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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 ادله اعتبار تنجیز

بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به نظر بسیار از فقها یا همه فقها اجماالً تعلیق مبطل عقد است، بدین معنا 

که عقد حتماً باید منجز باشد. صرف نظر از صوری که در مسأله وجود دارد، اجماالً چند دلیل بر اعتبار تنجیز یا به تعبیر دیگر 

الجمله این چند دلیل ذکر شد ، برای این است که در مورد کنم ف یق اقامه شبد  است. اینکه عرض م  بطالن عقد به سبب  تعل 

اند، اند؛ بحث از اعتبار تنجیز را به نحو کل  ذکر کرد بعض  از صور اختالف است و شاید متقدمین بین این صور تفکیک نکرد 

د ببینیم کنیم تا بعذکر شد  است. ما اجماالً این ادله را فعالً بررس  م های  برای تنجیز و تعلیق بعد به مرور در کلمات صورت

 واقعاً کدام یک از این صور مشمول این ادله هست و کدام نیست. 

 پذیرد، یعن  تمسک بهای که اقامه شد ، اجماع، دلیل عقل ، روایات، استنکار عرف است بدین معنا که که عرف این را نم ادله

 عرف و عقال در این امر، برخ  روایات است، خالصه چند دلیل ذکر شد  است. 
   : اجماعدلیل اول

متقدمین و چه از متأخرین ادعای اجماع شد  بر اعتبار تنجیز  دلیل اول ادعای اجماع است؛ در کلمات برخ  از بزرگان چه از

اند، شاید مرحوم کاشف اللثام را بتوانیم نام ببریم و به تبع ایشان و اینکه تعلیق مبطل عقد است. از کسان  که ادعای اجماع کرد 

 ند. داناعتبار تنجیز را اجماع م ترین یا به تعبیر دیگر تنها دلیل صاح  جواهر و بعد برخ  دیگر از فقیهان شاید مهم

 ینکه معلق علیه قطع  الحصول باشد و خودشبود ولو ا عقد با تعلیق واقع نم « ال عقد مع التعلیق: »فرمایدم کاشبف اللثام   .1

 و شخص هم قصد تعلیق نداشته باشد، مثل اینکه کس  بگوید إن کان الیوم یوم الجمعة فقد زوجتک، اگر امروز روز جمعه باشد

فرماید این عقد باطل است، در مثال  کند، ایشان م خود شبخص هم قصد تعلیق ندارد و فق  از با  تأکید دارد این را ذکر م  

 فرماید باطل است. که نظیر آن را مالحظه کردید مثل امام و مرحوم سید حکم به بطالن نکردند، اما ایشان م 

صحت عقد شرط است که از  الفاظ صریح استفاد  شود و اگر لفظ  کنای  یا غیر کند این است که در ذکر م  ایشبان  دلیل  که

گوید إن کان الیوم یوم الجمعة، این صراحت در تأکید ندارد بلکه یحتمل معنای صریح باشد، مبطل عقد است. بنابراین وقت  م 

ابراین عقد باطل است، هر چند خود شخص تعلیق را برساند؛ و چون صراحت در تنجیز ندارد و احتمال تعلیق در آن هست، بن

 1به هیچ وجه در قصد خودش تعلیق این عقد را اراد  نکرد  است. بعد ایشان در این مسأله ادعای اجماع کرد  است.

از کسان  که ادعای اجماع کرد ، صاح  جواهر است که به تبع کشف اللثام چنین ادعای  را کرد ، ضمن اینکه اشکال  را بر . 2
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گوید در عقد قطعاً تنجیز معتبر است، لکن اینکه صاح  کشف اللثام گفته است تعلیق بر امر اللثام ایراد فرمود  است. م کشف 

قطع  الحصبول حت  در فرضب  که قصد تعلیق نداشته باشد مبطل عقد است، ما این را قبول نداریم. در این فرض عقد صحیح   

، این فرض  که کاشف اللثام ادعای بطالن آن را «فیه ما ال یخفی من القطع بالصحةو »گوید است و ما یقین به صحت داریم؛ م 

و قال إن ل و فیه ما ال یخفی من القطع بالصحة»گوید اگر شخص قصد تعلیق ندارد، چرا حکم به بطالن کنیم؟ کرد ، ایشبان م  

که قصببد تعلیق نشببد  باشببد، یقین داریم به    ، بر فرض«کان الیوم یوم الجمعة فقد زوجتک علی فرض عدم ارادة التعلیق منه

صحت این عقد؛ این فرض  که یقین  و حصول آن قطع  است و خود شخص هم هیچ تعلیق  را در ذهنش ندارد، چرا حکم به 

 بطالن کنیم؟ صاح  جواهر این ادعا را دارند.

