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 چکیده
 کدیگری به نسبت متقابلی وظایف نکاح از بعد زوجین زمینه و هدف: 

 اصطالح در تمکین.  است تمکین آنها ی جمله از که کنند می پیدا

 جزو جنسی استمتاعات از اطاعت برای زوجه اینکه از است عبارت فقها

 در تمکین بحث پیرامون مسائل از باشد. یکی داشته آمادگی همیشه

 زا بعضی. باشد می نکاح عقد ضمن در آن خالف شرط درج نکاح؛ عقد

 برخی و باطل را آن خالف شرط درج و ذات مقتضای را تمکین فقها

  .دانند می صحیح را آن خالف  شرط درج و عقد اطالق مقتضای را آن

در این نوشتار با توصیف و تحلیل و با روش کتابخانه  مواد و روشها:

 حتص ای، افزون برشناخت مفاهیم تمکین، مقتضا و شرط به بررسی

و نیز بیان ضمانت  نکاح عقد ضمن در تمکین عدم شرط صحت عدم و

 پرداخته شده است.  فریقین دیدگاه اجرای آن از

 مکینت امامیه فقه موضوع آن است که در بررسی حاصل نتیجه گیری:

 احنک اساسی و ظاهری آثار از بلکه است، نشده لحاظ نکاح عقد ذات در

 مخالفین، و موافقین قول بررسی و بیان از پس. شود می محسوب

 علیتف که چرا شد؛ پذیرفته عقد ضمن در شرط تقیید و تحدید دیدگاه

 ار،اختی به زوج و است یافته تحقق دیدگاه این در استمتاع حلیت و

 تمکین سنت اهل فقه و در است داده تنزل ای مرتبه تا را خود حق

 قد،ع مقتضای با مخالفت علت به آن خالف شرط و است عقد مقتضای

 . است شده اعالم باطل اتفاق به
 

 احنک عقد مقتضای ، تمکین عدم شرط تمکین، :هاکلیدواژه

 .سنت اهل ، امامیه ،

 

 Abstract 

Background and Aim : In a marriage contract, 

one of the obligations which has to be met by wife 
is (sexual) condescension. Since marriage contract 

like any other contract has the capacity to be 

interspersed with some additional terms and 
conditions, and 

Materials and Methods: because a review and 

comparison of Shiite and Sunni scholars' opinions 
is considered necessary for the sake of Islamic 

unity at the present time, wife's (sexual) 

condescension was investigated in marriage 
contract. Thus The present study, based on the 

description and analysis of the propositions of 

Islamic jurisprudence and the library method, has 
studied the present subject. 

Conclusion: In this study which is based on a 
descriptive-analytical method, having 

investigated some Shiite and Sunni scholars' 

critical arguments and views on the validity and 
accuracy of inserting some terms and conditions 

for not condescending on the side of wife in 

marriage contract, the researches came to the 
conclusion that in the Shiite jurisprudence, sexual 

condescension is not considered as an essential 

component in the marriage contract, but rather as 
a minor and superficial outcome of thecontract. 

The husband at his own discretion, because of 

lawfulness of having sexual relations with his 
wife, has limited his right to some degree; 

therefore, the view of inserting a limited number 

of conditions has already been accepted in the 

contract. All Sunni scholars are of the opinion that 

sexual condescension is the essential part of the 

contract, and any conditions against this principle 
would be invalid due to such opposite position 

against this fairly evident factor in marriage. 
 

Keywords: sexual relations lack ،effect of marriage 
،Imami ،Sunnite. 
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 مقدمه 

 و تكالیف نكاح عقد موجب به باشد كه مي اسالمي جوامع در كاربردی و رايج عقود از يكي نكاح

 وجز از زوجه تمكین بحث و شووود مي تعبیر نكاح آثار به گیرد كه مي قرار زوجین ی برعهده حقوقي

 عنيم به فقها منظر از تمكین. گیرد مي قرار زوجه ی ذمه بر عقد وقوع محض به كه است آثاری از يكي

 نفس واگذاردن و دادن تن كه صور  اين به ؛ است جنسي اسوممماعا  برای زوج به زوجه دادن امكان

 هب دادن تن زن اگر و نباشد خاصي مكان و زمان به مقید كه طوری به جنسوي بری بهره برای شوورر به

است البمه اين عموم و اطالق  نشده حاصل تمكین ، واگذارد ديگری مكان و زمان به را زناشوويي عمل

؛ شهید 515، 5، 4141شهیدثاني،)در جايي است كه اسمثنائاتي از قبیل حیض و غیره وجود نداشمه باشد 

؛  413، 3، 4145؛  سیسماني، 174، 1، 4114 صوافي، ؛343، 1، 4141؛ خمیني، 343، 8، 4145 ثاني،

 .(119-134اسحاق، بي تا، ابو ؛ شیرازی5، 5، 4141بهوتي  ؛491تا،  بي نجیم، ابن

 خاصووي ارمیت نیزاز تمكین عدم شوور  ی مسووه ه در مقابل مسووه ه تمكین تبیین و بررسووي    

 اشدب مي ارمیت حائز مذارب تقريب و وحد  جهت از تطبیقي فقه كه بررسيآنجا  از و است برخوردار

 و مامیها فقهای بین. اين نوشمار برآن است كه شر  عدم تمكین در دو فقه امامیه و رل سنت بیان گردد

 ایمقمض تمكین آيا كه است اين مسه ه اين در فقها اخمالف منشاء و دارد وجود نظر اخمالف سونت ارل

 ، باشود نكاح عقد ذا  مقمضووای از تمكین اگر نكاح، كه عقد اطالق مقمضووای يا اسووت نكاح عقد ذا 

 برمعم شرطي چنین بدانیم عقد اطالق مقمضای را آن اگر و اسوت باطل كند مي ممنوع را آن كه شورطي

 .است

 احنك ممعدد ارداف از يكي فقط را تمكین چون رسمند شور  جواز به قائل برخي امامیه درفقه    

 به قائل ديگر برخي و برسد نظر به صحیح تواند مي نكاح عقد ضومن در آن عدم شور  پس دانند، مي

 ثلم تولید كه نكاح تشريح از شارع غرض با  تمكین عدم شر  چون رسمند تمكین عدم شر  حرمت

 در ار تمكین عدم شر  سنت ارل فقه. رسد نمي نظر به صحیح شرطي چنین پس دارد منافا  باشد مي

به صور   نوشمار اين در لذا. داند مي عقد ذا  خالف را شر  اين چون داند مي باطل نكاح عقد ضمن

 فقه از گیری بهره با تمكین عدم شر  صوحت عدم يا كمابخانه ای و با روش توصویفي تح ی ي صوحت

 و ضووعف و  افمراق و نقا  اشوومرا  و يک رر ديدگارهای تبیین و سوونت ارل بافقه آن تطبیق و امامیه

 شود. پرداخمه يک رر كاسمي



 

 بررسی شرط عدم تمکین و ضمانت اجرای آن در فقه مذاهب خمسه / 99

 

 هامواد و روش

در پژورش پیش رو بر مبنای روش كمابخانه ای به تهیه مواد الزم پرداخمه شده است؛ بدين معنا كه 

به كمب فقهي مربوطه از فقه امامیه و فقه ارل سووونت مراجعه و ديدگارها و نظرا  ع مای آين دو فرقه 

ی و نمیجه گیرجمع آوری شوده و در نهايت با تح یل و بررسي آن نظرا  به ادامه تحقیق و جمع بندی 

 مبادر  شده است. 

 تمکین -1

 به منظور شناسايي شر  صحت يا عدم صحت شر  عدم تمكین ابمدا تمكین تعريف مي شود.

