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 چکيدُ

ای اؿث ص٨ٛٚی ػ ّاً٘ی ک٥ ة٥  ٣کاح، راة٥ٌ .٥ٛٗ ك ص٨ٛؽ، ّٛغ ٣کاح اؿث یکی از ٨ّٛد ٠ْی٥٤ّ در

 گؼدد.  ةی٢ زف ك ٠ؼد ة٥ ٚنغ جكکیٜ ظا٨٣ادق صامٜ ٠ی ،كؿی٥ٞ ّٛغ ك ةؼ اؿاس قؼع ك ٚا٨٣ف

، ةؼ آف اؿث جا ةا اؿح٘ادق از کحب ٧ٛٗی ك «پژك٦كی در ةارق ٣کاح ٗى٨ٝی» ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةا ٨٤ّاف 

ك ؿپؾ ٣کاح ٗى٨ٝی را ٨٠رد ةؼرؿی ٧ٛٗی ك  ٠ّْؼٗی ٣کاح ك اٚـاـ آف ةپؼدازدة٥ ص٨ٛٚی، اةحغا 

 ص٨ٛٚی ٚؼار د٦غ. 

٠ؼاد از ٣کاح ٗى٨ٝی، آف اؿث ک٥ کـی ةغكف داقح٢ ١٣ای٤غگی یا كکاٝث از ؿ٨ی ٔیؼ، ج٧ّْغی ةؼای 

الت، ا٣ساـ ٠ك٨٧ر ٧ٛٗا، ٣کاح ٗى٨ٝی را ٚت٨ؿ دار٣غ ك صحّی آ٣اف ک٥ در ؿایؼ ٠ْا٠ اك ) امیٜ( ة١٤ایغ.

 ا٣غ، در ّٛغ ٣کاح، جؼدیغ ٣غار٣غ.  ٝی را ٨٠رد جؼدیغ ٚؼار دادق٨ّٛغ ٗى

٠كؼكّیّث ٣کاح ٗى٨ٝی در ٥ٛٗ ك ٚا٨٣ف؛ ب( اٚغاـ أ(  ١٧٠حؼی٢ دؿحاكرد٦ای ای٢ پژك٦ف ّتارج٤غ از :

در م٨رت جساكز  ٌت٥ ك ٠نٞضث مٕیؼ یا مٕیؼق ةاقغ؛ ج(در ٣کاح ٗى٨ٝی، ةایغ ةا رّایث ِٔ كٝیّ

ّٖٚ ةؼ ج٤٘یػ ٨٠کّٜ اؿث.  ٣کاح، ٗى٨ٝی ٠ضـ٨ب ٠یّٛغ ٜ از اظحیارات، كکی گؼدد ك مّضث آف ٠ح٨

 د( ازازق در ٣کاح ٗى٨ٝی، کاق٥٘ اؿث.
 ٗى٨ٝی ػ ٣ا٥ٞٚ ػ کاق٥٘.ّٛغ ػ ٣کاح ػ ةیِ ػ  :يديکل ٍاژگاى
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 2حسيي احوزي،  1خَرشيد هْدي سادُ جيزکُل
، كاصغ ٠ك٧غ، دا٣كگاق آزاد ی٥ٛٗ ك ٠تا٣ی ص٨ٛؽ ك ا٣غیك٥ ا٠اـ ظ١ی٤ گؼكقدا٣كس٨ دکحؼی  1

 اؿال٠ی، ٠ك٧غ، ایؼاف.
 دا٣كیار گؼكق ٥ٛٗ ك ٠تا٣ی ص٨ٛؽ اؿال٠ی، كاصغ ٠ك٧غ، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، ٠ك٧غ، ایؼاف. 2
 

 ـ٤غق ٠ـئ٨ؿ:٨٣ی١یٜ ٣اـ ك ٣كا٣ی ای
 خَرشيد هْدي سادُ جيزکُل

Khmahdizadehj@gmail.com 

 ًکاح فضَلی  پژٍّشی در بارُ

mailto:Khmahdizadehj@gmail.com
mailto:Khmahdizadehj@gmail.com


 9 -91، ص 9316 بهار،  3پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 هقدهِ
 ًکاح در لغت ٍ اصطالح -1

  :آكریٟ ص٨ٛؽ، ٠ی اةحغا ٤ْ٠ای ٨ٕٝی ٣کاح، ك ؿپؾ ٤ْ٠ای امٌالصی آف را از ٣ُؼ ٥ٛٗ ك

 ًکاح در لغت ـ 1ـ1

در ظن٨ص ٤ْ٠ای ٨ٕٝی ٣کاح، ا٨ٚاؿ ٠حْغّدی در کحب ٕٝث ذکؼ قغق اؿث.  ةاقغ. ٣کاح، ٠نغر دالدی ٠سؼّد از ریك٥ ٣کش ی٤کُش ٠ی

 / 1 ،مضاح إّٝٞةی، ز٦٨ؼ ) ةاقغ ٠ی« ّٛغ»ا٣غ ک٥ گا٦ی اكٚات، ٣کاح ة٥ ٤ْ٠ای  دا٤٣غ ك گ٘ح٥ ٠ی« كًئ »٠ك٨٧ر ٨ٕٝیی٢، ٣کاح را ة٥ ٤ْ٠ای 

413). 

اؿث ك ؿپؾ ة٥ ٨ًر اؿحْارق ة٥ ز١اع اًالؽ قغق اؿث. كی در ادا٥٠  ]كوِ قغق[ أب در ٠٘ؼدات گ٨یغ: ٣کاح در امٜ، ةؼای ّٛغر

ز١اع،  اؿا٠یق٨د زیؼا ٥١٦  ٨٣یـغ: ٠ضاؿ اؿث ک٥ ٣کاح در امٜ ةؼای ز١اع كوِ قغق ةاقغ، پؾ از ةاب اؿحْارق ة٥ ٤ْ٠ای ّٛغ اًالؽ ٠ی ٠ی

 . (823، ص ٠٘ؼدات اٝ٘اظ اٝٛؼآف)رأب ام٧٘ا٣ی،  گؼد٣غ ة٥ دٝیٜ ای٤ک٥ ذکؼ ای٢ اٝ٘اظ ٚتیش اؿث ک٤ای٥ ٠ضـ٨ب ٠ی

ٗٛغ »ٗؼ٠ای٤غ:  ایكاف در ادا٥٠ ٠ی« ٗی إّٝٞة، ٨ًٞٝئ ٤ّغ ا١ٝك٨٧ر ]ا٤ّٝکاح[٨٦ »٨٣یـغ:  ماصب ز٨ا٦ؼ در اةحغای کحاب ا٤ّٝکاح ٠ی

 (.6ػ5 /29 ،ز٨ا٦ؼ اٝکالـ ٗی قؼح قؼائِ اإلؿالـز٨ا٦ؼ،  ) ماصب « ٕٝةً، ک١ا أفّ ا١ٝك٨٧ر ک٥٣٨ ْٝٞٛغ قؼّا٨ًًِٞٝئ  ّؼٗث أفّ ا١ٝك٨٧ر ک٥٣٨

ةاقغ. ٣ُؼ  ی٤ْی: ة٤ا ة٥ ٨ٚؿ ٠ك٨٧ر ٨ٕٝیی٢، ٣کاح ة٥ ٤ْ٠ای كًی اؿث، ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ًتٙ ٨ٚؿ ٠ك٨٧ر، ٣کاح قؼّاً ة٥ ٤ْ٠ای ّٛغ ٠ی

 رؿغ. ٠یجؼ ة٥ ٣ُؼ  مائب ،ز٨ا٦ؼ ماصب

 

 ًکاح در اصطالح ـ 2ـ1

 ًکاح در اصطالح فقِ  ـ1ـ2ـ1
اٝؼّكوة اٝت٧یّة ) ق٧یغ دا٣ی ،(2/210،قؼائِ االؿالـ ٗی ٠ـائٜ اٝضالؿ ك اٝضؼاـ)٠ضّٛٙ صّٞی، از ٚتیٜ ٠ضّٛٙ صّٞی  ٧ٛای ا٠ا٠ی٥ٔاٝب ٗ