استناد  تواند موردتعلیق در عقد م برای بطالن در عبارات بسبیاری از فقها هم این مسأله پذیرفته شد  که آنهه به عنوان دلیل  

 قرار گیرد، اجماع است. 
 بررسی دلیل اول

 حاال ببینیم واقعاً در مسأله چنین اجماع  وجود دارد یا نه. بررس  اجمال  در مورد اشتراط تنجیز باید صورت بدهیم. 

کس  ذکر نکرد  است. بله، در برخ  از ابوا  فقه  تا زمان صاح  الجامع )ابن سعید حل (  رادر کتا  نکاح اشبتراط تنجیز  

دیگر مثل عتق یا طالق این مطرح شبد ، اما در مورد نکاح شاید اولین بار توس  ابن سعید حل  مطرح شد  که مربوط به قرن  

اواخر قرن هفتم اسبت. بعد عالمه حل  هم این را مطرح کرد  در اوایل قرن هشبتم، بعدش هم شبهید اول که ایشان هم تقریباً    

اند. اند ول  اصل اشتراط را ذکر کرد هشتم است؛ تا محقق ثان  که در قرن دهم )محقق کرک (. برخ  اصالً ادعای اجماع نکرد 

هید ول  ش دارد. شاید اولین کس  که ادعای اجماع را مطرح کرد ، کاشف اللثام است؛ قبل از ایشان بعض  عبارات عالمه اشعار

اند، به ای که کتا  نکاح و احکام نکاح را بررس  کرد اند. در این بین فقهای برجستهاول، محقق ثان ، اینها ادعای اجماع نکرد 

یم توانای متعرض شوند و حکم بدهند، ما م اند. اینکه فقها در مسألهاند و متعرض این مسأله نشد این شبرطیت اشبار  نکرد   

انیم بگوییم تواند؛ اینجا م اند و مثالً فتوا به اعتبار تنجیز داد را کشببف کنیم؛ ببینیم همه متعرض این مسببأله شببد موافقت آنها 

توانیم به صرف اینکه ما مخالفت  اند، ما نم اجماع وجود دارد. ول  اگر جمع زیادی از فقها اسباسباً متعرض این مسبأله نشد    

اند تا ید  هسبتند. مخالفت در مورد اینها سبالبه به انتفام موضببوع اسببت؛ اصالً متعرض نشد   ندیدیم بگوییم اینها هم بر این عق

بخواهیم عدم موافقت یا مخالفت آنها را کشببف کنیم. بنابراین این یک قاعد  کل  اسببت که ما در مسببائل  که ادعای اجماع   

ه مثالً قائل به اعتبار تنجیز هسببتند و بقیه هم متعرض اند و اینها همتوانیم بگوییم تعدادی از فقها متعرض شببد شببود، نم م 

توانیم اند، پس مخالف  در مسبأله وجود ندارد و ادعای اجماع کنیم؛ نه در این مسأله، در هیچ مسأله فقه  ما اینطور نم  نشبد  

 اجماع را کس  کنیم. 

توانیم م  ای موافق باشند،زماننا هذا، اینها اگر در مسألهبله، مطلب  را بعض  قائل هستند که مثالً اگر از فقهای بزرگ از ابتدا تا 

 ، ای سید مرتض ، شیخ مفید، شیخ طوسادعای اجماع کنیم. این خودش یک اختالف مبنای  است که اگر مثالً ببینیم در مسأله

ها تعدادی از فقیهان صاح  محقق حل ، عالمه حل ، شهید اول، شهید ثان ، صاح  جواهر، محقق ثان ، کاشف اللثام، بعد از این

شوند، اگر بر امری متفق باشند، ما نفر که از اعالم محسو  م  02یا  11ای داشته باشند، اینجا با این نام، اینها همه با هم عقید 
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  .توانیم ادعای اجماع کنیم؛ حاال ما با آن فعالً کار نداریمم 