 تعریف لغوی- 1-1

 راغب)است منزلت و قدر صاحب معنای به و شده مشمق «مَكَنَ» ی ماده از كه است عربي ای واژه

 ،زبیدی واسطي. )است ساخمن مس ط و بخشیدن قدر  معنای به ديگر جای در .(773، 4141اصفهاني، 

 «فممكن له مَكَنت يا مَكَّنمه آمده البحرين مجمع در و( 441، 1، 4141جرجاني،  ؛488 ،35،  4141

 .(347، 5، 4148 طريحي) يافت اقمدار او و بخشیدم قدر  او به يعني

 تعریف اصطالحی -2-1

 به مانعي قرار ندرد مرد و خودش بین زن كه معنا اين به فقیهان؛ اصووطالحي درتعريف تمكین

 تاس جايز آن در اسممماع كه آنچه از زن، اگر و نیابد اخمصاص خاصي مكان و زمان به طوريكه رابطه

، 4149ح ي، محقق)است نشده حاصل قرار درد تمكین مرد در معرض  خاصي زمان و مكان در را خود

 اي گفمن سخن با انكه از اعم كند خالي را خودش و مرد بین زن». در تعريف ديگر آمده است: (194، 1

 عذر دارای كه مواقعي در مگر است، جايز اسوممماع كه زماني رر در درد انجام را كار اين كردن عمل با

 ناعامم و باشد آماده بايد زن كند، اراده را زوجه اسممماع مرد كه مكاني و ررزماني در يعني باشد؛ شرعي

 راظها به تمكین: اند گفمه تمكین تعريف در  فقها از ديگر . برخي(515، 5، 4141شووهیدثاني،«)نورزد

، 4145شهید ثاني، ) است الزم زوجه بر اطاعمش كه كاررايي در شوود مي تعبیر زوج از زوجه اطاعت

 ديدگاه (. از413، 3، 4145؛  سوویسووماني،174، 1، 4114 صووافي، ؛343، 1، 4141؛ خمیني، 343، 8

 چیزی رر و باشد مرد جنسي اسممماع ی آماده رمواره زن كه است آن معنای به تمكین سنت ای ارلفقه

 و ماعاسمم يعني تمكین شده فمه ديگر جای در و. بردارد خودشان بین از را شوود مرد كامجويي مانع كه
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 ؛ شیرازی491تا،  بي نجیم، ابن) باشد مي اسوممماع نوع رر به و مكاني و زماني رر در زن از وری بهره

 .(119-134اسحاق، بي تا، ابو

 وجوب تمکین -3-1

 ادله فقهای امامیه  -3-1-1

 زوج از زوجه جنسووي تمكین ی مسووه ه به بقره ی مباركه ی سوووره 113 ی آيه در -كماب( الف

 ازرر پس رسمند شما كشمزار شما ؛زنان...شهمم أني احرثكم فأتوا لكم حرث نساءكم: »است شده اشاره

 فظل اوالً: است ارمیت حائز نكمه چند آيه تفسیر در«درآيید خود كشومزار به خوارید كه جا)و رر گونه(

 آن از دبر از وطي بودن جايز رو اين از و دارد داللت مكان لحاظ از مقاربت بودن جايز بر «أنّي»

 اسمعمال مكان و زمان در «أنّي» كه معمقدند ای عده .(133،4145 مرتضي، شوريف) شوود مي اسومفاده

 مكاني و زمان رر در را اسممماعي نوع رر ی اجازه مردان به بنابراين است، آمده مط ق آيه در و گرديده

 هآمد آيه اين تفسوویر در كه رواياتي به خود نظر اثبا  برای عده اين .(547،4144ادريس، ابن) درد مي

 :است آمده ذيل شرح به رايي اسمدالل آيه بودن مط ق قائ ین به پاسخ در كنند. مي اسمناد

 نسل بقای و رسمند كشمزار مانند نسل بقای برای زنان كه اسوت نكمه اين بیان صودد در آيه:  اوالً

  صور به مردان برای اسوممماع حق اثبا  صودد در آيه بنابراين نیسوت خاصوي مكان و زمان به مقید

 يا مكان به نسووبت و اسووت زمان در«أنّي»ظهور:  ثانیاً .(348-349، 4طباطبايي،بي تا،) نیسووت مط ق

 اربتمق به اخمصاص آيه در «حرث»لفظ. دارد اطالق آيه اين گفت بموان كه ندارد ظهوری ديگر، مسائل

 وطي مط ق جواز شووريفه ی ازآيه و شووود مي محسوووب حرث محل مكان، اين فقط چون دارد قُبُل در

 (.434، 4147،5خويي، )شود مي اكمفا است قُبُل در وطي كه ممیقن قدر به و شود نمي اسمفاده

 شووده تأكید زناشووويي مسووائل و زندگي امور در شووورر از كردن اطاعت روايا  در-روايا ( ب

 از ايشان و( ع) باقر امام از ابوبصیر-4شود.  مي اشاره روايا  اين از نمونه چند به جا اين در اسوت؛كه

 مانشووورران كامیابي مانع تا نكنید طوالني را نمازتان: » فرمايند مي كه كند مي نقل(ص) اكرم پیامبر

 ی الناضووره حدائق كماب در بحراني( 451، 14، 4149حرعام ي، ؛548، 5،  4147 ك یني،« )نشووويد

 اسووت كرده اسوومناد زوجه از نافرماني ررگونه تر  و زوج حقوق روايت باب در روايت اين به خويش

( ص)اكرم پیامبر كه كند مي نقل )ع( صووادق امام از كناسووي ضووريس -1. (414، 13، 4145بحراني،)

 اجابت را شوررش ی خواسمه او و خواند فرا رايش نیاز برخي برای را او رمسورش كه زني: »فرمودند
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 مي لعن را زني چنین شووورر شوودن بیدار رنگام تا مالئكه بخواباند، و نمايد آلود خواب را او تا نكند

 .(375 ،8، 4145مج سي اول،«)كنند

 اين بر فقها كه است مس م امری شورر از اطاعت و است شوورر حقوق از زن تمكین - اجماع( ج

 و دارند نظر اتفاق مط ب اين بر فقها كه اسووت مسوو م آن بر جوارر صوواحب و دارند نظر اتفاق مط ب

 .(343، 34، 4141نجفي،) است نموده اجماع ادعای برآن جوارر صاحب

  سنت اهل ادله فقهای - 3-1-2

 معاشوور  قالب در را ديگری مقابل در زوجین از يک رر تمكین شووافعیه فقهای -كماب -الف

 بر هك وظايفي رمان مانند ؛... بالمعروف ع یهنَّ الّذی مثل لهنَّ»طبق اين آيا   .اند كرده بیان بالمعروف

 عاشوورورنَّ»و  (118/  بقره« )اسووت مردان عهده بر آنان نفع به شووايسوومه طور به اسووت، زنان عهده

 زوجه بالمعروف معاشوور  عنوان به آنچه(«49/  نسوواء.«)كنید رفمار شووايسوومگي به زنان با بالمعروف؛

، 4134؛ نووی، 133شیرازی ابو اسحاق، بي تا،) باشد مي اسممماع از اطاعت در زن تس یم است، مطرح

 (.315، 4134شورراست)نووی،  اذن با منزل از زن ديگر تمكین خروج (. البمه مصداق94

 رابرای زنش مرد، اگر»: فرمودند كه كند مي روايت پیامبر از ع ي بن ط ق-4 -روايا  -ب

 - 1(155 ، 3تا،  بي ترمذی،« )باشد تنور كنار اگر حمي كند؛ اجابت بايد زن فراخواند خود نزد حاجمي

 اممناع زن و بخواند بسمر به را خود رمسر شما از يكي اگر» :فرمودند كه كند مي نقل پیامبر از رريره ابي

 مي لعن را زن آن صووبح تا الهي فرشوومگان اسووت، غضووبنا  او بر مرد درحالیكه بخوابد و كند

 كننده مرا من اگر: »فرمودند كه میكند نقل پیامبر از شیبه ابي بن ابوبكر -3 (4993:4147بخاری،«)كنند

 كه خقي خاطر به كند، سووجده خود شووورر بر زن كردم مي امر.  كند سووجده ديگری به كسووي كه بودم

 پیامبر از رريره ابي- 1 (595، 4،  تا بي قزويني،«)اسوت داده قرار زنان ی عهده بر مردان برای خداوند

 كند، مي اممناع مرد فراش و رمبسوومری از حالیكه در بخوابد شووب اگرزن: »فرمودند كه كند مي نقل

 .(4459 تا، بي قشیری،«)شود صبح كه وقمي تا كنند مي لعنت را زن مالئكه

 

 

 عقد مقتضای -2
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   تعریف مقتضی -1-2

( فاعل اسم – كسر به) مقمضي. است مط وب يا اثر معني به(  مفعول اسم – فمح به) لغت مقمضي در

 كه ازامری است عبار  اصطالح در .(345،4148؛ سعدی،333تا، بي عبدالرحمان،)است مؤثر معنای به

 ریطو به.دانست عقد از اساسي و اص ي مقصود را آن توان مي و گردد مي منعقد آن پیدايش برای عقد

 . جامع(148،4385بجنوردی،  موسوی) است عقد ابطال و نفي با مساوی عقد، از مقمضي آن سو ب كه

 هك آتش رمانند. اسووت دارا را تكوين عالم در تكويني اثر وجود اقمضووای كه اسووت آن مقمضووي تعريف

 يا اردد شرعي اثر اقمضای شارع جعل حسب بر كه است ديگرچیزی عبار  به .دارد سوزاندن اقمضوای

 به منث انمقال و خريدار به مبیع انمقال بیع، عقد اثر مثالً است داده قرار خود حكم موضوع را آن شوارع

. 4:شود مي تقسیم نوع دو به فقه در . مقمضي(54، 4379پور،  عبدی وحدتي، قنواتي،)اسوت فروشونده

 .اطالق مقمضي. 1 ذا  مقمضي

 عقد ذات مقتضای -2-2

 ذا  ضایمقم كه نحو بدين. كنند مي منعقد را عقد آن حصول قصد به طرفین كه است مسمقیمي اثر 

