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

 دلیل سوم: روایات

بحث در ادله اعتبار لفظ در عقد نکاح بود؛ تا اینجا سه دلیل بر اعتبار لفظ در عقد نکاح ذکر شد. دلیل سوم روایات بود؛ نتیجه 

 بررسی روایت اول این شد که داللت بر اعتبار لفظ در عقد نکاح ندارد. 
 روایت دوم

ده است. روایت تربوط به زنی است به نام حوال که روایتی استت که ستید ترت تی را را در کتان انت ار بیاا کر    روایت دوم

رضتایت نداشت و ددتت ییاتبرص(  رسید و ییاتبرص(  حقو  شورر را بر زا تبوواا  بیاا کردند. او سس    از او شتورر  

 ردرباره حقو  زا بر شتورر ساال کرد و ییاتبرص(  ر  بض ی از حقو  زا بر شورر را ر  بیاا کرد. روایت اوالنی است؛ د 

عَزَّ وَ جَلَّ مَا  اللَّهِ أَمَانَاتِ عَلَى أَخَذْتُمُوهُنَاخبرنی أخی جبرائیل ... »که ییاتبرص(  فرتود:  رتدهبخشتتتی از روایتت این  نین  

َْْحَلَلَلْحُ َ مِنْ رُرُوجِنِنَّ كِلَلِمَ ِ اللَّهِ وَ تِحَاكِهِ این روایت رتده، به این  تقریب استتتدالل به روایت این استتت که کاهلل  ا  که در 1«.اس

بنابراین عقد نکاح و این کاهللات استتت که توجب «. تزوجتُ»و دییری بیوید « زوجتُ»تضناستتت که تً   یط ارب بیوید 

 شود. کند. اگر کاهلله نباشد، فروج ر  برای ترداا ح ل نهللیشود؛ نکاح با این کاهللات تحقق ییدا تیحایت فروج تی

 اشلال

رإن قیل إنما أراد كللم  اهلل قوله تعالی و » :گویداینجا یط إا قات و قاتی تطرح کرده استتت؛ تی دود ترحوم ستتید ترت تتی

اشکال این است که تنظور از کاهلل  ا  که در این «. أنللوا االیامی منل  و ما جری مجراه من االلفاظ المبیل  للعقد علی النساء

، و الفاظی شبیه این که اینها تبیح «وَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِنلُ َ»که  است ارکه شود، این ریه تبروایت رتده و توجب حایت فروج تی

، که در رنها اتر به نکاح شتده، اتر شتده به ازدواج و استفاده و   «وَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِنلُ َ»فروج روتتند؛ یضنی ریات قررنی تًل  

اا برای ترداا تباح شوند. حاصل این اشکال را است که این روایت شود که زناستهللتاع از رهللوراا، اینها در حقیقت باعث تی

، زوجت یا انکحت یا اتًال اینها نیوت، باکه کاهلل  ا  یضنی رهللاا «کاهلل  ا »کند؛ تنظور از داللت بر لزوم لفظ در عقد نکاح نهللی

شود و اگر استفاده از رهللوراا روج تیدستتور و اتر دداوند به ازدواج و استهللتاع است. ی  اگر نکاح با زناا توجب حایت ف 

 این ارتباای با لزوم وجود لفظ در عقد نکاح ندارد.  لذا، «وَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِنلُ َ»تباح شده،  وا ددا دستور داده 

ستوری دیضنی رهللاا قول دداوند تبارک و تضالی و « کاهلل  ا »این اشکالی است که دود سید ترت ی اینجا تطرح کرده است که 

إنما »فرتاید که برای ازدواج داده است. رهللین عقد بر نواء را برای شهللا تباح کرده است؛ تًل اینکه دداوند تبارک و تضالی تی
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، دداوند ایبات را برای شهللا ح ل کرده است؛ دداوند دیای از اتور را برای شهللا تباح دانوته است. اینجا «احلت لل  الطیبات

کاری به اینکه در عقد نکاح باید الفاظی ذکر شود تا زا  لذادواج توجب اباحه و حایت نوتاء شده است.  ر  اتر دداوند به از

 ح ل شود، ندارد. 