را جْؼیٖ ٣کؼدق ك ةضخ ظ٨د را در ةارق « ٣کاح»کحاب ٣کاح، ، در (211/ 2،جضؼیؼ ا٨ٝؿیٞة)ا٠اـ ظ١ی٤ی ك  (85 /5،  ٗی قؼح ا١ّْٞٝة اٝغ٠ّكٛیّة

  .ک٤٤غ صکٟ ٧ٛٗیِ ٣کاح، آٔاز ٠ی

ٗٞیؾ =ا٤ّٝکاح> صی٤ئػٍ إّٝا ا٤ّٜٝٛ ك اٝحّـٞیي ّٞی اٝتُىِ ك إدتات اٝـ٤ٌّٞة »... ٨٣یـغ:  ماصب ز٨ا٦ؼ ةْغ از ذکؼ ٤ْ٠ی ٨ٕٝی ٣کاح ٠ی

، ٣کاح چیؽی زؽ ٣ٜٛ ك جـٞیي زكج ةؼ ةُىِ ك ادتات ؿ٤ٌٞث ك ٚغرت ةؼ (29/7 ،اإلؿالـماصب ز٨ا٦ؼ، ز٨ا٦ؼ اٝکالـ ٗی قؼح قؼائِ « )ّٞی٥

 آف )ةُىِ( ٣یـث. 

گیؼی ز٤ـی ك  ةُىِ در ٕٝث ة٥ ٠ْا٣ی ٠حْغّدی از ٚتییٜ ز١اع، َٗؼج ك ّٛغ ٣کاح آ٠غق اؿث، ا٠ّا ٠ؼاد از ةُىِ در جْؼیٖ ٣کاح، ة٧ؼق

 (.4/300اٝتضؼی٢، )ًؼیضی، ٠س١ِ  اؿح١حاع ٠ؼد از زف اؿث

 ٗارؿی جؼز٥١) ةؼ اةاص٥ ةُىِ اؿث ةغكف ٠ٞکیّث  جـّٞي  آف ٗایغق  ک٥  اؿث  ٨٣یـغ: ٣کاح ّٛغی  ٠ی ٣کاح  ٠حؼزٟ کحاب قؼایِ، در جْؼیٖ 

 . (2/428قؼائِ اإلؿالـ، یؽدی، 

 رؿغ ٠حؼزٟ قؼایِ، جْؼیٖ ٨ٗؽ را از کحاب ز٨ا٦ؼ، اظػ کؼدق ةاقغ.  ة٥ ٣ُؼ ٠ی

 

 ( ًکاح در اصطالح حقَقی 2ـ2ـ 1

٣کاح ّتارت از راة٥ٌ ص٨ٛٚی »٨٣یـغ:  در ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ایؼاف، ٣کاح کا٠الً از ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ّ اٚحتاس قغق اؿث. دکحؼ ؿیّغ صـ٢ ا٠ا٠ی ٠ی

 4غ٣ی، ص٨ٛؽ ٠ ، ا٠ا٠ی) د٦غ ک٥ ج١حِّ ز٤ـی از یکغیگؼ ةتؼ٣غ. گؼدد ك ة٥ آ٧٣ا صٙ ٠ی اؿث ک٥ ة٥ كؿی٥ٞ ّٛغ ةی٢ ٠ؼد ك زف صامٜ ٠ی

/268.) 

ای٢ « .(١٦اف) ای اؿث ةی٢ زف ك ٠ؼد ةؼای جكکیٜ ظا٨٣ادق ٣کاح راة٥ٌ: »٨یـغ٣ ٣کاح ٠ی در جْؼیٖزغیغ  یی٢ص٨ٛٚدکحؼ ا٠ا٠ی از ٨ٚؿ 

گیؼد ك از ای٢ ز٧ث ٣اٚل اؿث، زیؼا از ٣ُؼ ٧ٛٗی ك ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، ٣کاح  را در ةؼ ١٣ی ق٨د ك ٣کاح ٤٠ٌِٛ ٗٛي قا٠ٜ ٣کاح دائٟ ٠یجْؼیٖ، 

 ق٨د. ٤٠ٌِٛ ٣یؽ ٠ك٨١ؿ ٨٤ّاف کّٞی ٣کاح ٠ی

ة٥ اصح١اؿ ٨ٚی، جْؼیٖ ٨ٗؽ از ص٨ٛؽ کك٨ر٦ای دیگؼ »٨٣یـغ:  در ةارق ای٢ جْؼیٖ ٠ی« ةؼرؿی ٧ٛٗی ص٨ٛؽ ظا٨٣ادق»٠ؤّٖٝ کحاب 

، ةؼرؿی ٧ٛٗی ٠ضّٛٙ دا٠اد) «اؿح٤حاج قغق اؿث، زیؼا در ؿیـحٟ ص٨ٛٚی أٞب کك٨ر٦ا، ٗٛي ٣کاح دائٟ، ة٥ رؿ١یّث ق٤اظح٥ قغق اؿث.

 (.24ص٨ٛؽ ظا٨٣ادق )٣کاح ك ا٣ضالؿ آف(، ص 

ای اؿث ّاً٘ی ك ص٨ٛٚی ک٥ ة٥ ٨٠زب آف، زف ك ٠ؼد ةا یکغیگؼ  ج٨اف گ٘ث: ٣کاح، راة٥ٌ ةا ج٨ز٥ّ ة٥ جْاریٖ ٨ٗؽ، در جْؼیٖ ٣کاح ٠ی

 ک٤٤غ ك ٧ُ٠ؼ ةارز آف، صّٙ ج١حِّ ز٤ـی اؿث.  ز٣غگی ٠ی
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)زْ٘ؼی ٤ٝگؼكدی، جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی ص٨ٛؽ، ٠ْؼّٗی قغق اؿث« یک كاصغ ص٨ٛٚی»ص٨ٛؽ، ظا٨٣ادق جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی کحاب در قایاف ذکؼ اؿث 

ظا٨٣ادق ج٧٤ا یک ؿاز٠اف ص٨ٛٚی ٣یـث ةٞک٥ ؿاز٠ا٣ی اؿث ٠ع٨ٞط از ٨ٚاّغ ص٨ٛٚی ك »در صاٝی ک٥،  (.2026 ، امٌالح ق١ارق256ص

٣کاح . ة٥ ةیاف دیگؼ، «(1/417کاج٨زیاف، ٗٞـ٥٘ ص٨ٛؽ،  )اظالؽ اؿث ج٨اف آف دك را از ٦ٟ زغا ؿاظث. در ای٢ اظحالط، ٔٞت٥ ةا اظالٚی ک٥ ١٣ی

 گیؼد ك ز٤ت٥ ّتادی ك ّاً٘ی آف ةؼ ز٤ت٥ ظن٨می ك ٠اٝی، ةؼجؼی دارد. دائٟ، ة٥ ٨ُ٤٠ر جكکیٜ ظا٨٣ادق، م٨رت ٠ی

 

 حکن فقْی ًکاح ـ 2
ّّٞا٥٠ صّٞی در ةارق  (. 8 /29، قؼائِ االؿالـ )ماصب ز٨ا٦ؼ، ز٨ا٦ؼ اٝکالـ ٗی قؼح٥١٦ ٠ـ١ٞا٣اف ةؼ ٠كؼكّیّث ٣کاح، از١اع دار٣غ

 :(565جػکؼة ا٧ٛ٘ٝاء، صّّٞا٥٠ صّٞی، )١٣ایغ ٠كؼكّیّث ٣کاح، ة٥ ؿ٥ آی٥ از آیات ٚؼآف اؿحك٧اد ٠ی

١٦ـؼ ظ٨د را  ٠ؼداف ك ز٣اف ةی: ُٟ ا٥َُّٞٝ ٢ِ٠ْ َٗى٥ِِْٞ كَ أ٣َْکِض٨ُا اْٝأَیَا٩َ٠ ٤ِ٠ْکُْٟ كَ اٝنَّاِٝضِی٢َ ٢ِ٠ْ ِّتَادِکُْٟ كَ إ٠َِائِکُْٟ إِفْ یَک٨ُ٣٨ُا َُٗٛؼَاءَ ی٧ِ٤ُِْٕ» -1

ؿازد؛  ٣یاز ٠ی ١٦ـؼ د٦یغ، ١٦چ٤ی٢ ٔال٠اف ك ک٤یؽاف ماٝش ك درؿحکارجاف را؛ اگؼ ٗٛیؼ ك ج٤گغؿث ةاق٤غ، ظغاك٣غ از ٗىٜ ظ٨د آ٣اف را ةی

 (. 32(/٨٣24ر )) «ظغاك٣غ گكایف د٤٦غق ك آگاق اؿث.