 عقد ماریت يعني.  رود مي بین از عقد ماریت آن، حذف با كه است نزديک عقد ماریت به قدر آن عقد،

 رد طوريكه شود؛ به مي ديگری انمفای باعث يک رر انمفای و رسومند رم م زوم و الزم آن مقمضوای و

 ديگر برخي .(118، 1، 4147حسیني، ای مراغه)نیسمند قائل عقد آن برای موضووعیمي شورع، و عرف

 ذا  ایمقمض يعني بهمر بیان به شوود، مي گفمه ري حیث من عقد ماریت به عقد ذا  مقمضوای معمقدند

 لغماً نیز دعق مقمضا، شدن منمفي با طوريكه به ؛ شود نمي محقق آن بدون عقد كه گويند مي امری به عقد

. مشمری هب بايع از مبیع م كیت انمقال يعني عرف در بیع: مثال طور به.شوود مي منمفي شورعاً يا عرفاً يا

 اين رد نگردد، منمقل بايع به مشوومری طرف از ثمن يا و مشوومری به بايع طرف از مبیع م كیت اگر حال

 مقمضای: معمقدند ديگر ای عده .(454-451:4147نراقي) است نشده واقع بیعي عرفي طور به صوور 

 برای .ندك مي داللت آنها بر مطابقي داللت به و بوده آنها مقمضای بذاته عقد كه گويند مي اموری به ذا 

 شودن منفعت مالک مسمأجر شود، شر  اگر حال.  است مع وم عوض به منفعت تم یک اجاره مفاد مثال،

 عقد ذا  اقمضای خالف مزبور شور  نشوود، آن مالک و ندارد مع وم عوض در تصورف حق موجر يا

 عقد ذا  اقمضای برخالف شر  اين شود، شر  زوجیت ی رابطه در وطي عدم نكاح عقد در ويا است

 .(441، 1، 4373نائیني،) است
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 عقد اطالق مقتضای -2-3

 ممرتب است عقد كه آن جهت از برعقد را ررامری شارع ازاينكه است عبار  عقد اطالق مقمضای

. دارد وجود آن اقمضای تحقق امكان رم شارع جعل بدون داده، گرچه قرار عقد مقمضای را آن و نموده

 ادهد قرار دائم نكاح بر را نفقه شر  و بیع برای را حیوان خیار و مج س خیار مقدس شوارع آنكه مثل

 .(54:4147نراقي،) است داده قرار را لزوم عدم بر حكم آن، در تصرف از قبل ربه موضووع در و اسوت

 اللتد و نبوده آن مقمضووای بذاته عقد كه شووود مي گفمه اموری به اطالق مقمضووای معمقدند نیز برخي

 حسب به هك گويند مي عقد اطالق مقمضای را تبعي ضمني المزاما  ب كه كند، نمي داللت آنها بر مطابقي

 و مهريه نفقه، مثل. گردد مي منصرف آن به عقد واقع در و گردد مي عقد ممضمن آثار آن عاد  و عرف

 داشوومه را ارث و نفقه، مهر موارد از يک رر عدم شوور  نكاح عقد ضومن در توانند مي زوجین كه ارث

 .(443 ،1، 4373نائیني،) كند نمي وارد ای خدشه نكاح، ماریت به شروطي چنین و باشند

 شرط -3

 تعریف شرط -3-1

 ؛154، 4141اصووفهاني،  راغب)باشوود مي عالمت و ديگر چیز به چیزی تع ق معنای شوور  به

 آن مانند و بیع در المزام و الزام موجب كه اسووت چیزی آن معني . رمچنین به(315 تا، بي عبدالرحمان،

مي گويد:  انصاری در تعريف شر . شیخ (491:4148 سوعدی، ؛491، 1، 4141منظور،  ابن)شوود مي

 الزم مشرو  وجود آن وجود از ولي آيد مي الزم مشرو  عدم آن ازعدم كه است چیزی شور  يعني»

 از شر  معني اين در. «نیست درست آن عكس ولي است نماز صحت شور  كه طهار  مانند آيد نمي

 مي را مشروطي شرطي رر ناخواه و خواه گرفمه، قرار وضعي احكام ی زمره در و است اضوافي مفاریم

 و اسووت قرينه نیازمند اطالقا  در شوور  برای معنا دو اين از رريک تعیین كه اسووت معمقد ط بد. وی

 داند مي المزام و الزام مصدری معنای رمان را«شوروطهم عند المؤمنون» كالم در شور  از مراد رمچنین

 .(175، 3، 4145انصاری،)

 

 عقد نکاحاقسام شرط در ضمن  - 3-2
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 هشد داده توضیح زير قسم چهار در نكاح عقد ضمن شر  اقسام مهممرين در فقه امامیه: -3-2-1

 :است

 ل،باط تنها نه شرو  از برخي فقها از برخي ی عقیده به: است عقد مفسود و فاسود كه شورطي.  4

 حق مر،بیش يا و كممر يا روز سه تا كه كند شور  زوجین از يكي آنكه مثل. رسومند رم عقد مبطل ب كه

 ضایمقم خالف چون است، عقد مبطل و باطل شر  اين فقها، مشهور نظر به. باشد داشمه را نكاح فسخ

 رابطه ح یت و زوجیت كه عقد مقمضای و طبیعت با شر  اين .(484، 5، 4114، مغنیه)است نكاح عقد

 .دارد منافا  است،

 ر ش اگر كرده، بیان المكاسب در انصاری نیست. شیخ عقد مفسد اما اسوت فاسود كه شورطي.  1

 دعق ضمن زوجه كه آن مثل. نیست عقد مبطل ولي است، فاسد باشود سونت و كماب خالف عقد ضومن

، 1، 4144انصاری،)باشود  نداشومه مجدد ازدواج يا ندرد طالق را او گاه ریچ زوج كه كند شور  نكاح

 .(95، 34، 4141نجفي، ؛484، 5، 4114مغنیه، ؛41

 شود. مثل مي له مشرو  برای خیار حق موجب شر  انجام عدم و است، صوحیح كه شورطي.  3

 در. گردد مي الزم وعقد است صحیح شر  صوور  اين در و باشود باكره زوجه كند شور  زوج آنكه

 شر  بارز مصداق مثال اين .(484، 5، 4114مغنیه،)شود مي ثابت فسخ خیار شور  از تخ ف صوور 

 مي له مشرو  برای خیار حق موجب ان عدم كه است شروطي جم ه از صفت شر  .باشود مي صوفت

 حق نكاح در مشووروعي شوور  رر فقدان: اند گفمه فقها از ديگر برخي .(375، 34، 4141نجفي،) شووود

 .(59، 3، 4143، عالمه ح ي) آورد -مي فسخ

 مثل. شود نمي له مشرو  برای خیار حق موجب شر  انجام عدم و است صوحیح كه شورطي.  1

 ر ش به وفای موارد گونه اين در. باشد داشمه سكونت معین منزلي يا شهر در كندكه شور  زوجه آنكه

 از تواند مي زن ولي شود نمي ايجاد زوجه برای فسخ حق شود، عمل شر  خالف اگر ولي است واجب

 خود ازدواج به را زني كه مردی ی درباره شده روايت(السالم ع یه) صادق امام از. نكند ممابعت شوورر

 )باشد وفادار شور  به بايد زوج: فرمودند امام نكند، خارج شوهرش از را زن اينكه به مشورو  دراورد

 .(514، 11، 4145بحراني، ؛ 484، 5، 4114مغنیه،

 در فقه اهل سنت -3-2-2
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 را ر ش اين از يک رر كه كند مي تقسیم نوع چهار بر را نكاح در شر  ك ي تقسیم يک در عامه فقه

 . شود مي بیان ذيل در كه است خاصي حكم دارای

 هب عبارتي به يا رسمند عقد مقمضای شرو  از دسمه اين: است واجب آن به وفای كه شرطي.  4

 معاشر  شر :  مانند شود نمي رسولش و خدا حكم در تغییر شامل و رساند نمي ضرری عقد مقمضای

 اذن بدون منزل از زن نشدن خارج شر  زن؛ برای قسم حق و سكونت نفقه، شر  ؛(تمكین) بالمعروف

 جازها وی؛ رضايت به مگر شورر منزل از نكردن انفاق شورر؛ اذن به مگر نگرفمن اسمحبابي روزه شورر؛

 اين .(313، 1، 4148تیمیه،  ابن ؛315، 1، 4344عابدين،  ابن)شورر اذن به مگر شخصي به ندادن ورود ی

  َ ْمُمْاسْمَحْ مَا بِهِ تُوفُوا أنْ الشُّرُو ِ أحَقُّ: »اهلل رسول قول و خدا حكم خاطر به رسمند الوفا الزم رمگي شرو 

 . «الفُرُوجَ بِهِ

 اطل،ب عقد مقمضای با منافا  خاطر به شرو  از دسمه اين: نیست واجب آن به وفای كه شرطي.  1

 عزل مهريه، نپرداخمن شر  زن، با جنسي ی رابطه عدم زن، بر نفقه تر  شر  مانند. است صحیح عقد اما

 .(785، 1تا،  بي حصكفي،) آن مانند و زن توسط مرد به دادن نفقه شر  يا و زن از

 اينكه و دعق مقمضای با مغاير  ع ت به شرو  خود ولي است صحیح نفسه في شرو  اين به مشرو  عقد

، 1، 4134المجويری، )رسمند باطل شود؛ مي ساقط است شده واجب عقد ی واسطه به شرعاَ  كه حقوقي

35-37). 

