لاح بری  آم   اته؛ یلی ظاهراً هلانطور که اه  فحهنک  3ففهنر برهان

 اته  لشا مشککی در تد  ای  ریایه ننهه ی ریایه هحنحه اته  

اح در با  ککله غکنق ههه که ملک  اته تما  دود که نرا غکنظاً ر دزله هم رید  ی یاضح اته؛ قهق نکتهام نظداللت: 

 أَخَْْنَ وَ»ذوی  ای  یهف منثا  اته؛ می نون«  فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِيهِ إِلَيْهَا»را اما )ع( به ماء الرل  ففهنر کرد  اته؛ قرمود 

؛ اذر غکنظ یهف منثا  اتهف نطور ففهنر د   به ماء الرل ؟ ایدکه منثا  غکنظ ففهنر د   به ماء الرل ف اًمِْْکُمْ مِيااقاً ََلِيا

دههود ی ای  پنون  ننهههه؛ منثا  یتدی هلان پنون  ی عو  ی متاه  ؛ مدتوی منثا  یبتی محهک می مدظور خاههوص ماء الرل 

دودف طبنتتاً ای  آن عه  ی آن ککله اته؛ بت  یبتی ای  ایااد می دودف ای  ی  مراحکی دارد ذنرد ی عو  ایااد میهورت می

 اعف هلان التشاکح اته که به دنبا  آندود ی طبنتتاً آخری  مرحکه اتتلتاعات محهک میذنردف اتتلتریابق منادهویی دک  می 

منان پس بگنری  در حالی که ای   خواهن  ای  موریه را امخواه  بفرمای  که نطور دلا میذنرد  کأن آیه میانزا  ههورت می 

ه؛ ی از رقته ات منثا  غکنظ بن  دلا محهک د   اته  منثا  غکنظ یتدی ی  عو  ی پنلان محکلی که فا آخری  مرحکه پنش
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غکنظ یتدی ای  متاه   آنه ر علنک د   که به ایداا مدتوی د   اته؛ یتدی دلا یبتی  ننهه متداح غکنظف خاوص ماء الرل  

ه خواهن  موریای  ی ای  پنون  بربرار د  ف آن یبه نطور میای  ی مورح برار داد اح دادتهای  ی ی  متاه  فا ایداا پنش رقته

ف ای  «هاماء الرجل یفيضه الي»ال  اما )ع( ففهنر د   به را پس بگنری ؟ پس غکنظ یهف براح منثا  اتهف ی عکه ایدکه در ک

لشا در متداح ریایه هم مشککی  اتهه که بن  ای  دی ایااد ده   اته   اتهه که ای  آخری  مرحکه ی حاکی ام علک پنون ح  

 ظ  لف کد  بر اعتبارننهه  پس تد  ریایه خو  اته؛ ظاهر ریایه هم به فتبنر مرحو  آباح خویی به یضوح دزله می

 بررسی روایت اول

بای  ببندنم آیا ای  ریایه دزله بر م عا دارد یا نه  فوله بفرماین  که هلانطور که عرض کرد ف مرحو  آباح خویی ای  ریایه 

اته  دی مطک  بای  در ایداا مورد  برار داد ای  را به عدوان ممی   1را به عدوان دلن  ککر کرد  اتهه؛ مرحو  نرابی در مهتد  

  باد  یا فوان  به عدوان دلنآیا می دیگر ایدکه فوان  به عدوان ممی  باد  یا نه؛می ریایه وله برار ذنرد؛ یکی ایدکه اتاتاً ای ف

حهک کد  بر ایدکه زیتباب  ببو  هههههه یا نه؛ آیا یابتاً ای  دزله می را بای  دی  اعتبار لفظدزله ای  ریایه بر  آنگها   ؟نهه 

کد   بت  ببندنم نرا مرحو  نرابی ای  را به عدوان دلن  ککر نکرد  فظ یا ای  اتههاتههاً به مطک  دیگرح ادههار  میالدکاح از بالک

 اته  

ف ای  مح  ان ان  ی دزله آن را پشیرقتهبه نظر ما ای  اتت ز  فلا  ننهه؛ ایدکه مرحو  آباح خویی به ای  ریایه اتت ز  کرد 

 ادکا  اته؛ نون:

ای  ریایه ادههار  دارد به قرد ی ماهه ا  متتارف نکاحف یلی ایدکه لزیماً بای  لفظ ککر دههود فا نکاح محهک دههودف ام آن اوالً: 

ا نطور دل ف«وَ أَخَْْنَ مِْْکُمْ مِيااقاً ََلِيااً بَعْضٍ بَعْضُکُمْ إِلى وَ كَيْفَ تَأْخُُْونَهُ وَ قَدْ أَفْضى: »اتهای  ندن  دود  آیه اتتفاد  نلی

ای ؛ در حالی که آنوا ام دلا ی  منثا  غکنظ ی عو  خواهن  موریه را ام ایدوا پس بگنری ف در حالی که به ای  مرحکه رتن  می

نثا  ففهنر کد   ایدکه ماح که به یتنکه آن نکاح فحهک پن ا میرا ففهنر کرد  به ککله« منثا »ان   اما )ع( ی پنلان محکم ذرقته

بها ناظر به هلان قرد متتارف اتهف ی از در بهنارح ام موارد ای  منثا  به یتنکه نطور که ادهار  کرد  نه ده   به ککلهف هلا 

؟ اذر دودمحهک میفوان  تخ  بگوی  ی ز  اتهف آیا منثا  در مورد ای با ککله کد   مثالً کهی که نلیککله هم فحهک پن ا نلی

کرد  پس بای  بگوینم هم آیه ی هم ریایه ناظر به قرد ب ین ککله فحهک پن ا می منثا  مدحاههر در ککله بودف هنن نکاحی نبای 