 (.3(/٣4ـاء )) «ةا ز٣اف پاؾ )دیگؼ( ازدكاج ک٤یغ.:  َٝکُْٟ ٢ِ٠َ ا٤ِّٝـَاءَِٗا٣ْکِض٨ُا ٠َا ًَابَ » -2

ّ٘حی( صٍ٘  ك آ٧٣ا ک٥ دا٠اف ظ٨د را )از آ٨ٝدق قغف ة٥ ةی : ِإالَّ ٩ََّٞ أَزْكَاز٧ِِْٟ أَكْ ٠َا ٠ََٞکَثْ أَی١َْا٧ُ٣ُْٟ  اَّٝػِی٢َ ٦ُْٟ ُِٝ٘ؼُكز٧ِِْٟ صَا٨ُُِٗفَ  كَ» -3

 .(6ػ 5(/٠23ؤ٨٤٠ف )) «ق٣٨غ. گیؼی از آ٣اف ٠ال٠ث ١٣ی ـی ةا ١٦ـؼاف ك ک٤یؽا٣كاف دار٣غ ک٥ در ة٧ؼقک٤٤غ، ج٧٤ا آ٠یؽش ز٤ ٠ی

دا٣یٟ اصکاـ جکٞی٘ی ةؼ پ٤ر ٚـٟ اؿث، اصکاـ ظ١ـ٥ جکٞی٘ی٥ّ قا٠ٜ كز٨ب، اؿحضتاب، اةاص٥، کؼا٦ث ك صؼ٠ث  ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠ی

ةاقغ. از ٣ُؼ ٧ٛٗی ك قؼّی ٣یؽ در ّٛغ ٣کاح، اصکاـ ظ١ـ٥ زاری اؿث. ٣کاح كازب ٠ا٤٣غ ٣کاح کـی ک٥ ةحؼؿغ ک٥ اگؼ ازدكاج ٣ک٤غ ة٥  ٠ی

حضب ٠ذٜ ٣کاح کـی ک٥ ٠ایٜ ك رأب ة٥ ٣کاح ةاقغ ك ٝیک٢ جؼس اٗحادف در گ٤اق ك ز٣ا ٣غاقح٥ ةاقغ. ٣کاح ٠تاح گ٤اق ك ز٣ا ةی٘حغ. ٣کاح ٠ـ

٠ذٜ ٣کاح کـی ک٥ ز٣ی داقح٥ ةاقغ ك ١٦ـؼ دیگؼی اظحیار ک٤غ. ٣کاح ٠کؼكق ٠ا٤٣غ ٣کاح زف ز٣اکار. ٣کاح صؼاـ ٠ذٜ ٣کاح کـی ک٥ ٚادر ةؼ 

 ٝػَّکؼ. ٣کاح ٣تاقغ، ٠ا٤٣غ ظ٨از٥ ك ٨ٌٛ٠ع ا

ک٤ؽاْٝؼٗاف ٗی ٗاوٜ ٠ٛغاد، ) ا٤ّٝکاح ٠ـحضبٌّّ ٢١ٝ جاٚث ٣٘ـ٥ إِز١اّاً» آ٠غق اؿث: « كَ أ٣کِض٨ا األیا٠ی»در ک٤ؽاْٝؼٗاف ذیٜ ج٘ـیؼ 

 ٣کاح ةؼای کـی ک٥ ٣٘ؾ اك =ة٥ ٣کاح> ق٨ؽ دارد، ة٥ از١اع ٧ٛٗا، ٠ـحضب اؿث. «: (136 /2، ٥ٛٗ اٝٛؼآف

ٗا٣کض٨ا ٠ا ًاب »ك « كَ أ٣کض٨ا األیا٠ی»ةاق٤غ. آیات دا٥ّٝ ةؼ ا٠ؼ ة٥ ٣کاح از ٚتیٜ آیات  ضتاب ٣کاح ٠ی٠ك٨٧ر ٧ٛٗای ا٠ا٠ی٥ّ ٚائٜ ة٥ اؿح

؛ ماصب ز٨ا٦ؼ، 565ػکؼةا٧ٛ٘ٝاء، ص جّّٞا٥٠ صّٞی، ) ةاقغ ا٨ٝز٨ب ٠ی دالٝث دار٣غ. ٠ىاٗاً ای٤ک٥ ٤ّغاٝكّکّ، امٜ، ّغـ ،، ةؼ ٠ٌٞٙ جؼزیش«ٝکٟ

 (.29/8اإلؿالـ، ز٨ا٦ؼاٝکالـ ٗی قؼح قؼائِ 

ا٤ّٝکاح ٠كؼكعٌّ ةٜ ٠ـحضبٌّّ ٢َ١ِٝ جاَٚث كإقحاٚث ٣٘ـ٥ إٝی٥ ٢٠ اٝؼّزاؿ ك ا٤ّٝـاء کحاةاً ك ؿ٤ّةً ك ٨٣یـغ:  ماصب ز٨ا٦ؼ در ای٢ ةارق ٠ی

 .(١٦اف) «٢٠ ا١ٝـ١ٞی٢َ ٗىالً ٢ّ ا١ٝؤ٤٠ی٢، أك وؼكرةً ٢٠ ا١ٝػ٦ب ةَٜ اٝغّی٢ ٠1ـح٘یىةً أك ٠ح٨اجؼةً ك إز١اّاً ةِِٛـ١َی٥

در ةی٢ ٧ٛٗای ا٦ٜ ؿ٤ّث، در ةارق صکٟ ٣کاح، اظحالؼ اؿث. اة٨ص٤ی٥٘، قاْٗی ك ٠اٝکی ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٣کاح ٠ـحضب اؿث. ا٠اـ داككد 

غ گ٨یغ: ٣کاح كازب اؿث، پؾ ٠ؼدی ک٥ ٚادر اؿث زف آزاد ةگیؼد ةؼ اك كازب اؿث ک٥ ةا زف آزاد ازدكاج ک٤غ ك اگؼ ٚادر ةؼ ای٢ کار ٣یـث ةای

، کحاب ا٤ّٝکاح ، ٠ـأ٥ٝ 246 / 4)٨ًؿی، اٝعالؼ،  دكاج ١٣ایغ ك ةؼای زف ٣یؽ ١٦ی٢ صکٟ ٠ی ةاقغ زیؼا ازدكاج، كازب اؿثةا یک ک٤یؽ از

  (.2/2، ا١ٝٛحنغ ةغایة ا١ٝسح٧غ ك ٧٣ایة؛اة٢ رقغ ص٘یغ، 334/ 7ا٤ٕ١ٝی ،  ؛اة٢ ٚغا٥٠ ٠ٛغؿی ص٤تٞی، 193 /4، ا١ٝتـ٨ط؛ؿؼظـی، 2

 

 ـ اقسام ًکاح3
. ٠ِٞک ی١ی٢)٣کاح ا٠ِاء( -٣3کاح ٤٠ٌِٛ؛  -٣2کاح دائٟ؛  -1ٚغ٠ا ك ةْىاً ٠حأظّؼی٢، ٣کاح ة٥ ؿ٥ دؿح٥ جٛـیٟ قغق اؿث: در کحب ٧ٛٗی 