 بر كهآن مانند ندارد منافاتي عقد مقمضای با شر  نوع اين: است نفع دارای زوجه برای كه شرطي.  3

 ازدواج يا كند شر  مهر در را زيادی مقدار يا نكند، خارج سرزمینش و شهر از را زوجه شود شر  شورر

 واردم اين ندارد. در منافا  نكاح عقد با كه موارد اين مانند و نبرد مسافر  به را زن يا باشد نداشمه مجدد

 هب فسخ حق زوجه برای تخ ف صور  در و است الزم زوج بر شر  به وفای و است صحیح شر  و عقد

سوره مائده،  4آيه  -4 : اند كرده ذكر شر  به وفای برای دلیل . دو(194، 4145كاساني، )آيد مي وجود

 أحَقُّ: » اهللِ رَسُولُ قَالَ:  عامر بن عقبه روايت -1ای كساني كه ايمان آورديد، به قراردادرای خود وفا كنید. 

 .«الفُرُوجَ بِهِ اسْمَحْ َ ْمُمْ مَا بِهِ تُوفُوا أنْ الشُّرُو ِ

 كه فاسدی شر (  الف. است نوع دو بر شر  اين: است شده نهي آن از اسالم در كه شرطي.  1

 شر (  شود. ب مي ممعه نكاح و مح ل نكاح شغار، نكاح جم ه از  شود مي نكاح عقد بطالن موجب
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 در. درد طالق را روويش مرد كند شر  زوجه.  4:جم ه از شود نمي نكاح عقد بطالن موجب كه فاسدی

 رمسر از جدايي و است شده شر  حقش ابطال مرد برای چون است باطل شر  و صحیح نكاح مورد اين

 مي وارد زن به كه ضرررايي ساير و وارده بالی از زن دشمنان شدن خوشحال وی، ق ب شدن شكسمه اول،

 مجدد ازدواج زوج شود شر  اگر اما. نیست جايز شر  به وفای مرد برای كه است ع  ي موارد اين شود؛

 ي، زحی) شود مي ايجاد فسخ حق زوجه برای شر  از تخ ف صور  در و است صحیح شر  باشد نداشمه

4148 ،9 ،5517). 

  شر زن بكار  يا است، كمابي شود مع وم بعد اما باشد مس مان مرد كند شر  زن كه رنگامي. 1

 به و است صحیح نكاح موارد اين در باشد، عیب دارای وی اما كند شر  را عیبي نفي باشد، ثیبه اما شود

 .شود مي ايجاد فسخ حق زوجین برای شر  نسبت

 نابراينب ندارد، اعمباری باطل نكاح گفت، بايد باطل نكاح حكم خصوص در شد بیان آنچه تناسب به

 ودش وطي باطل نكاح به زن اگر و شود نمي واجب مهر و عده وطي بدون و نیست فسخ و طالق به نیازی

-35، 1، 4134المجويری، )شود مي واجب فوراً زوجین بین جدايي باطل نكاح در. است مهرالمثل مسمحق

 (.514، 7تا،  بي قدامه، ؛ابن434، 4141،5بهوتي،  (37

 شرط عدم تمکین -3-3

 تمکین درفقه امامیه عدم شرط صحت موافقان ی ادله - 3-3-1

 با اث برای و كند، تمكین عدم شر  نكاح عقد ضمن در تواند مي زن كه معمقدند امامیه فقهای از برخي

 شود. مي بررسي و پرداخمه آن به ذيل در كه اند كرده تمسک ای ادله به خود، سخن

 شرط به وفای الف( لزوم

در مورد وفای به  )ص( ( و روايت مشهور پیامبر4مائده/«)أوفوا بالعقود»فقها اسمناد به آيه مشهور 

ا حرام لي ربايد به شر  خود وفا كند مگر اينكه آن شر  حال رر كسي كه با رمسر خود شرطي كند،»شر  

( را عوام ي از وجود المزام زوج به شر  عدم تمكین 447، 48، 4149، )حرعام ي« و حرامي را حالل كند

 كه بر مشرو  ع یه واجب است وفای به شر  كند. در عقد نكاح دانسمه اند؛

 اليحدر مقام پاسخ بايد گفت زماني بايد از وفای به شر  سخن گفت كه حالل و مباحي حرام نشود در 

كه شر  عدم تمكین در كل زندگي زناشويي باعث تحريم مباح مي شود. رمانطور كه در روايت برای سوگند 
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« بر تو حرام نیست آنچه را كه خداوند حالل كرده،» بر تر  عصیر مباح برای رمیشه آمده است:

 .(445، 1، 4373نائیني،)

قد اما با اثر ظارری ع ی ذا  عقد نباشدبنابراين شر  عدم تمكین به طور مط ق اگر برخالف مقمضا

 با نفي مضمون عقد مالزمه دارد، منافا  دارد. از اين رو مي توان گفت از آنجا كه نفي اثر ظارری عقد عرفاً

 شر  عدم تمكین از عدم قصد مضمون عقد حكايت مي كند كه در نمیجه عقد باطل مي گردد.

 ادق )ع(استناد به روایت عماربن مروان از امام ص -ب

مردی نزد زني آمد و از او خواست كه با او ازدواج  به امام صادق )ع(عرض كردم: راوی مي گويد: 

مشرو  به اينكه از انواع اسممماعاتي كه مرد از  آن زن گفت من خود را به ازدواج تو در مي آورم، كند.

 ، جز آنكه از دخول بپرریزی؛رمسرش مي خوارد برای تو اجابت كنم و  رر گونه خواسمي از من لذ  ببری

حضر   در پاسخ فرمودند: اشكالي ندارد و شر  صحیح است و مرد صرفاً  زيرا من از رسوايي مي ترسم.

بنابر اطالق روايا   عده ای از فقها، (73، 14، 4149، )حرعام ي .در چهارچوب رمین شر  ذی حق است

شیخ طوسي در  .(498، 11، 4145، بحراني؛443، 1، 4373نائیني،مذكور، شر  را صحیح مي دانند )

المبسو  صحت اين شر  را مخمص عقد موقت مي داند چون با در نظر گرفمن تناسل و توالد در عقد نكاح 

 اما در جايي ديگر به اسمناد اطالق روايا ، .(341، 1، 4387، چنین شرطي را باطل مي داند)طوسي دائم،

از اين جهت اين شر  را  .(341، 1، 4387، )طوسي معمبرشمرده استاين شر  را به طور مط ق صحیح و 

مخمص عقد موقت دانسمه اند كه در نكاح موقت آثار مربو  به وطي خوف الفضیحه)رسوايي( را به دنبال 

 چرا كه وطي دارای تبعاتي چون فرزندآوری مي باشد. دارد؛

 غایات متعدد مترتب برنکاح -ج

ا ب ي از فقها شر  عدم اسممماع جنسي را در ضمن عقد نكاح پذيرفمه اند.امام خمیني )ره( مانند برخ

اين اسمدالل كه انگیزه رای جنسي تنها ردف ازدواج نیست  ب كه ارداف ممعدد عقاليي و عرفي در عقد 

حصول محرمیت و... كه رر يک از اين انگیزه را  ازدواج وجود دارد مانند وص ت با خانواده رای شريف،

 .(181، 5، 4114، موسوی خمیني)ند شكل درنده ی عقد نكاح باشدمي توان
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رمچنین امام در كماب تحريرالوسی ه ی خويش آورده اند: اگر زن در ضمن عقد نكاح عدم ازاله ی بكار  

وفای به شر  الزم است و فرقي بین نكاح دائم و موقت نیست و البمه اگر مرد وفای به شر   را شر  كند،

 .(343، 1، 4141، )موسوی خمیني نمي باشد نكند عقد باطل

آنچه از سخنان امام )ره( برداشت مي شود آن است كه رابطه ی جنسي تنها يكي از غايا  و ارداف 

نه تمام ردف آن؛ چون رمان گونه كه بیان شد ارداف و اغراض ديگری مثل حصول محرمیت  نكاح است،

بنابراين به دلیل وجود اغراض ديگری در نكاح نفي نزديكي  در نكاح وجود دارد. و پرسماری از بیمار و...

موجب نفي عقد نكاح نمي گردد ؛ و در حقیقت فرمايش امام خدشه ای به اصل عدم  در قالب شر ،

 مشروعیت شر  عدم تمكین وارد نمي كند.