 پاسخ

قلنا تللیل الفرج ل  یلصل كنذا القول و لو تان حاصالً كه، ال »فرتاید از این اشکال تیرا وقت دود ستید ترت تی در یاس    

ْْحینی عن العقد ری االیجاب و القبول ری االكاح  و إنما آیات القرآن اسْْحفید مننا اال ن ریما یقب كه الحللیل و االكاح  و هو  اس

، «وَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِنلُ َ»فرتاید: اینکه دداوند فرتوده ستید ترت ی در جوان از این اشکال تی  1«.العقد و االیجاب و القبول

این دود  به تنهایی توجب حایت نکاح نیوتتت؛  وا اگر دود این به تنهایی توجب حایت نکاح بود، دییر نیازی به عقد و 

ایجتان و قبول نبود؛ در حتالی کته این قطضی استتتت کته عقتد و ایجان و قبول در نکاح اعتبار دارد. اگر این ریات دود       

ییر نیازی نبود که  نین شرای ذکر شود که باید حتهللا  ایجان و قبول در کار توانوتت زا را برای ترد تباح و ح ل کند، د تی

کند به نکاح و تضنایش این استت که دداوند اجازه داده که انوتاا به وسیاه سبب دا(   باشتد. ی  این ریات در واق  اتر تی 

 دود  که عقد نکاح و ایجان و قبول باشد، زا را برای دود  ح ل کند. 

کند بر اعتبار لفظ در عقد نکاح و اینکه نکاح حتهللا  نیازتند ایجان و قبول است. این اشکال و جوان داللت تی ی  این روایت

 ،  نه«وَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِنلُ َ»بوتا دود رهللین فرتایش دداوند باشد که   ه« کاهلل  ا »اند که تنظور از را ر  ایشتاا ذکر کرده 

 درد که اگر این بود، دییر نیازی نبود این شرط را ذکر کنند و دود رهللین کافی بود. ایجان و قبول. ایشاا جوان تی

 لی است که به این روایت شده است.این استدال
 بررسی روایت دوم

 تواند اثبات کند اعتبار لفظ در نکاح را.  وا ر  اشکال سندی دارد و ر  اشکال داللی. لکن این روایت ر  ظاررا  نهللی

 اشلال سندی

وجدت ری مجموع  »در دود کتان توتدرک ترحوم حاجی نوری درباره را فرتوده  این است که اشتکال ستندی این روایت  

، «عحیقْ  كط  كع  العلمْاء و رینْا كع  الططْی و یمنر من كع  القرائن أنْه اخذه من تحاب الططی الحمد كن عبد العزیز     

ض ی از عاهللا یافت  که در را بض ی از دطب بود، از جهللاه این. یضنی رای قدیهللی این را با دط بگوید در بض تی از تجهللوعه تی

 حتی سند قابل قبولی ر  برای را وجود ندارد. 

 اشلال داللی

رهللین الفاظ ایجان و قبول استت، این تشکل است؛ به  « کاهلل  ا »اتا از نظر داللت، واق  این استت که اینکه بیویی  تنظور از  

  وا: شود.کاهلل  ا  نهللیالفاظ ایجان و قبول اا   

َْْحَلَلَلْحُ َ مِنْ رُرُوجِنِنَّ كِلَلِمَ ِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَانَاتِ عَلَى أَخَذْتُمُوهُنَ »در دود روایت این  نین رتده که اوالً:  ، اینکه «عَزَّ وَ جَلَّ مَا اس

وج زناا بر شهللا ح ل کرده و ح ل شده، این ظاررا  به گوید شهللا اینها را بر اتانات ددا گرفتید و ادذ کردید، رنچه که از فرتی
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ندارد، اصتل اینکه اینها با اباحه دداوند و دستتور دداوند ح ل شده، این را    کاری شتود اینکه  یونه این حایت حاصتل تی 

اده از روایت استتتفتنظور از کاهلل  ا  د تتو( الفاظ ایجان و قبول باشتتد، توانی  از این روایت استتتفاده کنی ، ولی اینکه تی

اند، ترحوم شی  صدو  در تضانی االدبار شود. این یط قرینه و شاردی ر  دارد،  نانچه بض ی از اساتید بزرگوار فرتودهنهللی

ر یط ؛ ایشتتاا رنجا د«كاب معنی القول النبی اخذتموهن كأمانت اهلل و اسْْحلللح  رروجنن كللمات اهلل»یط بابی دارد با عنواا 

و أما الللمات رنی الللمات الحی شرط اهلل عزوجل كنا علی آدم أن یعبده »این  نین تضنا کرده  کاهلل  ا  را ل کرده،روایتی که نق

که  دانوته شدهشرایطی به تضنای کاهلله یا کاهللات ا  در این روایت  1،«و ال یشْر  كه شْی ا  و ال یزنی و ال یحطذ من دونه ولیا  

، اینکه عبادت ددا کند، شریط برای او قرار «أا یضبده و الیشرک به شیئا» ر  این است که دداوند بر ردم قرار داد. را شرایط

ندرد، زنا نکند و غیر ددا را به عنواا ولیّ دود  قرار ندرد. ی  کاهلل  ا  براستا  روایتی که شی  صدو  نقل کرده، رهللاا  

 این توانی  استفاده کنی  که تنظور از کاهلل  ا الکاهللات التی شرط ا  عزوجل بها. بنابراین از این روایت نهللیشرط ا  است، فهی 

 باشد. 