ةؼٚؼاری »٠ؼاد از ٠ٞک ی١ی٢  .(266/ ٨٠2ؿ٨ی ظ٨ئی، ٧٤٠اج اٝنّاٝضی٢، ؛ 2/261، قؼائِ اإلؿالـ ٗی ٠ـائٜ اٝضالؿ ك اٝضؼاـ، ٠ضّٛٙ صّٞی)

 ةاقغ. ٠ی (،5495، امٌالح ق١ارق 687) زْ٘ؼی ٤ٝگؼكدی، جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی ص٨ٛؽ، ص  «راة٥ٌ ٠كؼكع ز٣اق٨یی ة٥ مِؼؼ ٠اٝکیّث ک٤یؽ ك ج١حِّ

، جضؼیؼا٨ٝؿیٞة ) ٧ٛای ُّاـ از ٚتیٜ ا٠اـ ظ١ی٤یةا ج٨ز٥ّ ة٥ ٤٠ح٘ی ة٨دف ةضخ ةؼدگی در صاؿ صاوؼ، ٠ا ة٥ جتّْیث از ةؼظی از ٗ

٣کاح  ٣کاح ٠ْاًاجی، ٣کاح ٗى٨ٝی، ؿایؼ اٚـاـ ٣کاح از ٚتیٜ پؾ از جْؼیٖ ١٣اییٟ ك ٣کاح را ة٥ دك ٚـٟ دائٟ ك ٤٠ٌِٛ جٛـیٟ ٠ی (،2/220

 د٦یٟ.  ٠ی٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٣کاح ٗى٨ٝی را قِٕار ك ٣کاح ٠ِـیار، 

 

                                                           
 .

1
ةاقغ. ، ٦ؼ دك ٚـٟ از١اع، ی٤ْی از١اع ٨ٛ٤٠ؿ ك از١اع ٠ضنّٜ ٠ی«از١اّاً ةِٛـ١ی٥» ٠ؼاد از  
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 ًکاح دائن ـ 1ـ3

در کحب ٧ٛٗی ك ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، ٣کاح دائٟ ة٥ ٨ًر مؼیش جْؼیٖ ٣كغق اؿث. ٦ؼ چ٤غ ٚا٣٨٣گػار، ٣کاح دائٟ را ة٥ مؼاصث، جْؼیٖ ٣کؼدق 

، جْؼیٖ ٣کاح دائٟ، «٣کاح، كٚحی ٤٠ٌِٛ اؿث ک٥ ةؼای ٠غّت ٠ْی٤ی كاِٚ قغق ةاقغ»دارد:  ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ک٥ ٠ٛؼّر ٠ی 1075ا٠ّا ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ٠ادّق 

 ق٨د.  ٠كعّل ٠ی

كد، ای٢ ٍٝ٘ ٤٠نؼؼ ة٥ ٣کاح دائٟ اؿث، ی٤ْی ٣کاصی ک٥ ز٠اف ك ٠غّت ٠ْی٤ّی ةؼای آف ٥ ٍٝ٘ ٣کاح ة٥ ٨ًر ٠ٌٞٙ ة٥ کار ةؼكٚحی ک

 ٣یـث ك جا ز٠اف صیات ًؼٗی٢، ادا٥٠ دارد ٠گؼ ای٤ک٥ ة٥ اؿتاب قؼّی ك ٚا٣٨٣ی ٤٠ضٜ گؼدد. 

 

 ًکاح هٌقطع ـ 2ـ3
)ا٠اـ ظ١ی٤ی،  «ح ا٤١ٌِٝٛ کاٝغّائٟ ٗی أ٥ّ٣ یضحاج إٝی ّٛغٍ ٠كح١ٜ ّٞی ایسابٍ ك ٚت٨ؿ ُٝ٘یی٢ا٤ّٝکا»در جضؼیؼا٨ٝؿی٥ٞ آ٠غق اؿث: 

٣کاح ٤٠ٌِٛ ٠ا٤٣غ ٣کاح دائٟ اؿث در ای٤ک٥ اصحیاج ة٥ ّٛغ دارد ک٥ ٠كح١ٜ ةؼ (. 1، ا٨ٛٝؿ ٗی ا٤ّٝکاح ا٤١ٌِٝٛ، ٠ـأ2/258٥ٝ ،جضؼیؼا٨ٝؿیٞة

 ایساب ك ٚت٨ؿ ُٝ٘ی اؿث.

ق٨د، ةؼظالؼ ٣کاح دائٟ، دارای  یا ٣کاح ٨٠ّٚث یا ٣کاح ٠ؤزّٜ ک٥ در ّؼؼ ة٥ آف ازدكاج ٨٠ّٚث یا می٥ٕ گ٘ح٥ ٠ی ٣کاح ٤٠ٌِٛ یا ٠ُح٥ْ

 ز٠اف ك ٠غت ٠ْی٢ّ ك ٠كعّل اؿث. ٠غّت ك ازؼت، دك رک٢ از ارکاف ٣کاح ٤٠ٌِٛ اؿث.

-340/ 4، اٝعالؼ ٨ًؿی،). ا٣غ اجی اؿح٤اد کؼدق٧ٛٗای ا٠ا٠ی٥ّ، ٣کاح ٤٠ٌِٛ را زایؽ ق١ؼدق ك ةؼ ٠كؼكّیّث ك ز٨از آف ة٥ آیات ك ركای

     .(141-30/139، ز٨ا٦ؼ اٝکالـ ٗی قؼح قؼائِ اإلؿالـ؛ ماصب ز٨ا٦ؼ،  281 /5،  ٝؼّكوة اٝت٧یّة ٗی قؼح ا١ّْٞٝة اٝغ٠ّكٛیّةا، ؛ ق٧یغ دا٣ی341

; ازدكاج [ز٣ا٣ی را ک٥ ٠ُح٥ْ «: َٗؼِیىَةً ٢ُ٧ْ٤ِ٠َّ٢َّ َٗآج٢ُ٦٨َُّ أُز٨ُر٦َُؿْح١َْحَْْحُْٟ ة٥ِِ إ١ََٗا  »ةاقغ:  یکی از آیات ٨٠رد اؿح٤اد، ای٢ آی٥ قؼی٥٘ ٠ی

 (. 24(/4)٣ـاء )ک٤یغ، كازب اؿث ٧َ٠ؼ آ٧٣ا را ةپؼدازیغ.  ٠ی ]٨٠ّٚث

 

 سایز اقسام ًکاحـ 3ـ3

 ک٤یٟ. ، ة٥ ةؼظی از اٚـاـ ٣کاح، اقارق ٠یٚـ١ثدر ای٢ 

 

 ( ًکاح هُعاطاتی 1ـ3ـ3

ق٨د  ک٥ ة٥  جؼاوی ًؼٗی٢ م٨رت گیؼد ك ةغكف  ایساب ك ٚت٨ؿ ُٝ٘ی ةاقغ. ٠یؼزای ٣ایی٤ی در  ٨٠ردی گ٘ح٥ ٠ی٣کاح ٠ُْاًاجی، ة٥ 

٨٣یـغ: ٣کاح ٠ْاًاجی، ١٦اف، ز٣ای ة٥ جؼاوی اؿث ك ْٗٞی اؿث ک٥ ٠سؼّد  ایكاف در ادا٥٠ ٠ی« ٠ا الینشّ  إ٣كاؤق ةاْٜٝ٘ قؼّاً »ای٢ ةارق گ٨یغ: 

جٛؼیؼ ، ٤٠یة اٌّٝاٝب ٗی قؼح ا١ٝکاؿب٣ایی٤ی،  . )قارع ٠ٛغّس، ؿتتی ةؼای صّٞیّث چ٤ی٢ ٣کاصی كز٨د ٣غارداز ا٣كای ٨ٚٝی اؿث ك از ٣ُؼ 

  .( 188 /٣1س٘ی ظ٨ا٣ـاری، 

 

 ( ًکاح فضَلی ـ2ـ3ـ3
  ؿع٢ ظ٨ا٦یٟ  گ٘ث. ،در ای٢ ةارقدر ادا٥٠، 

 