 الوطی معذور و جنسی ناتوان افراد د( نکاح

جواز نكاح افراد  تمكین در ضمن عقد نكاح، يكي ديگر از ادله ی فقها نسبت به صحت شر  عدم

پیش از اين نیز ذكر شد اغراض و ارداف ممعددی بر امر نكاح ممرتب است كه اسممماع  ناتوان جنسي است.

از اين رو اگر غرض اص ي . (444، 34، 4141؛ نجفي،484، 5، 4114مغنیه،جنسي يكي از آن ارداف است )

كه از برقراری رابطه زناشويي محروم رسمند مانند افراد مبمال به بیماری كساني  از نكاح اسممماع جنسي باشد،

تنهايي و... ازدواج كرده اند، اين چنین برداشت  قرن و عنن و يا افرادی كه با انگیزه رايي چون پرسماری ،

 كه از اين موربت الهي برای رمیشه محروم مي مانند. مي شود؛

لوطي و شخصي كه خودش شر  عدم تمكین مي كند تفاو  به نظر مي رسد بايد بین شخص معذورا

چراكه مباح بودن رابطه ی زناشويي را مي توان اساس نكاح ت قي كرد و شرطي كه اين حق را از  قائل شد،

ولي امكان وقوع عم ي رابطه ی  از مصاديق تحريم حالل و س ب حق به طور ك ي مي باشد ، رمسر بگیرد،

و اشخاص تنها و نیازمند به رمدم جايز مي  لذا نكاح اشخاص بیمار یست؛زناشويي اساس اص ي نكاح ن

الزم به ذكر است كه شخص قرن و عنن اگرچه از وطي معذورند ولي به طور  (411، 4391، )قنبرپور باشد.

 ك ي از اسممماعا  جنسي بي بهره نیسمند و بخشي از اغراض جنسي در آنها تأمین مي گردد.

 تمکین در فقه امامیه عدم شرط صحت عدم مخالفانی  ادله - 3-3-2

 ر ش كه چرا باشند مي تمكین عدم شر  صحت عدم به قائل فقها از برخي اسالمي، فقهای میان در

 يلذ در كه اند كرده اسمناد ادله چند به خود سخن اثبا  برای و دارد منافا  عقد ذا  مقمضای با مذكور

 .گردد مي بررسي و تبیین
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 سنت و قرآن با شرط بودن مخالفالف( 

عده ای از فقها، برای اثبا  دلیل خود به روايت محمد بن قیص از امام صادق )ع( اسمناد كرده اند. 

مردی، زني را به ازدواج خويش درآورد و زن مهريه را به مرد بخشید به شر  آن كه حق مضاجعه و »

سنت كرده و حقي را دارا شده كه شايسمه نبوده است. طالق به دست زن باشد. امام فرمودند: زن مخالفت با 

« امام در ادامه فرمودند: مهريه بر عهده مرد است و جماع و طالق در اخمیار مرد است و اين سنت مي باشد

 (.189، 14، 4149)حرعام ي، 

با اين اسمدالل كه قرار گرفمن حق جماع و طالق در دست زن با سنت منافا  دارد پس شر  عدم 

الرجال قوامون ع ي »كین نیز مخالف باقرآن و سنت مي باشد. به اسمناد آيه ی شريفه ی تم

(، رياست خانواده برعهده ی مرد است كه اثار و نمايجي از جم ه تمكین زن را به دنبال 31نساء/«)النساء

نه را در اين زمیدارد. اما زن مي تواند برابراصل حاكمیت اراده با اسمفاده از شر  ضمني عقد س طه ی زوج 

الطالق بید من أخذ »به حالت تعديل در آورد. در كنارآيه اسمناد به روايت مشهور نبوی كرده اند: 

( طالق به دست كسي است كه حق نزديكي با زن را دارد. مگر اينكه 419، 1، 4141شهید ثاني، «)بالساق

ور  اخمیار زن در طالق مسمفاد از مرد به اخمیار خود حق تمكین را به زوجه وكالت درد كه در اين ص

 اخمیار زوج است.

 نکاح مفهوم با شرط بودن ب( مخالف

برخي از فقها معمقدند كه واژه ی نكاح به معنای وطي و جماع مي باشد. اگر گفمه شود كه نكاح به 

رفاً صمعنای جماع با شر  عدم تمكین مغاير  دارد. در پاسخ به اين ديدگاه گفمه مي شود واژه ی نكاح 

به معنای وطي نیست ب كه از معاني ديگری چون عقد، اخمال  و انضمام وتقابل و... نیز 

؛ ابن فارس، 511، 1؛ فیومي، بي تا، 115، 8، 4141؛ ابن منظور، 114، 5، 4148برخورداراست)طريحي، 

بت رعیه ثا(. مشهور فقها معمقدند كه نكاح برای عقد وضع شده است. درباره آن حقیقت ش175، 5، 4141

، 34، 4141شده است و اسمفاده ی نكاح برای وطي از باب مجاز مي باشد كه نیاز به قرينه دارد )نجفي، 
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(. با توجه به مطالب فوق، ابمدا عقد نكاح منعقد مي شود و وطي كه يكي از آثار نكاح مي باشد بعد از 5

 عقد به وجود مي آيد؛ زيرا عقد نكاح سبب ح یت وطي مي شود.

 

 

 باشد. می حق سلب و حالل تحریم مصادیق از تمکین عدم ( شرطج

( تمسک 443، 1، 4373نائیني،)«لیس لک ان تحرم ما أحل اهلل»مخالفین شر  عدم تمكین به روايت 

جسمه اند كه تر  روابط جنسي از مصاديق تحريم امر حالل دانسمه اند چرا كه راه ديگری برای ح یت اين 

رابطه وجود ندارد. اما پیش از اين بیان شد، حذف كامل روابط جنسي در حكم شر  خالف مقمضای عقد 

دن اين امر به نوع خاصي يا مقید و از مصاديق تحريم حالل و س ب حق محسوب مي شود. اما محدود كر

، 1، 4373نائیني،)كردن آن به برره ای از زمان خاص، به خاطر عدم مخالفت با كماب اشكالي ندارد 

(.گروري ديگر از فقها معمقدند شر  عدم تمكین با اثر ظارری عقد منافا  دارد. منظور از اثر ظارری 443

طرفین و عاقد را از انعقاد عقد تشكیل مي درد. اثر عمده  عقد اثری است كه عرفاً و شرعاً تمامي منظور

ظارری ممرتب بر عقد نكاح، اسممماع جنسي مي  باشد ؛ ررچند اغراض ديگری نیز وجود دارد. بنابراين 

 (.135، 3، 4149شر  عدم نزديكي با اثر ظارری عقد منافا  دارد)موسوی بجنوردی، 

 نکاح مقاصد با شرط بودن د(مخالف

از فقها به باطل و مبطل بودن شر  عدم نزديكي در نكاح معمقدند و دلیل خود را بر پايه ی  عده ای

ردف نكاح يعني توالد و تناسل مي دانند. شر  مذكور كه با مقمضای ذا  عقد نكاح مغاير است و لغو است 

؛ عالمه 453 ،41، 4147و الزم اإلجرا نیست وعالوه بر اينكه فاسد است، شر  فاسد، مفسد است)نوری،

 (.449، 1، 4141؛ شهید ثاني، 415، 7، 4143ح ي، 

چنانچه از نبي اكرم روايت شده: ازدواج كنید و به وسی ه ی ازدواج فرزندانمان را زياد كنید چراكه من در 

 (.449، 1، 4141؛ شهید ثاني، 453، 41، 4147روز قیامت به افزوني امت خويش افمخار میكنم )نوری،

 شرط تعدیل تمکین(نظر برگزیده)

 و ندانسمه حرام را شر  اين تمكین، عدم شر  مورد در (ع) صادق امام از وارده روايت به توجه با

 وطي ح یت مالكیت نكاح، . چراكه حقیقت(73، 14، 4149حرعام ي، ) دانند مي بالمانع و جايز را آن

 را نكاح، وطي عقد . يعني(751 ،1، 4195مازندراني،  حائری) اسممماع فع یت نه باشد مي زوجه توسط
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 چشم است شده حالل وی بر كه امری از تواند مي حق دارای شخص بنابراين. واجب نه كند مي حالل

 اين با دارد، منافا  كند مي اقمضا عقد ذا  كه چه آن با عقد، مقمضای خالف شر  رو اين از. كند پوشي

 زوجیت ی رابطه يا و نشوند محرم يكديگر به نسبت زن و مرد كه شود شر  نكاح، عقد در اگر كه توضیح

 نیز بیان ناي از اماپیش. باشد مي باطل و است تباين در عقد  مباني با شرطي چنین نیايد، وجود به آنها میان

 نیست قدع مفسد آن، برخالف شر  و باشد مي آن آثار از يكي ب كه نیست نكاح ذا  اقمضای نزديكي شد،

 .باشد نمي باطل نیز شر  خود و

از . كند يم پیشگیری عقد در آن فع یت از ب كه برد، نمي بین از را ح یت مذكور، شر  كه آن نمیجه

اين رو با توجه به توضیحا  فوق در مورد ح یت و فع یت اسممماع نهايماً نظر مخمار آن است كه شر  

ت نكاح اتفاق افماده و رم تحديد و تعديل عدم تمكین مناسب مي باشد چرا كه در شر  تحديد رم فع ی

 ح یت نكاح مد نظر بوده است.