 سؤال:

از  گوییم. بسیاریه باشند. ما فعالً با خصوص این مسأله کار نداریم، کل  م ممکن است از آن طرف مفروغ عنه دانستاسبتاد:  

شود اینطور نیست؛ اصالً ممکن است مسأله به ذهن آنها نرسید  یاب  م اجماعات  که در مسبائل مختلف ادعا شد ، وقت  ریشه 

نظر آنها هم همین بود  ول  چون مفروغ عنه یا آن موقع مطرح نبود  است. اما اینکه بگوییم عدم تعرض کاشف از این است که 

 توانیم استفاد  کنیم. دانستند متعرض نشدند، این را نم م 

گوید اگر بگوید إذا جام رأس الشبببهر فقد کند؛ مثالً م زند که در همه اینها حکم به بطالن م عالمبه در تبذکر  چنبد مثال م    

آورم؛ این شبرط برای آیند  اسبت ول  یقین  است، چون باالخر    دم درم زوجتک، اگر اول ما  بیاید من تو را به زوجیت خو

گوید إن قدم زیدٌ فقد زوجتک، قدوم زید قطع  الحصببول نیسببت؛ ممکن اسببت زید بیاید و ممکن اسببت آید. یا م اول ما  م 

این  آورم. اینجا احتمال  استتو درم  گوید إن کان بنتاً فقد زوجتکها، اگر این دختر باشد من او را به زوجیتنیاید. یا مثالً م 

شبرط و بعد هم برخ  از شبروط  که اینجا ذکر کرد ، شبروط صحت عقد است؛ چون این شروط گاه  شرط صحت است و    

لم ینعقد شیء من هذه »گوید گاه  شبرط صبحت نیسبت. ایشان راهراً در تمام این موارد حکم به بطالن کرد  است. البته م    

، 1«و للشوافعیة وجاان »گوید در اجماع دارد، چون به دنبال آن م  رهورعبیر عندنا در عبارات مرحوم عالمه ، ت«الصوور عندنا 

های  که ایشان ای دو قول دارد. مثالکند و مخصوصاً شافعیه که معموالً در هر مسألهای به اقوال مخالف م معموال ًایشان اشار 

 ربوط به شروط صحت عقد است. های  است که ماند عموماً مثالذکر کرد 

چه اینکه  «الیجوز تعلیق انعقاد العقود علی شرط سواء کان مترقباً قطعاً معلوم الوقت»کند تصریح م شهید اول در کتا  قواعد 

و »این شبرط مترق  و قطع  باشد و وقت آن هم معلوم باشد؛ یعن  یک امر استقبال  قطع  الحصول که وقت آن معلوم است،  

أو غیر معلوم »گوید إن کان الیوم الخمیس فقد زوجتک، کنند؛ مثل اینکه م که از این به صفت تعبیر م « معبر عنه بالصفةهو ال

گوید اگر مورث من از دنیا رفت، ملک یمین خودم را به تو تزویج کردم. اینجا ، معلوم الوقبت نباشبببد، مثل اینکه م  «الوقوت 

ست اما وقت آن معلوم نیست. یا امر قطع  الحصول نیست، ممکن است واقع شود و ممکن وقتش معلوم نیست، با اینکه مقطوع ا

فروشم؛ گوید إن کان وکیل  قد اشبترا  فقد بعتکه بکذا، اگر وکیل من این را خرید  باشد این را به تو م  اسبت واقع نشبود. م   

دیگری بفروشد. یا مثالً إن کانت موکلت  قد انقضت معلوم نیسبت اصبالً وکیل خرید  باشد تا ملک این شد  باشد و بخواهد به   

ا داند که آیآورم. این وکیل نم اش منقض  شد  باشد پس من او را به زوجیت تو درم عدتها فقد زوجتکها، اگر موکل من عد 

یگری را وکیل کند تواند دعد  آن زن منقض  شد  یا نشد  است. توکیل برای ازدواج در عد  اشکال ندارد؛ زن  در حال عد  م 

ان گوید إن کتواند در حال عد  عقد کند. یا مثالً م برای اینکبه بعبد العبدو او را به زوجیت دیگری دربیاورد؛ اما وکیل که نم    

آورم. احد من نسائک االربع مات فقد زوجتک ابنت ، اگر یک  از چهار زن تو از دنیا رفت و مُرد، دخترم را به زوجیت تو درم 