 ( ًکاح شِغار3ـ 3ـ3

ة٥ ٣کاح  دیگؼی درآكرد ک٥ اك ٦ٟ ظ٨ا٦ؼ یا دظحؼ ظ٨د را راوی ة٥ ازدكاج اك ٣کاح  قِٕار، آف اؿث ک٥ كٝیِّ دظحؼی، اك را ة٥ قؼًی 

)  ةاقغ ک٥ ةؼای ٦ؼ یک از آ٣اف، ٧َ٠ؼی٥ّ زغاگا٥٣، جْیی٢ ٣ك٨د. ای٢ ٣کاح، ة٥ اجّ٘اؽ ١ّٞا ةاًٜ اؿث ة١٤ایغ ك ای٢ ٠تاد٥ٝ یا ٠ْا٥ٞ٠ ة٥ م٨رجی ٠ی

  (.17، ٠ـأ٥ٝ 257 / 2 ،جضؼیؼا٨ٝؿیٞةا٠اـ ظ١ی٤ی،  ؛130ػ 128 / 30، ٗی قؼح قؼائِ اإلؿالـ ماصب ز٨ا٦ؼ، ز٨ا٦ؼاٝکالـ

 

 ( ًکاح هِسيار 4ـ3ـ3
ةاق٤غ. ٣کاح ٠ِـیار ة٥ ٣کاح  ٣ُؼ اؿث. ةؼظی از ١ّٞای ا٦ٜ ؿ٤ّث، ٚائٜ ة٥ ز٨از  ٣کاح ٠ِـیار  ٠ی در ةارق ٠ا٦یّث ٣کاح ٠ـیار، اظحالؼ

 ٤٠ٌِٛ، قتا٦ث دارد. 

ازدكاج اظیؼاً در کك٨ر٦ای ظٞیر ٗارس، ة٨ٌر ٠ضغكد ركی دادق، ةؼ اؿاس ٠ؼاّات ام٨ؿ ك ارکاف ای٢ ٨٣ع »٨٣یـغ:  ك٦ت٥ زصیٞی ٠ی

١٣ایغ  ک٥ از ص٨ٛؽ ٥ٛ٘٣ ك صّٙ ظ٨د در  ق٨د  ك در آف ایساب ك ٚت٨ؿ، كٝیّ ك قا٦غ صى٨ر دار٣غ. ا٠ّا زف در آف ج٧ّْغ ٠ی ّٛغ ك ٣کاح، ازؼا  ٠ی
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١ایغ. ای٢ ٣کاح قؼّاً زایؽ اؿث ا٠ّا ٠ٛامغ ك ا٦غاؼ اؿاؿی ازدكاج از ٚتیٜ آرا٠ف ك ٠ْاقؼت ك ٨٠رد  جٛـیٟ ز٠اف اك ك ٨َ٦ُكیَف، مؼ٤ُٗؼ ٣

 .(112، جؼز٥١ ّتغاْٝؽیؽ ؿٞی١ی، صظا٨٣ادق در ز٧اف ٠ْامؼ ٥ٛٗ)زصیٞی،  «یاةغ جؼةیث اكالد، در آف جضّٛٙ ١٣ی

 

 ًکاح فضَلیـ 4
 گ٨ییٟ. ٣کاح ٗى٨ٝی، ؿع٢ ٠ی اةحغا در ةارق ّٛغ مضیش ك ةاًٜ، ؿپؾ در ةارق ّٛغ ٗى٨ٝی ك

 

 ( اقسام عقد بِ اعتبار صحّت ٍ بطالى1ـ4
 -3ّٛغ ةاًٜ یا ٗاؿغ؛  -2ّٛغ مضیش؛  -1ج٨اف از ٝضاظ جؼجّب ادؼ ٠ٛن٨د، از ٣ُؼ مضّث ك ةٌالف، ةؼ ؿ٥ ٚـٟ، جٛـیٟ کؼد: ّٛغ را ٠ی

 ّٛغ مضیشِ ٔیؼ٣اٗػ.

 

 ( عقد صحيح1ـ1ـ4

٠ٛغّس، آداری ةؼای آف در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق، ٠ذٜ ّٛغ ةیِ ک٥ اگؼ ة٥ م٨رت مضیش ٤٠ْٛغ ّٛغ مضیش، ّٛغی اؿث ک٥ از ٣ُؼ قارع 

، ج ا، ص ص٨ٛؽ ٚؼارداد٦ا در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ّ)٠ضّٛٙ دا٠اد، ؿیّغ ٠نٌ٘ی،  ج٨ا٣غ ًؼؼ دیگؼ را كادار ة٥ جـٞیٟ ٨٠رد ٠ْا٥ٞ٠ ک٤غ ق٨د، ٦ؼ ًؼؼ ٠ی

 .(107ػ  106

٨٠و٨ع  -3ا٦ٞیّث ًؼٗی٢؛ -2ٚنغ ًؼٗی٢ ك روای آ٧٣ا؛  -1قؼایي ذیٜ اؿاؿی اؿث: ؽ.ـ، ةؼای مضّث ٦ؼ ٠ْا٥ٞ٠، 190ًتٙ ٠ادّق 

 ٠كؼكّیّث ز٧ث ٠ْا٥ٞ٠. -٠4ْی٢ّ ک٥ ٨٠رد ٠ْا٥ٞ٠ ةاقغ؛ 

 

 1( عقد باطل2ـ1ـ4
 ّٛغ ةاًٜ، ّٛغی اؿث ک٥ از ٣ُؼ قؼّی ٦یچیک از آدار در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ةؼای ّٛغ ١٦چ٨ف ٣ٜٛ ك ا٣حٛاؿ، ةؼ آف ٠حؼجّب ٣ك٨د

 (. 2/241، ا٨ٛٝاّغ ك ا٨٘ٝائغ)ق٧یغ اكّؿ، 

ؿازد كٝی ةا رِٗ ٣ٛل از ّٛغ، صاٝث ّٛغ مضیش را  قارع، ة٥ دٝیٜ ٗٛغاف كم٘ی از اكماؼ ّٛغ، آدار ّٛغ مضیش ةؼ آف زاری ١٣ی

آدار ّٛغ مضیش ةؼ آف  ق٨د ك یاةغ ٠ا٤٣غ ّٛغی ک٥ ٨٠رد ٠ْا٥ٞ٠ آف ٠س٨٧ؿ ك ٠ت٧ٟ ةاقغ ک٥ ةا رِٗ ٠س٨٧ؿ ك اة٧اـ، ّٛغ ٗاؿغ، مضیش ٠ی ٠ی

 (.1/110، ص٨ٛؽ ٚؼارداد٦ا در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ّ، ) ٠ضّٛٙ دا٠اد.گؼدد ٠حؼجّب ٠ی

ّٛغ ةاًٜ، ّٛغی اؿث ک٥ ة٥ دٝیٜ ٗٛغاف ٚنغ ا٣كا یا ّغـ جٌاةٙ ایساب ك ٚت٨ؿ یا »گ٨یغ:  یکی از ص٨ٛٚغا٣اف در جْؼیٖ ّٛغ ةاًٜ 

 (. 1/107)١٦اف،  ز ّٛغ ٠ٌٞٛاً در ٦یچ ز٠ا٣ی ةؼ آف ٠حؼجّب ٣گؼددای از قؼایي مضّث، ٦یچیک از آدار ٨ُ٤٠ر ا ٣ت٨د پارق

 

 ( عقد صحيحِ غيزًافذ3ـ1ـ4
ای از قؼایي، قارع، جأدیؼ آف را ٨٤٠ط ة٥  ّٛغ ٔیؼ٣اٗػ، ّتارت اؿث از ای٤ک٥ ارکاف امٞی ّٛغ را در ةؼ دارد، كٝی ة٥ دٝیٜ ٗٛغاف پارق

 ادؼ ظ٨ا٦غ ة٨د ٠ذٜ ّٛغ ٗى٨ٝی ك ّٛغ ٠کؼَق.ك ةالحؽٝؽؿ ، ٠رِٗ ٣ٛل از ّٛغ دا٣ـح٥ ك ةغكف رِٗ ٣ٛل