 شرط عدم تمکین در فقه اهل سنت - 3-3-3

 مذرب دو اگرچه. است بالمانع نكاح عقد ضمن در جايزی شر  رر درج سنت ارل فقهای ازديدگاه

 صحت رب اصل معمقدند مالكیه و حنب یه مذرب دو و اند دانسمه شر  صحت عدم بر را اصل شافعیه و حنفیه

 .(313، 1، 4148تیمیه،  ابن ؛315، 1، 4344عابدين،  ابن)است شر 

 تمكین عدم نكاح، عقد ضمن در تواند مي زوجه آيا كه باره اين در اربعه مذارب فقهای حال اين با

 فقهي عمناب در جو و جست با و اند نپرداخمه بحث اين به گسمرده و مسمقیم طور خیر؟به يا كند شر  را

 اطلب اربعه مذارب منظر از  نكاح عقد ضمن در جنسي اسممماع عدم شر  كه شد حاصل نمیجه اين ايشان

 اخمالف اين منشأ .دارند نظر اخمالف است تمكین عدم شر  به مشرو  كه عقدی خصوص در اما است

 . شود مي ناشي تمكین به آن وابسمگي و نكاح عقد مقمضای در ممعدد رای برداشت از آراء

 فقه حنفی -الف

 یانب چنین اين و اند كرده بسنده ای ادله و مط ب اخمصار به موضوع اين خصوص در حنفیه فقهای

 در يشرط چنین باشد، نداشمه زناشويي ی رابطه او با شورر كه كند شر  نكاح عقد در زن اگر: اند كرده

 و ستا جنسي اسممماع نكاح عقد از اص ي مقصود چون است؛ صحیح عقد ولي است باطل نكاح عقد ضمن

 .(785، 3تا،  بي حصكفي،)دارد مغاير  نكاح ردف با و است نكاح مقصود خالف نزديكي عدم شر 
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 مالئم يا باشد عقد مقمضای با ممناسب كه است شرطي صحیح، شر  حنفیه ابو نظر طبق كه توضیح اين با

. پردازدب را او نفقه زوج كند شر  زوجه آنكه مثل. باشد عرف و شرع مطابق و بگیرد قرار عقد مقمضای با

 مقمضای و عرف و شرع با يعني باشد نداشمه را صحیح شر  رای ويژگي كه است شرطي صحیح غیر شر 

 را خود خواست كه زماني رر يا نكند مجدد ازدواج مرد كند شر  زن انكه مثل باشد داشمه منافا  عقد

 يكديگر از طرفین از يكي فو  صور  در يا ندرد را زن ی نفقه و مهريه كند شر  زوج يا. درد طالق

 عقد در اثری ولي رسمند باطل شرو  گونه اين حنفیه فقه منظر از. شود باروری عدم شر  يا و نبرند ارثي

 .است صحیح عقد خود و باطل شر  نفس كه معنا اين به ندارند

 موجب فاسد، شر  معمقدند قاعده اين اساس بر كه دارد وجود ای قاعده حنفیه مذرب فقهای بین

 يبطل ال النكاح و العقد يصح و وحده الشر  ي غي انما و العقد يفسد ال الفاسد الشر : »شود نمي عقد فساد

 .(149، 44، 4387عبدالناصر،  جمال ؛5517، 9، 4148زحی ي، « )الفاسد بشر  اقمران إذا

 نشده كرذ مط بي ممأسفانه تمكین عدم شر  باب در حنفیه فقه اصیل كمب در جو و جست و تفحص با

 رساي مانند نیز را شر  اين توان مي الذكر فوق شرو  بطالن به حكم و قرائن و شوارد روی از اما ؛ است

 .(149، 44، 4387عبدالناصر،  جمال ؛5517، 9، 4148زحی ي، )كرد اعالم باطل شرو 

 فقه حنابله -ب

 تقسیم يرز قسم دو به صحیح شر . كنند مي تقسیم فاسد و صحیح قسم دو به را شر  حنب ي فقهای

 :شود مي

 جودشانو شرو ، گونه اين مرد برابر در زن تمكین و زوجه تس یم مانند است عقد مقمضای كه شرطي.  4 

 خفس حق تخ ف صور  در و است الزم آن به وفای و رسمند صحیح شرو  جم ه از. است عدمشان برابر

 .شود مي ايجاد زوجه برای

 ه،مهري زيادی و مهريه بودن نقد شر  مانند. برد مي نفع شر  از زن و نیست عقد مقمضای كه آنچه.  1

 اين...  و شهرش و منزل از زن نكردن خارج شر  مجدد، ازدواج عدم شر  مجدد، ازدواج عدم شر 

الك وذاني،  ؛315، 1، 4113الخ وتي،  البهوتي)است  نفع دارای زنان برای و است نكاح مقصود از مانع شرو 

 .(145، 4، 4111؛ المقدسي، 13، 1، 4141ابن تیمیه عبدالسالم،  ؛391، 4، 4115

 :شود مي تقسیم قسم دو به نیز فاسد شر 
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 شرطي) عقد تع یق نكاح و ممعه نكاح مح ل، نكاح شغار، نكاح شامل و است عقد مبطل كه باط ي شر .  4

 .شود مي( باشد داشمه تع ق الهي مشیت غیر به كه

 كند، عزل شر  يا نكند زوج از تمكین كند شر  زوجه آنكه مانند: نیست عقد مبطل كه فاسدی شر .  1

 قطف يا و نكند تمكین مدتي برای زوجه يا بخوارد وقت رر باشد وطي به كننده دعو  زوجه شود شر  يا

 است طلبا شر  نوع اين  باشد روويش از كممر يا بیشمر وی قسم حق نمايد تمكین زوج از روز يا شب در

 (.341، 4، 4114قدامه،  ابن ؛354، 4، 4148البع ي، )شود نمي عقد بطالن باعث اما

 را ممماعاس و جنسي ی رابطه عدم اگرمرد معمقدند شافعي فقهای مانند حنب ي فقهای است ذكر به الزم

 حصحی آن برعكس اما .ندارد تم كي آن در زن و است مرد حق وطي چون نیست فاسد شر  اين كند شر 

 (.341، 4، 4114قدامه،  ابن ؛354، 4، 4148البع ي، )نیست

 انیاً ث .دارد مغاير  نكاح عقد مقمضای با شرو  اين اوالً :اند كرده بیان شر  ابطال برای دلیل دو

 .كند مي ساقط را نكاح عقد از برآمده حقوق عقد، انعقاد از قبل شر  كه معنا بدين است؛ يجب لم ما اسقا 

 رم عقد و دانند مي عقد بر زايد معنای يک را شر  چراكه شود؛ نمي عقد ابطال باعث شر  بطالن اما

 هلج كه صورتي در يا و شود شر  نكاح عقد ضمن در حرامي مهريه آنكه مثل يابد؛ مي تحقق شر  بدون

تا،  يب قدامه، ابن)است باطل شر  اما شود نمي نكاح عقد بطالن باعث امور اين باشد داشمه وجود شر  به

 .دارد مغاير  نكاح از اص ي مقصود با امیزش عدم شر  كه است بديهي .(447، 5، 4141بهوتي،  ؛514، 7

، 5، 4141بهوتي، )شود مي محسوب لغو و باشد نمي الوفا الزم شر  و بود نخوارد آن به مقید عقد بنابراين

447). 