« اهللهک»که تا در بررسی روایت برید و روایات دییری که در رهللین زتینه وارد شده بیاا کردی ،  اشتکال دییر این استت   :ثانیاً

رایی از اا   کاهلله بر حقایق تکوینی اشاره کردی ؛ به وجود شود. تا به نهللونهی ر  اا   تیاساسا  بر غیرلفظ از حقایق تکوین

تقد  عیوی عنواا کاهلله اا   شده است؛ به بض ی از اشیاء عنواا کاهلله اا   شده است؛ اگر ر  در این روایت تً   به قول 

، عنواا کاهلله اا   شده، این تضنایش این نیوت که کاهلله تنح ر در «نلُ َوَأَنلِلُوا الْأَیَامَى مِ»دداوند تبارک و تضالی که فرتود 

هللاه حقایق تکوینی و از ج تواند حتی به یط فضل تحقق ییدا کند و بر را اا   شتتود. ی  اا   کاهلله براین استتت؛ کاهلله تی

ار   تجهللوعا  این روایت قابایت اثبات اعتببوا بتوانی  این اتر را تحقق سازی . یکند که تا به غیر لفظ ر   هاقت تا تی  افضال،

 لفظ را ندارد. 

ه تهللام این را ت حظه فرتودید ک در کاهللات شی  ان اری ذکر شده،دلیل نقل کردی ؛ یکی قیا  استًنائی بود که از  سهتا اینجا 

د کردی ؛ البته یط روایت دوم، قیا  اولویت بود که در کاهللات ترحوم رقای دویی به را استدالل شده که را را ر  ر نیوتت. 

. دلیل سوم ر  روایات بود که دو روایت را نقل کردی  و تضاوم شد که ریچ نقل کردی ، را ر  روایت اباا ابن تغاب بودبیشتتر  

 کدام داللت ندارد. 

 دلیل چهارم: اجماع 

ر ، د«و اجهلل  الضاهللاء»اجهللاع تنقول و تح ل بر اعتبار لفظ در عقد نکاح وجود دارد. ت حظه فرتودید که شی  ان اری فرتود 

ارند. شی  دبر اعتبار لفظ تأکید  رای تختاف روتند،که صاحب سایقهکاهللات دییراا ر  رتده است. جالب این است که فقیهانی 

جنید که . از را ارب کوانی تًل ابنکرده استو روی این تأکید ر   ظ ذکر شود. فتوا دادهنکاح لف گوید باید در عقدتی صدو 

دو  و جنید و اتباع او، شی  صسایقه و سبط او تتفاوت با شی  صدو  است، او ر   نین فتوایی را ذکر کرده است. یضنی ابن

اعتبار لفظ در تحقق نکاح و اینکه نکاح تحتاج عقد و ایجان و اند به اتباع او، و تًل شتتی  تفید و دییراا، اینها رهلله فتوا داده

 ول است.قب
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را تح یل کرد. یضنی ر  اجهللاع تنقول بر را است و ر  اجهللاع تح ل؛ باکه باالتر، تتفق بین فریقین است.  اجهللاعبوا بتواا  ه

تواند نکاح تحقق شود. اینکه ا لفظ نهللیرای اس تی است که در عقد نکاح الفاظ تضتبر است و بدواین تورد یذیر  رهلله فرقه

تواند توای  الهللرأة الی الرجل از ناحیه یدر و تادر  حاال این فضل تی را را تحقق کند، یذیرفته نشده است؛ کوتی تً   با فضل 

حاج  حباشتد، یا بردا وستایل زا به دانه ترد، یا حتی وقاع بق تد الزوجی  که عرر کردی  ترحوم رشتیانی در تقریرات نکا   

 ی شود. این را بضتحقق تی نکاحشی ، این را نقل کرده که بضض تن عاصرناه تضتقد است با وقاع و تجاتضت به ق د زوجیت، 