اگؼ  «:( 61/ ٠4ضّٛٙ کؼکی، زا٠ِ ا١ٝٛامغ ٗی قؼح ا٨ٛٝاّغ، ) .روی ةْغ االظحیار ّٛغ ا١ٝکؼَق ی٤٘ػ ٨ٝ»در زا٠ِ ا١ٝٛامغ آ٠غق اؿث: 

 .ظ٨ا٦غ قغداد، ّٛغ ٠ُکؼَق ٠ْحتؼ ك ٣اٗػ ةْغ از اظحیار، ٠ُکؼَق ٣ـتث ة٥ ّٛغ روایث 

 

 هعاهالت فضَلیـ 2ـ4

٨٤ّاف كالیث یا كمایث یا  ٠ْا٥ٞ٠ ة٥ ٠اؿ ٔیؼ، زؽ ة٥»ؽ.ـ، در ٨٠رد ٠ْا٠الت ٗى٨ٝی، ٚا٣٨٣گػار جنؼیش کؼدق اؿث:  247ًتٙ ٠ادّق  

ی٢ م٨رت ٠ٛاـ اك پؾ از ك٨ٚع ٠ْا٥ٞ٠، آف را ازازق ٨١٣د در ا  كکاٝث ٣اٗػ ٣یـث ك٨ٝ ای٤ک٥ ماصب ٠اؿ ةا٤ًاً راوی ةاقغ، كٝی اگؼ ٠اٝک یا ٚائٟ

 « ق٨د. ٠ْا٥ٞ٠ مضیش ك ٣اٗػ ٠ی

 «٨ًری ک٥ در ٠ْا٠الت ٗى٨ٝی ٠ػک٨ر اؿث. ةیِ ٗى٨ٝی ٣اٗػ ٣یـث، ٠گؼ ةْغ از ازازق ٠اٝک ة٥ »دارد:  ؽ.ـ، ٠ٛؼّر ٠ی ٠352ادّق 

 

                                                           
ایٟ. از دیغگاق ٠کحب ص٤٘ی، ةاًٜ ةا ٗاؿغ ٗؼؽ دارد. ةؼای ج٨ویش ةیكحؼ، ر.ؾ: گؼزی،  ، امٌالح ةاًٜ ك ٗاؿغ را ة٥ یک ٤ْ٠ا در ٣ُؼ گؼٗح٠٥ٛا٥ٝدر ای٢ .  1

 .1/119 ،٠ٛاالت ص٨ٛٚی
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 ( تعزیف فضَلی1ـ2ـ4

ًؼؼ ٠اٝک، اذف داقح٥ ةاقغ، ٗى٨ٝی  کـی ک٥ در ّٛغ، ٠اؿ ٔیؼ را ٨٠و٨ع ٠ْا٥ٞ٠ ٚؼار د٦غ )ةؼای ظ٨د یا ةؼای ٔیؼ( ةغكف ای٤ک٥ از

 .(503،ص جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی ص٨ٛؽزْ٘ؼی ٤ٝگؼكدی، ) ق٨د گ٘ح٥ ٠ی

 ،: ٗى٨ٝی (1/341، کحابُ ا١ٝکاؿب) ا٣ناری،  ٨٦ اٝکا٠ُٜ إٝیؼ ا١ٝاٝک ٝٞحّنؼّؼ ك ٨ٝ کاف ٔامتاً»گ٨یغ:  قیط ا٣ناری در جْؼیٖ ٗى٨ٝی 

 چ٥ ٔامب ةاقغ.ا٣ـاف کا٠ٞی اؿث ک٥ ةؼای جنؼّؼ ٠اٝکیّث ٣غارد اگؼ

 

 )عقد هَقَف( ( تعزیف عقد فضَلی2ـ 2ـ4
ّٛغی ک٥ ّاٚغ ةغكف ای٤ک٥ ٠اٝک یا ٠أذكف از ِٚتَٜ ٠اٝک یا ٚا٨٣ف ةاقغ، ٠اؿ دیگؼی را ٨٠رد ٠ْا٥ٞ٠ ٚؼار د٦غ، ظ٨اق ّا٠غ )ؿارؽ یا 

ای٤ک٥ ٗؼكق٤غق ٠اٝک آف اؿث، آف را ة٥ قعل ٔامب ک٥ ٠اؿ ٔیؼ را ة٘ؼكق٤غ( یا ای٤ک٥ کـی از ركی ز٧ٜ، ٠اٝی را از ؿارؽ ظؼیغق ة٥ جن٨ّر 

 داٝخ ة٘ؼكقغ ک٥ ای٢ ٨٠رد را ّٛغ ٗى٨ٝی گ٨ی٤غ.

دار ازؼای ّٛغ  ٗى٨ٝی در ةیِ، ّتارت اؿث از ای٤ک٥ قعنی ةغكف اذف ٠اٝک یا ١٣ای٤غق قؼّی ك ٚا٣٨٣ی اك، ٠اؿ اك را ة٘ؼكقغ ك ٧ّغق

  .(360ػ  359. ص ٠تادی ٥ٛٗ ك ام٨ؿ)ٗیه،  ةیِ یا ةْىی ٨ّٛد دیگؼ ق٨د

)زْ٘ؼی ّٛغ ٗى٨ٝی در امٌالح ٧ٛٗی، ّٛغ ٨ٚ٨٠ؼ اؿث، ی٤ْی ٨٘٣ذ آف، ٨ٚ٨٠ؼ ك ٨٠ک٨ؿ ة٥ ازازق ٠اٝک یا ١٣ای٤غق ٚا٣٨٣ی اكؿث

 (.504ػ  503ص  ،جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی ص٨ٛؽ٤ٝگؼكدی، 

 

 ( شزایط بيع فضَلی3ـ2ـ4
٣اٗػ گؼدد. ّٛغ ٗى٨ٝی، ةا روایث ٠اٝک ک٥ ةْغ از ّٛغ  مضّث ّٛغ ٗى٨ٝی ةایغ دارای ز١یِ قؼایي از ز٥ٞ١ ٚنغ ك ة٨ٞغ ك... ةاقغ جا

 .(5 / 2)٠تضخ ةیِ(،  کحابُ ا١ٝکاؿب،)ا٣ناری،  ق٨د اؿث، کا٠ٜ ٠ی

ؿک٨ت ٠اٝک، ك٨ٝ ةا صى٨ر در ٠سٞؾ ّٛغ، ازازق ٠ضـ٨ب »ؽ.ـ، جنؼیش ٨١٣دق اؿث:  249ٚا٣٨٣گػار ٦ٟ در ای٢ ةارق در ٠ادّق 

٠ادّق ٨ٗؽ گ٨یغ: صکٟ ؿک٨ت، ٠ضه اؿث، ٦ؼگاق ؿک٨ت ١٦ؼاق ةا ٚؼی٥٤ ك اكواع ك اص٨اٝی ق٨د ک٥ ةؼ ارادق دکحؼ کاج٨زیاف در ةارق  «ق٨د. ١٣ی

 (.234، ص ٚا٨٣ف ٠غ٣ی در ٣ُٟ ص٨ٛٚی ک٣٨٤ی)کاج٨زیاف،  ق١ار آیغ ٠اٝک دالٝث ک٤غ، ١٠ک٢ اؿث ازازق و٤١ی یا ْٗٞی ة٥

 

 فضَلی عقد( قصِّ عُزٍُ بارقی ٍ داللت آى بز هشزٍعيّت 4ـ2ـ4

دی٤اری داد٣غ ك ٗؼ٨٠د٣غ: ةؼك ةا ای٢ دی٤ار گ٨ؿ٤٘غی ةؼای  ،رؿ٨ؿ اکؼـ )مّٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿّٟٞ( ة٥ قعنی ة٥ ٣اـ ّؼكق ةارٚی

ٚؼةا٣ی کؼدف، ظؼیغاری ک٢. ّؼكق رٗث ك ةا یک دی٤ار، دك گ٨ؿ٤٘غ ظؼیغ. در ةی٢ راق ک٥ آ٠غ یکی از دك گ٨ؿ٤٘غ را ة٥ یک دی٤ار ة٥ قعنی 