 فقه شافعیه  -ج

  ياص مقصود شافعي مذرب در جنسي، اسممماع و تمكین شد مشخص"بالمعروف معاشر "بحث در

 فقه .عقد مبطل رم و است باطل رم نكاح عقد ضمن در آن خالف شر  درج كه درند؛ مي تشكیل را نكاح

 ولي دارد مغاير  نكاح عقد مقمضای با كه شرطي. 4:كنند مي تقسیم قسم دو به را باطل شرو  شافعي

 شر  زوج، طرف از نفقه عدم و مهريه عدم شر  مانند كند؛ نمي ايجاد نكاح عقد اص ي مقصود در خ  ي

 قسم حق دارای زن اينكه شر  و باروری عدم شر  و زوج با زوجه مسافر  عدم يا مجدد ازدواج عدم

 نكاح  ياص مقصود به ضرر باعث كه گذارد مي تأثیر نكاح در زماني شر  معمقدند شافعي فقهای. نباشد
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 مخالفمي شوييزنا روابط يعني نكاح عقد اص ي مقصود با شافعي فقه ديدگاه به بنا شرو  از دسمه اين اما شود

 زدواجا زني با زوج كه است آن ومانند كند نمي سرايت عقد به آن بطالن كه است باطل شر  فقط و ندارد

 و حیحص عقد پس ندارد تع قي نكاح به فوق موارد و ربه چون ببخشد چیزی او به زن كه آن شر  به كند

 ؛143، 41، 4118الجويني،  ؛454، 4تا،  بي ؛ شیرازی،389، 9، 4114الشافعي،  الیمني)است باطل شر 

 .(5511، 9، 4148زحی ي، 

 وجهز آنكه مثل. باشد مي نكاح اص ي مقصود ومخل دارد مغاير  نكاح عقد مقمضای با كه شرطي. 1

 در اي نكند قبض ولي بخرد چیزی وی كه است آن ی منزله به اين و نبرد تممعي ریچ او از زوج كند شر 

 فقه. اشدب روز به محدود يا شب به محدود فقط تمكین يا شود برقرار زناشويي ی رابطه بار يک فقط سال

 مانر كه نكاح اص ي مقصود با كند مي محروم خود مس م حق از را زوج شر  اين چون است معمقد شافعي

 ستا باطل آنكه بر افزون شر  بنابراين. است خدا كماب مخالف شر  اين و است تعارض در است وطي

، 4118الجويني،  ؛454، 4تا،  بي ؛ شیرازی،389، 9، 4114الشافعي،  الیمني) نیزخوارد عقد بطالن موجب

 .(5511، 9، 4148زحی ي،  ؛143، 41

. نددان مي صحیح را عقد و شر  صور  يک در تمكین عدم شر  ی مسه ه در شافعیه مذرب البمه

 شبها فقط اي نباشد شان بین ای رابطه كه كند شر  مثالًزوج باشد زوج طرف از شر  اين اگر معمقدند ايشان

 است صحیح عقد و شر  كند، قبول را شر  زوجه و كند خاص زماني و مكان به محدود يا و باشد رابطه

 شوييزنا ی رابطه كه اند كرده بیان گونه اين را شر  اين صحت دلیل. نكند وفا شر  به تواند مي زوج و

، 4114الشافعي،  الیمني)كند محدود را آن يا و كند نظر صرف خود حق از تواند مي و دارد زوج به اخمصاص

 داده مجبوب و عنین بیماری به مبمال مرد با ازدواج به رضايت زوجه كه است آن مثل حقیقت در و( 389، 9

 .(5511، 9، 4148؛ زحی ي، 81، 1، 4149جزيری، )است

 فقه مالکیه -د

 بطالن محك به توجه با اما. اند نیاورده میان به مسمق ي سخن "تمكین عدم شر " مالكي درباره فقهای

 مي دانند. فقهای باطل جنسي را اسممماع عدم شر  كه كرد برداشت توان مي مزبور شر  مثل شروطي

 :دانند مي قسم سه بر را نكاح در شر  المجموع في مالكي

 دنش قائل قسم حق زوج، نزد ماندن زوجه، به دادن نفقه شر  مانند است نكاح عقد مقمضای كه شرطي.  4

 دعق در شرو  اين حقیقت در. است مساوی موارد اين شر  تر  يا كردن شر .  اينها مانند و زوجه برای
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، 4141طراب سي المغربي،)نیست مكروه آنها كردن شر  و است جايز شود ذكر بخوارد اگر و شوند نمي ذكر

1 ،318). 

 حقوق شر  نوع اين وسی ه به. است غرض دارای زوجه برای ب كه نیست عقد مقمضای كه شرطي.  1

 اين. نكند خارج شهرش از را زن يا باشد نداشمه مجدد ازدواج حق مرد آنكه مانند. شود مي ساقط زوجیت

 ر ش اگر اما باشد مي مكروه آنها كردن شر  و است صحیح عقد پس رساند نمي عقد به ضرری شر  نوع

 .(317-318، 1، 4141طراب سي المغربي،)است مسمحب آن به وفای شوند

 يا دنكن پرداخت زوجه به ای نفقه كند شر  زوج آنكه مانند. دارد منافا  عقد مقمضای با كه شرطي.  3

 طيو را زوجه روز در باشد، زوجه نزد را شب فقط نبرند، ارثي يكديگر از نشود، قائل وی برای قسم حق

 و یستن جايز عقد مقمضای با مغاير  ع ت به شرو  نوع اين.باشد زوجین از يكي برای خیار حق و نكند

 .است فاسد موارد گونه اين به مشرو  نكاح

 :اند نموده تقسیم قسم دو به را شرو  گونه اين حكم را مالكي

 .است نكاح عقد مبطل و باطل شر  باشد، زناشويي ی رابطه از قبل شرو  اين اگر. 4

 به  كهب نیست نكاح عقد مبطل ولي باطل شر  باشد، زناشويي ی رابطه برقراری از بعد شر  اين اگر. 1

 (.81، 1، 4149جزيری،  ؛334، 1، 4141طراب سي المغربي،) گیرد مي تع ق مهرالمثل زن

 تخلف از شرط عدم تمکینضمانت اجرای  -4

اگر زوجه شر  عدم تمكین را در ضمن عقد قرار درد سپس زوج از آن تخ ف كند چه ضمانت اجرايي 

 وجود دارد؟ 

 فقه امامیه -4-1

 آن اجرای ضمانت و محدود شرط از الف( تخلف

 عقد منض در تمكین تعديل يا تحديد شر  شد بیان نیز اين از پیش مروان؛ عماربن روايت اسمناد به

 اصخ زمان از ای برره به محدود را تمكین ی مسه ه تواند مي رركسي زيرا. است نافذ و اعمبار دارای نكاح

 ایمعن به تمكین تحديد و است كرده نظر صرف خود حق به نسبت زمان از ای محدوده در صرفاً چون كند

 .(445 ،1، 4373نائیني،)شود نمي محسوب كماب با مخالفت و نیست مباح تحريم
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 مانتض چه كند تخ ف شر  از زوج اگر نكاح، عقد ضمن در تعديل و تحديد شر  صحت به توجه با حال

 محدوديت شر  از تخ ف اجرای ضمانت برای فقها تاكنون گرفت؟ نظر در توان مي زوج برای اجرايي

 نظر در ياجراي ضمانت بايد مزبور شر  از تخ ف برای رسد مي نظر به اما اند، نداشمه بحثي و سخن تمكین

 شر  زا تخ ف برای اجرايي ضمانت ریچ طرفي از و شود دانسمه صحیح  شر  اگر طرفي از كه چرا. گرفت

 شود مي محسوب لغو شر  وجود و است شر  عدم با برابر شرطي چنین وجود پس نشود، گرفمه نظر در

 .داشت نخوارد زوج حال به ای فايده است، كرده معصیت زوج تخ ف صور  در شود گفمه اگر و

 ضمانت و كند تعیین نكاح عقد ضمن در را آن اجرای ضمانت شر ، با رمراه خود زوجه اگر رو اين از

 در ندك شر  زوجه كه آن مثل رسد مي نظر به صحیح اجرايي ضمانت چنین نباشد؛ قوانین با مخالف اجرا

 اين مانند يا و باشد خود طالق در وكیل زن يا و برسد زن به شورر اموال از مقداری زوج تخ ف صور 

 .بگیرد نظر در اجرا ضمانت عنوان به تواند مي زوجه را امور

 آن اجرای ضمانت و محدود غیر شرط از ب( تخلف

 شر  عقد، ضمن در شر  ررگاه: »دارد مقررمي مدني قانون137 ی ماده شر  از تخ ف درخصوص

 تخ ف  صور در و آورد جا به را آن بايد باشد شده شر  انجام به م مزم كه كسي نفیاً يا اثباتاً باشد فعل

 ادهم مفاد در كه آنچه «بنمايد را شر  به وفای  اجبار تقاضای نموده رجوع حاكم به تواند مي معام ه طرف

 ؛كه معام ه طرف زيان جبران برای است راري آمده 111، 114،139،135 چون موادی مفاد مزبورو ی

 تفاو  ديگر عقود با نكاح عقد اما .نمايد تعهد انجام به محكوم حاكم به رجوع طريق از را ع یه مشرو 

 عقد لذا .(71، 5، 4141شهیدثاني،)دانند مي عبادی شهون به م حق را نكاح عقد برخي زيرا دارد، اساسي

 سخف مجوز عیوب)خاص موارد در مگر رود نمي بین از و گیرد نمي قرار افراد ی اراده تحت آساني به نكاح

 از تخ ف اجرای ضمانت تبیین برای است الزم بنابراين .است كرده مشخص را آن مقدس شارع كه(نكاح

 .گیرد قرار بررسي مورد نكاح عقد ضمن در تمكین عدم شر  منافي شرو  ی ادله تمكین، عدم شر 