ینها را ایشبان حکم به بطالن کرد ، چون در این موارد عقد بر چیزی تعلیق شبد  که شببرط صحت است و تحقق آن هم   تمام ا

إذا لم یعلم المتعاقدان وجوده اما »کنیم. معلوم نیست. آن اول  که معلوم بود هیچ؛ در آنجای  که غیرمعلوم است داریم عرض م 

                                                           
 .148، ص0. تذکر ، ج1
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حیح و فان العقد ص»که این موجود است، یعن  برای هر دو یقین  است وجود این ش م، اما اگر یقین پیدا کنند « لو علما الوجود

یست. این گوید اینجا تعلیق ن، یعن  صورت عقد تعلیق است و تنجیز نیست، اما در واقع م «ال شرط و إن کان بصورت التعلیق

ت و قطع  الحصول نیساقع گویا در مواردی که تعلیق نیست به حس  واقع، لذا اینجا حکم به صحت کرد  است. شهید اول در و

گوید باطل است؛ اما اگر علم به وجود باشد، االن موجود نیست اما یقین دارد بعداً علم به وجود شبرط هم نیسبت، آنجاها م   

رط این ششبود، اینجا راهرش راهر تعلیق است ول  در واقع هیچ تعلیق  در آن نیست. این منجز است اصالً، باطناً  موجود م 

 ایشان در با  بیع و امثال اینها. زندهای دیگری م تنجیز در آن وجود دارد. بعد مثال

د کأن کنمحصبل آنهه شبهید اول در این با  فرمود  این اسبت که تعلیق مبطل عقد است اگر حقیق  باشد؛ صوری که ذکر م    

علیق نیست؛ ول  ادعای اجماع نکرد  است. ایشان هم بین خواهد بگوید در بعض  از صور، صورتاً تعلیق است ول  حقیقتاً تم 

دارد. که آیا تعلیق حقیقتاً تحقق دارد یا ن ایشان در این صور کرد  از این جهت استبرخ  صبور تفکیک کرد  ول  تفکیک  که  

  راهر ولو به حس گوید آنجاهای  که حقیقتاً تعلیق موجود اسبت، این باطل اسبت؛ یک جاهای  حقیقتاً تعلیق تحقق ندارد  م 

 شود. شرط  ذکر شد  و این تعلیق وجود دارد، این موج  بطالن نم 

بنابراین اگر ما بخواهیم ببینیم آیا در این مسبأله اجماع وجود دارد یا نه، ف  الجمله و نه بالجمله با قطع نظر از اینکه بین صور  

رات را، مثالً مرحوم آقای خوی  در بعضبب  صور قائل به بطالن های  وجود دارد، باز هم ما بیشبتر نقل خواهیم کرد عبا تفاوت

ها به حس  واقع تعلیق نیست، گوید بعض کند. شهید اول م ها فرق م اسبت و در بعضب  از صور قائل به عدم بطالن؛ مال   

 ل مرحوم سید. اند، مثها به مسأله قطعیت و علم طرفین اشار  کرد راهراً در آن تعلیق و شرط ذکر شد  است. بعض 

توانیم ف  الجمله اصببل مبطل بودن تعلیق در عقد را و رغم اختالف  که در جزئیات موارد تعلیق در عقد وجود دارد، ما م عل 

اشتراط تنجیز را به عنوان یک امر مورد اتفاق و مجمع علیه بپذیریم؛ اما اینکه در کدام صورت این مبطل است و در کجا مبطل 

ایان یک مواردی به نظر برخ  از آق قابل قبول است.اصل این دلیل ف  الجمله  بررس  شود.باید  است که الب نیسبت، اینها مط 

از مورد اجماع خارج اسبت، حاال اگر ما در مواردی هم تردید داشبته باشیم که مشمول اجماع هستند یا نه، با توجه به اینکه   

نیم. پس اصل این دلیلیت ف  الجمله قابل قبول است. اما اینکه دایر  اجماع اجماع یک دلیل لب  است، باید به قدر متیقن اخذ ک

 شود. و دامنه اجماع تا کجا وسعت دارد، این مطلب  است که به مرور در مباحث آیند  معلوم م 

 

«والحمد هلل ر  العالمین»            
 