ٚته ك اٚتاض م٨رت گؼٗث ك ةا یک دی٤ار ك یک گ٨ؿ٤٘غ ة٥ صى٨ر رؿ٨ؿ ظغا رؿیغ، پیا٠تؼ كٚحی از زؼیاف ٠ٌِٞ قغ٣غ  ٗؼكظث ك ؿپؾ

 .(، صغیخ اكّؿ462 / 2تي ا١ٝـائٜ، ٨٣٤ری، ٠ـحغرؾ ا٨ٝؿائٜ ك ٠ـح) ی١ی٤ِک ةارؾ اهلل ٝک ٗی مَ٘ٛة»ٗؼ٨٠د٣غ: 

دا٤٣غ ك  دا٣ـح٥ ك جأئیغ ك ا٠ىای پیا٠تؼ را ص١ٜ ةؼ مضّث ّٛغ ٗى٨ٝی ٠یةؼظی از ٧ٛٗا، داؿحاف ّؼكق را دٝیٜ ٠كؼكّیّث ّٛغ ٗى٨ٝی 

 . ک٤٤غ ةؼای مضّث ّٛغ ٗى٨ٝی ة٥ داؿحاف ّؼكق اؿح٤اد ٠ی

ة٥ ّٛیغق ٠ا امالً ةیِ ٠ػک٨ر، ٗى٨ٝی ٣ت٨دق زیؼا ة٥ د٣تاؿ ةیْی ک٥ ّؼكق »قیط ا٣ناری در ةارق ركایث ّؼكق ةارٚی ك ةیِ ٗى٨ٝی گ٨یغ: 

ٚته ك اٚتاض ك جنؼّؼ م٨رت گؼٗح٥ ی٤ْی ّؼكق یک گ٨ؿ٤٘غ را ة٥ ٠كحؼی داد ك یک دی٤ار را از اك گؼٗث، ك اگؼ ةیِ ٗى٨ٝی  ا٣ساـ دادق ة٨د،

ة٨د ای٢ جنؼّٗات زایؽ ٣ت٨د، پؾ كز٨د ٚته ك اٚتاض ك جنؼّؼ ك...، دٝیٜ ةؼ ٗى٨ٝی ة٨دف ٠ْا٥ٞ٠ ّؼكق ٣یـث ی٤ْی ةا ّٟٞ ك روایث، ٠ْا٥ٞ٠ 

 .(343 /1حابُ ا١ٝکاؿب، ا٣ناری، ک) ٗى٨ٝی ٣یـث

٨٤ّاف كکیٜ پیا٠تؼ )مّٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿّٟٞ(، ای٢ ٠ْا٥ٞ٠ را ا٣ساـ دادق   ّؼكق ة٥»گ٨یغ:  ٠یؼزای ٣ایی٤ی در ٨٠رد ٨٣ع ٠ْا٥ٞ٠ ُّؼكق 

 .(5 /2جٛؼیؼ قیط ٨٠ؿی ة٢ ٠ض١ّغ ٣س٘ی ظ٨ا٣ـاری،  ، ٤ُ٠یة اٌّٝاٝب ٗی قؼح ا١ٝکاؿب،)٣ایی٤ی ٨٤ّاف ٗى٨ٝی  اؿث ٥٣ ة٥

 

 ـ ًکاح فضَلی3ـ4
٨ُ٤٠ر از ٣کاح ٗى٨ٝی، آف اؿث ک٥ » ة٥ ٝـاف ص٨ٛٚی، . ق٨د م٨رت گیؼد، ٣کاح ٗى٨ٝی گ٘ح٥ ٠ی زكزی٢ة٥ ٣کاصی ک٥ ةغكف اذف 

 (.200)٠ضّٛٙ دا٠اد، ةؼرؿی ٧ٛٗی ص٨ٛؽ ظا٨٣ادق، ص  کـی ةغكف داقح٢ ١٣ای٤غگی از ؿ٨ی ٔیؼ، ج٧ّْغی ةؼای اك ة١٤ایغ
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 دربارُ ًکاح فضَلیٍ قاًَى هدًی ( دیدگاُ فقْا 1ـ3ـ4

ةاقغ ك ّٛغ ٠ؽة٨ر از امٜ، ةاًٜ ك ٗاؿغ  ّٞی٥ یا كٝیّ اك ٠ی ٨ًر ٗى٨ٝی كاِٚ ق٨د، مضّحف ٠ح٨ّٖٚ ة٥ ازازق ٨ْٛ٠دٌّ  ّٛغ ٣کاح اگؼ ة٥

 ٣یـث.

دا٤٣غ ك در  ٗٛي در ّٛغ ٣کاح، زایؽ ٠ی دا٤٣غ كٝی ةْىی از ٧ٛٗا، ٗى٨ٝی را ٗى٨ٝی را در ّٛغ ةیِ ك ّٛغ ٣کاح، مضیش ٠ی ٠ك٨٧ر ٧ٛٗا،

در »  ٨٣یـغ: یکی از ص٨ٛٚغا٣اف در ای٢ ةارق ٠ی .(229 / 3، اٝؼّكوة اٝت٧یّة ٗی قؼح ا١ّْٞٝة اٝغ٠ّكٛیّة)ق٧یغ دا٣ی،  دا٤٣غ ٨ّٛد دیگؼ زایؽ ١٣ی

ا٣ساـ ّٛغ را ة٥ م٨رت ٗى٨ٝی ٨٠رد جؼدیغ ٚؼار ٥ٛٗ، ٣کاح ٗى٨ٝی، ج٨ؿّي ٠ك٨٧ر ٧ٛٗا، پػیؼٗح٥ قغق اؿث؛ ك صحّی آ٣اف ک٥ در ؿایؼ ٠ْا٠الت، 

 (.199)٠ضّٛٙ دا٠اد، ةؼرؿی ٧ٛٗی ص٨ٛؽ ظا٨٣ادق، ص « ا٣غ، در ٣کاح جؼدیغ ٣غار٣غ. دادق

ک٤غ ك ازازق كی در م٨رجی  ًؼؼ ٗى٨ٝی ة٨دق یا از ٦ؼ دك ًؼؼ، ٗؼٚی ١٣ی  ةی٢ ای٤ک٥ ّٛغ از یک :ةارق ای٢ صکٟ گ٨ی٤غ ق٧یغ دا٣ی در

٠ٛن٨د از كٝیّ، کـی اؿث ک٥ »كی در ةارق كٝیّ ٣یؽ گ٨یغ:  ٣اٗػ ك ٠نضّش اؿث ک٥ کا٠ٜ ةاقغ ك ج١ا٠ی قؼایي مضّث ّٛغ را داقح٥ ةاقغ.

ّٞی٥ کا٠ٜ ٣تاقغ ك ّٛغ از امٜ ةاًٜ  ی ق٨د ك ز٠ا٣ی ٦ٟ ازازق كی مضیش اؿث ک٥ ٨ْٛ٠دّٞی٥ را ٠تاقؼجاً ٠حنغّ  ج٨ا٣غ ّٛغ ازدكاج ٨٠ّٝی ٠ی

 (.141ػ140 / 5 ،اٝؼّكوة اٝت٧یّة ٗی قؼح ا١ّْٞٝة اٝغ٠ّكٛیّة )ق٧یغ دا٣ی، یـث٣

قؼط ٨٘٣ذ ّٛغ اؿث. از ٣ُؼ  ،ؽ.ـ، روای زكزی٢ 1070ًتٙ ٠ادّق در ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، ٣کاح ٗى٨ٝی، ة٥ مؼاصث ، ٠ٌؼح ٣كغق ا٠ّا 

ؿاٝگی ک٥ ةاٝٓ ة٨دق، م٨رت  ٨11ی، ٨ْٞ٠ـ ق٨د ک٥ ّٛغ ازدكاج ةغكف روایث ظ٨ا٦اف در ؿ٢ّ ٦ای ٠ا٦ُ ک٥ ةا رؿیغگی درم٨رجی»ص٨ٛٚی، 