رای اس تی است که برای تحقق نکاح اند، ولی توأله ظاررا  قابل انکار نیوت؛ این اجهللاعی و تورد اتفا  در رهلله فرقهفرتوده

  تحتاج به عقد و لفظ روتی .
 بررسی دلیل چهارم

ترین دلیل بر اعتبار لفظ، رهللین اجهللاع است. دیدید نه قیا  واق  این است که نادیده گرفتن این اجهللاع کار دشواری است و ته 

ی از این برد تا بردی و نه روایات، ریچ کدام داللت بر اعتبار لفظ ندارد؛ نهایتش این است که و نه قیا  استتًنائی و اولویت 

تواا از کنار را به رسانی گذشت، تر استت و قابل اعتنا استت و نهللی  تنها دلیای که از رهلله ته  ولی قرار دری . تاید روایات را

 اجهللاع است و حتی این اجهللاع در بان نکاح توقت ر  تورد توجه قرار گرفته است. 

 استصحاب عدم زوجیت دلیل پنجم:

به را یناه برد، استت تحان عدم زوجیت است. اگر تا دلیل لفظی نداشته    توااکه بر فرر تنزل از ادله اجتهادی تیدلیل ینج  

تواا به غیر لفظ ر  نکاح را تحقق سادت در ادتیار تا نباشد ت نهایتش این باشی  ت که ظاررا  ر  دلیل لفظی بر اینکه تً   تی

اینکه صیغه ایجان و قبول و تزوجت و شتود یا نه؛ یضنی بدوا  استت که تا شتط داری  که ریا به غیر لفظ ر  نکاح تحقق تی  

ق د انشاء  لوو با یط فضای اینکه کنی ، اتاشود؛ حاال کتابت را بضدا  بحث تیقبات یا رضیت ذکر شود، بیویی  نکاح تحقق تی

ر کافی نیوت؛ د ر  ،  وا اگر ق تد انشتاء نباشد، گفتی  از تحل نزاع دارج است و صرب تراضی و رضایت باانی  باشتد ر  

ح دائ  قطضا  این  نین استت. اگر فرر کنی  دستت تا از ادله کوتاه باشد و دلیای ر  نداشته باشی ، نهایت این است که تا   نکا

یی  کند بیوشتتود یا نه، استتت تتحان عدم زوجیت اقت تتا تیشتط داری  ریا به  یزی غیر لفظ با یط فضای زوجیت تحقق تی 

 تواند تًبیت و تأکید کند اعتبار لفظ را در بان عقد نکاح.و این اصل تیاست حان عدم زوجیت  لذاشود. زوجیت تحقق نهللی

 الفساد ل دلیل ششم: اصا

شود، این است که تا در بان عقود، اصال  الفواد را داری  و اصال  الفواد ر  اقت ا یط اتر دییری که باعث تحکی  این نظر تی

الفواد  کند؟ اصال که ریا با فضل، عقد صحیح است و ریا تحقق ییدا تی کند که این عقد باال و نادرست باشد. تا شط داری تی

 تقت ی عدم صحت و بط ا عقد است. 

 نتیجه

 کنی .  وا دود لفظ وکه در نکاح دائ  لفظ تضتبر استتتت؛ حاال اینکه  ه لفظی، این را بضدا  بحث تیرحلصْْْل مما  ترنا تله 

که از الفاظ دال بر نکاح توقت است تحقق سادت یا نه، اینکه  «تتضت»تواا با لفظ کیفیت را و اینکه تً   ریا نکاح دائ  را تی

ل ادله این گویی  که تح کنی ؛ فض   در اصل اعتبار لفظ سخن تیا  بحث تیاین لفظ  ه شترایطی باید داشتته باشد، اینها را بضد  

 شد که لفظ در عقد نکاح تضتبر است. 
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 بحث جلسه آینده

کند. ادله این قول تًل قائاینش قایل و ضتتضیف ای ر  داری  که داللت بر عدم اعتبار لفظ تیدر تقابل، یهللکن أا یقال که تا ادله

 توانی  نکاح را بدوا لفظ و بدوا ایجان وبوتتا بتوانی  برای عدم اعتبار لفظ ذکر کنی  و اینکه تی ه استتت؛ یکی دو دلیل ر 

 ارح دواری  کرد. شاءا  جاوه رینده قبول، یضنی با فضل تحقق ببخشی ، این را اا

 

«والحهللد   رن الضالهللین»            