 متتارف اته  

  ای  هم دود؛ ذرنه ادکان اتتفاد  نلیبپشیریمف انحاار ام آدود را اذر ما دزله ریایه بر ایدکه نکاح با لفظ محهک می ثانياً:

قرمای  دود  ایداا هم ایدکه میانحاار ام آن اتتفاد  نلی متدا دارد یدزله بر هلن  ادهار  به متتارف داردف   که در ضهل  آن 

ار ام آن کد ؛ اما انحاکه با ککله ی لفظ فحهک پن ا می اته ما ا  متتارف نکاح ف ای «الْمِياَاُُ ُُوَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا الْكکَاحُ»

  ه که زیتحهک الدکاح از بالککلة باب  اتتفاد  ننهه ی  امر اتدود  ایدکه ما بگوینم در مها  بنان ااتتفاد  نلی

  دود  اما )ع( هم که در ففهنر ککله منثا  ایبه فتبنر دیگر آیه اتاتاً در مها  بنان ای  لوه ننهه که نکاح نگونه محهک می

اه  بگوی  خوکد   ایداا میفحهک پن ا می خواه  بگوی  که به طور ککی نکاح با ای  دک  ی با الفاظ ی ککلاتان ف نلیرا قرمود 
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خواهن  مور را ام ایدوا پس بگنری ؟ اه  مهأله هلن  اته؛ نکاحی که عه  ی نکاحی که فا ب اناا پنش رقتهف نگونه دهلا می 

 بنان ای   که ایده ر علنک ده   ی فا ایداا پنش رقتهف ببنح اته که دلا مور را ام آنوا پس بگنری   پس ایداا نون آیه در مها 

ده ف در حهنهه کارح به ای  لوه ن ارد که آیا نکاح قهق ی فدوا با ککله اته ی اما )ع( هم دارد ای  ککلات را درح می مطک 

 دود؛ نون در مها  بنان ای  لوه ننهه  دود یا نه  پس ادکا  دی  ای  د  که ام ای  ریایه انحاار اتتفاد  نلیمحهک می

ا  ای  اته؛ ادکا  ای  ای  بود که ای  ناظر به قرد متتارف اته؛ یتدی هم آیه ی هم ریایهف نظر به قرد غنر ام ادک ادکا  ای 

داردف  دود  یبتی بگوینم نظر به قرد متتارفکد ف بدابرای  انحاار ام آن قولن   نلیمتتارف نکاح دارد که با لفظ فحهک پن ا می

راح انحاار تببنه لفظ ب ای  اته کهعامکشف الفاظ بادهد   ادهکا  دی  هم   یتدی ایدطور ننههه که فدوا عکه فحهک نکاح ی  

 ام ای  لوه در مها  بنان ننهه   دودف نوناتتفاد  نلینکاح 

كلمة »اتاتاً مدظور ام ککله ملک  اته لفظ نباد   ککله در موارد متت دح در برآن بر حهایک فکویدی اطال  د   اته؛ ثالااً: 

بازفری  حهنهه اته  یا مثالً به خود حضرت عنهی در برآن عدوان ککله ی  متدایش ای  اته که ای  حهنهه « اهلل ُی العليا

له ای  کک مهاود ام اطال  ده   اتهه؛ موارد اتتتلا  در برآن میاد اته  اطال  ککله بر حهایک فکویدی داه  بر آن اته که  

الککلة  اللنثا  هی»قرمای  ان  بر قت  هم اطال  دود؛ یبتی اما )ع( میفولزیماً لفظ ننهه  ککله ی  حهنهتی اته که حتی می

ف ی  لفظ اتهذنردف ای  ککله ی  ماه ابش  دهود ی دهک  می  خورد ی محهک میاح که با آن نکاح ذر  میآن ککله   « التی 

  اتاس بر ای اتتتلا  د  ف لشا د   ی در برآن هم فوان  قت  باد   نون ذفتنم ککله بر حهایک فکویدی اطال ما ابش هم می

یایه ری مشککی ن ارد  بدابرای   محشیرکد ف هنن اتتتلالش در مورد قت  ی آناایی که انشاء نکاح به یتنکه قت  فحهک پن ا می

 فوان  اعتبار لفظ را اثبات کد   نلیبری  

آیرد  ی نه دلن ؛ دای  یله ایدکه مرحو  نرابی ای   البته هلانطور که ادار  کرد ف مرحو  نرابی در مهتد  ای  را به عدوان ممی 

را به عدوان دلن  ککر نکرد ف بککه ممی  برار داد ف هلن  ادهکازفی اته که ما ادار  کردیم  اذر ای  ادکازت باد ف بوراً ممی   

کد ف به ای  ریایه را فضتنف میفوان  باد ؛ یتدی ای  ادکازفی که ما به آباح خویی ایراد کردیمف هلانطور که اتت ز  هم نلی

فوان  دلن  باد  ی نه ممی   بازخر  درته اته ضتف تد ح ن اردف اما نه می برد؛ لشا ای  ریایهام بن  میرا هم  ممی  بودن آن

 ایدکه بخواه  به عدوان ممی  ککر دودف بر نه اتاتی بتوان  ممی  باد ؟ پس ای  ریایه نه دلن  اته ی نه ممی   

بههها به آن ریایات هم بتوان براح اعتبار لفظ اتههتداد کرد  آن ریایات را هم ککر یایه دیگر هم ایداا یلود دارد که نهند  ر

کدنم؛ بت  بای  ببندنم آیا دلن  دیگرح ایداا یلود دارد یا نه  اذر در نکاح دائم ای  مهأله اثبات دودف در نکاح مدهطع هم بای  می

 ای  مهأله پنگنرح دود  

 

«یالحل  هلل ر  التاللن »            