ؽ.ـ، روای  1070قغق اؿث زیؼا ٠ادّق   گؼٗح٥ اؿث، ّٛغ ٗى٨ٝی اؿث ك ٣یاز ة٥ ج٤٘یػ دارد. ١٦چ٤ی٢ اؿث اگؼ داةث ق٨د ک٥ ّٛغ کُؼ٦اً كاِٚ

 ، ادارق کٜ ص٨ٛٚی ك جغكی٢ ٨ٚا٣ی٢ ٨ٚق ٚىائی٥(.٨٠3/3/1375رّظ٥  683/7)٣ُؼی٥ّ ق١ارق  «دا٣غ ٠یزكزی٢ را قؼط ٨٘٣ذ ّٛغ 

 

 ( هستٌد فقْی ًکاح فضَلی2ـ3ـ4

ک٤غ رازِ ة٥ ٠ؼدی ک٥ ٠ادرش در ٔیاب كی، ز٣ی را ةؼای اك جؽكیر کؼدق.  ٠ض١ّغ ة٢ ٠ـٟٞ از صىؼت ةاٚؼ )ّٞی٥ اٝـاّلـ( ؿؤاؿ ٠ی

 ج٨ا٣غ آف را كاگػارد.  صىؼت ٗؼ٨٠د٣غ: چ٤ی٢ ٣کاصی زایؽ اؿث ٤٠ح٧ی ٠ؼد اگؼ ظ٨اؿث ٚت٨ؿ ١٣ایغ، ك اگؼ ٦ٟ ٣ع٨اؿث ٠ی

٦ا  ک٤غ ک٥ كٝیّ ای٢ دك، اٚغاـ ة٥ جؽكیر آف )ّٞی٥ اٝـاّلـ( رازِ ة٥ پـؼ ك دظحؼ ز٨ا٣ی ؿؤاؿ ٠ی ١٦چ٤ی٢ در ركایث دیگؼی از ا٠اـ ةاٚؼ

)صؼّ  ک٥ ایكاف ٨٤٦ز ةاٝٓ ٣كغق ة٨د٣غ. صىؼت ٗؼ٨٠د٣غ: ٣کاح زایؽ ك ٦ؼکغاـ ک٥ ةاٝٓ قغ٣غ در ٚت٨ؿ ك ردّ ّٛغ، ٠عحار ٦ـح٤غ ٨١٣د٣غ، درصاٝی

 (.281ػ 280، ص 20، ج ٥جضنیٜ ٠ـائٜ اٝكّؼیْ إٝی كؿائٜ اٝكّیْةّا٠ٞی، ٠ض١ّغ ة٢ صـ٢، 

 

 صغيز یا صغيزُ  رعایت غِطبِ ٍ هصلحت( 3ـ3ـ4
  در ٣کاح مٕیؼ یا مٕیؼق، ةایغ ةا رّایث ٌِٔت٥ ك ٠نٞضث آ٣اف ةاقغ. اٚغاـ كٝیّ

ا٠ّا ةؼظی از ٧ٛٗا ( 5/617ّؼكة ا٨ٝدٛی،  دا٤٣غ) ًتاًتایی یؽدی، م٨رت ّغـ رّایث ٠نٞضث، گؼك٦ی از ٧ٛٗا، ّٛغ را ةکّٞی ةاًٜ ٠یدر 

ةاقغ.  كاِٚ قغق ك مضّث آف، ٨٤٠ط ة٥ ازازق مٕیؼ یا مٕیؼق، پؾ از ة٨ٞغ ٠ی« ٗى٨ٝی» از ٚتیٜ ا٠اـ ظ١ی٤ی)رق(، ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٣کاح ة٥ م٨رت 

ةاقغ  ، ّٛغ ٣کاح كاِٚ قغق، ةاًٜ ٠ی٣کاح ج٨ؿّي مٕیؼ یا مٕیؼق« ردّ»، ّٛغ ٣کاح مضیش اؿث ا٠ّا در ٗؼض «ازازق»ة٥ ةیاف دیگؼ، در م٨رت 

 (.2/255) ا٠اـ ظ١ی٤ی، جضؼیؼا٨ٝؿی٥ٞ، 

 ٨٠اٗٙ اؿث. ،ّٞی٥( رّایث ٠نٞضث ٨٠ّٝیٚا٨٣ف ٠غ٣ی، ةا ٣ُؼ اكّؿ ) 1041 َا٦ؼ ٠ادّق

 

 ( اجاسُ در ًکاح فضَلی، کاشفِ است یا ًاقلِ؟4ـ3ـ4
  .ا٣غ ة٤غی کؼدق ٣ا٥ٞٚ جٛـی٧ٟٛٗا ك ص٨ٛٚغا٣اف، ازازق در ّٛغ ٗى٨ٝی را ة٥ ازازق کاق٥٘ ك 

ق٨د کأ٥ّ٣، ازازق، ٠ٛارف  از صی٢ ك٨ٚع ّٛغ ٠ی ّٛغة٥ صن٨ؿ آدار  صکٟ، کاقٖ ة٨دف ازازق، ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی اؿث ک٥ ةْغ از مغكر ازازق

از  .١٣اییٟ ازازق، ٠ی ٣اٜٚ ة٨دف ازازق، ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی اؿث ک٥ ةْغ از مغكر ازازق، صکٟ ة٥ جؼجّب آدار ّٛغ از صی٢ مغكر ةا ّٛغ كاِٚ قغق اؿث.

ٛغ، ٠حّْٞٙ ة٥ زكز٥ اؿث ٥٣ ٤اِٗ آف از ز٠اف ك٨ٚع ّ، ازازق در ٣کاح ٗى٨ٝی، کاق٥٘ اؿث، ٠ذالً اگؼ ٧٠ؼی٥ زكز٥، ّی٢ ٠ْی٢ّ ةاقغ، ٣٠ُؼ ٧ٛٗی

  از ز٠اف مغكر ازازق.

 

 تجاٍس ٍکيل اس اختيارات: ( 5ـ3ـ4

رازِ ة٥ قعل یا ٧َ٠ؼ دادق اؿث، جساكز ک٤غ، ًتٙ ٗحاكای ٧ٛٗای ا٠ا٠ی٥، ١٠ک٢ اؿث كکیٜ از اظحیاراجی ک٥ ٨٠کّٜ ة٥ اك در ٣کاح، 

ك .« مضّث ّٛغ ٠ح٨ٖٚ ةؼ ج٤٘یػ ٨٠کّٜ اؿث »ٚا٨٣ف ٠غ٣ی،  1072ك ًتٙ مؼیش ٠ادّق ( 1/59دق،م٘ایی، ص٨ٛؽ ظا٨٣ا٣اٗػ اؿث )٣کاح، ٔیؼ

 ج٨ا٣غ ّٛغ را ردّ یا ج٤٘یػ ک٤غ. ٨٠کّٜ ٠ی
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گؼدد ك مضّث  ِ ة٥ ٨٠رد ٧٠ؼی٥ّ زكز٥ جساكز ک٤غ، در ای٢ ٨٠رد ٣یؽ، ٣کاح ٗى٨ٝی ٠ضـ٨ب ٠ی١٦چ٤ی٢ ٦ؼگاق كکیٜ از اظحیار راز

 (.12/408، ةًتاًتایی صکیٟ، ٠ـح١ـک اْٝؼك)ةاقغ  ٨٠ک٥ّٞ ٠ی ٣کاح، ٨٤٠ط ة٥ ج٤٘یػ

 در ٣کاح، ج٘اكجی ةا ؿایؼ ٨٠ارد كکاٝث ٣غارد. قایاف ذکؼ اؿث صکٟ جعّٖٞ كکیٜ
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اٝـّالـ(.  )٦٘غق زٞغی(. چآ اكّؿ. ٟٚ: ٠ؤؿّـة آؿ اٝتیث )ّٞی٧ٟ . جػکؼة ا٧ٛ٘ٝاءصـ٢ ة٢ ی٨ؿٖ، صّٞی،  ّال٥٠   >20=

 ؽ.1414
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