 عقد ظارری اثر با شر  مخالفت كه شد بیان عقد مقمضای با منافي شر  ی ادله حكم در قبل مباحث در

 شر  بیع، عقد در مثال طور به (.157، 3، 4149است)موسوی بجنوردی،  عقد مقمضای خالف شر  با برابر

، 1، 4373نائیني،)نشود منفعت مالک مسمأجر شود شر  اجاره عقد در يا و نشود داده مشمری به مبیع شود

 ناي شرطي، چنین وجود با اما است مسمأجره عین و مبیع در تصرف اجاره، و بیع عقد ظارری . اثر(441

 زا يكي و عقد ظارری اثر دائم نكاح در وطي رو اين از. است عقد مقمضای خالف اين و شود مي نفي اثر
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 اص ي مفاد و مضمون مهم، ی انگیزه و اثر اين با خالف شر  شود؛ مي محسوب عقد رای انگیزه مهممرين

 .(441 ،1، 4373نائیني،) كند مي نفي را عقد

 هك نكاحي در رو، اين از شود، مي عقد و شر  بطالن باعث عقد، ذا  مقمضای با مغاير شر  است روشن

 جرایا ضمانت آن برای توان نمي و است باطل و فاسد اساس از باشد شده تمكین عدم شر  مط ق طور به

 .گرفت نظر در خاص

 در فقه اهل سنت - 4-2

 اسدف و باطل كه شرطي است واضح پر و است باطل و فاسد تمكین عدم شر  معمقدند، عامه فقهای

 نآ از تخ ف جهت به كه ندارد وجود شرطي واقع در كه چرا نیست اجرايي ضمانت گونه ریچ دارای است

 و عقود شر  كه است الزم شر  به وفای صورتي در بنابراين. شود گرفمه نظر در آن برای اجرايي ضمانت

 .(91، 5تا،  بي البهوتي،)بگیرد بر در را عهود

 ايياجر ضمانت چه اربعه مذارب اينكه در بگیرد صور  آن از تخ ف و باشد صحیح شر  چنانچه اما

  یهع مشرو  اجبار به قائل فقها از ای عده :دارد وجود قول دو عامه فقهای بین ؛ اند گرفمه نظر در آن برای

 بي بهوتي،ال)اند گرفمه نظر در را فسخ حق و بینند نمي اجبار و الزام بر دلی ي ای عده.رسمند شر  انجام به

 .(91، 5تا، 

 نتیجه

واجب است. به آيا  و  زوج مقابل در زوجه تمكین بر كه دارند نظر اتفاق مذرب پنج . فقهای4

 .روايا  اسمناد جسمه اند

 براينبنا. درد مي تشكیل را عقد اساسي و ظارری اثر اما نیست، عقد ذا  مقمضای تمكین اگرچه.  1

 را  نتمكی با رابطه در زوجیت وظايف از يک ریچ يعني كند جنسي اسممماع عدم شر  شورر، بر زن اگر

 عقد ظارری اثر انمفاء عرف حسب بر و دارد نكاح عقد ظارری آثار با مخالفت شرطي چنین ندرد؛ انجام

 .است عقد و شر  بطالن موجب ظارری اثر خالف شر  و است عقد انمفاء با برابر(  جنسي اسممماع)

 مصاديق از و است عقد مقمضای خالف شر  حكم در جنسي روابط كامل درفقه امامیه حذف. 3

 به آن كردن مقید يا خاصي نوع به تمكین كردن محدود اما. شود مي محسوب حق س ب و حالل تحريم

 افمهي تحقق نكاح عقد در اسممماع ح یت رم و فع یت رم چراكه .ندارد اشكالي عرفاً و شرعاً  خاصي زمان
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 كه ارندد نظر اتفاق اما اند، گفمه سخن صريح غیر وگاراً مخمصر طور به چه اگر اربعه مذارب و فقهای است

 و است ذا  عقد مقمضای مخالف شر  اين چون گیرد، مي قرار باطل شرو  ی زمره در تمكین عدم شر 

 .باشد مي است، جنسي اسممماع رمان كه نكاح عقد اص ي مقصود مخل

 ب یهحن و حنفیه مذرب. است نظر اخمالف فقهای ارل سنت بین تمكین عدم به مشرو  عقد مورد .در1

 اگر دمعمقدن مالكي و شافعي اما. ندارد عقد در اثری گونه ریچ شر  ابطال زيرا است صحیح عقد معمقدند

 ی رابطه مالک مرد چون است صحیح باشد زوج طرف از واگر باطل عقد باشد زوجه طرف از شر 

 مبطل دباش زناشويي ی رابطه از قبل شر  اگر شده گفمه مالكیه فقه در رمچنین. زوجه نه است زناشويي

 است. صحیح عقد و لغو شر  باشد آمیزش ی رابطه از بعد اگر و است نكاح عقد

 باشد نمي اجرا ضمانت دارای  اسالمي  گانه پنج مذارب فقهای منظر از ك ي طور به باطل شر  .5

 اجرا ضمانت دارای ان از تخ ف كه نگرفمه صور  شرطي واقع در كه است آن مانند فاسد شر  چراكه

 .  باشد

 خ فيت چنین اند. نیاورده میان به بحثي  تمكین عدم تحديد و تعديل شر  از تخ ف . فقها درباره5

 رمراه زوجه اگر رسد مي نظر به اما. شود نمي فسخ حق اعمال يا فعل تر  بر ع یه مشرو  اجبار موجب

 رجد نباشد، قوانین با مخالف اجرا ضمانت و كند تعیین نكاح عقد ضمن در را آن اجرای ضمانت شر ، با

 .است صحیح اجرايي ضمانت چنین

 منابع

 انمشووارا  دفمر:  قم.الفماوى لمحرير الحاوی السوورائر(. 4144) احمد بن منصووور بن محمد ادريس، ابن

 .قم ع میه حوزه مدرسین جامعه به وابسمه اسالمى

 .الع میه دارالكمب: جا بي.الكبری الفماوی(. 4148)العباس ابي الحنب ي، الحراني تیمیه ابن

:  الرياض. حنبل بن أحمد اإلمام مذرب ع ى الفقه في المحرر(. 4141) السووالم عبد الحراني، تیمیة ابن

 .المعارف مكمبة

 .االمیريه العامرة:جا بي.الحامديه فماوی تنقیح في درية العقود(.4344)عابدين ابن

 مق ع میه حوزه اسالمى تب یغا  دفمر انمشوارا :  قم. ال غة مقائیس معجم(. 4141) زكريا بن فارس ابن

 .رارون محمد السالم عبد: مصحح/ محقق
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 موزيع.وال ل نشر العربي الكماب دار: سعودی عربسمان.الكبیر الشرح(. تا بي)الدين شمس قدامه، ابن

 ، محقق: محمود الشیباني حنبل بن أحمد اإلمام فقه في (. المقنع4114محمد،) ابن الدين موفق قدامه، ابن

 مكمبة:  السووعودية العربیة المم كة - الخطیب ، چاپ اول، جدة محمود ياسووین األرناؤو ،

 ل موزيع. السوادی

 .الصادر دار:العرب،بیرو  لسان(.4141)مكرم ،محمدبن منظور ابن

 .العربي المراث داراحیاء:بیر .البحرالرائق(.تا بي)الدين نجیم،زين ابن

 كنگره:الحديثیه،قم -الخیارا  و البیع و المحرمة المكاسووب(.4145)امین محمد بن انصوواری، مرتضووي

 .انصاری اعظم شیخ بزرگداشت جهاني

 دفمر: قم الطاررة العمرة أحكام في الناضوورة الحدائق(.4145) احمد بن يوسووف عصووفور، آل بحرانى،

 . قم ع میه حوزه مدرسین جامعه به وابسمه اسالمى انمشارا 

 .الیمامه -كثیر دارابن: بیرو  ،(بخاری صحیح)المخمصر الصحیح جامع(.4147)عبداهلل بخاری،

 سةالمؤسو: الرياض. الشویباني حنبل فقه في -المبمدی كافي شورح الندی الروض(. 4148)أحمد البع ي،

 السعیدية.

 و النشر و ل طباعه دارالفكر،:  لبنان. القناع كشاف(.4141) بهوتي الحنب ي، منصووربن يونس بن ادريس،

 .الموزيع

 الرسالة. مؤسسة - المؤيد دار: جا بي المربع، الروض(. تا بي)ادريس بن يونس منصوربن بهوتي،

 .النوادر دار:  سوريا. اإلرادا  منمهى ع ى الخ وتي حاشیة(. 4131) محمد الْخَ ْوَتي، البهوتي

 . الدولیة األفكار بیت:  جا بي.  االسالمي الفقه موسوعه( . 4134) ابراریم محمدبن ، المجويری

 .العربي داراالحیاءالمراث:  بیرو .  ترمذی سنن الصحیح جامع(. تا بي)عیسي بن محمد ترمذی،

 میرزا: مصحح/ محقق نويد انمشارا : تهران تفسیرشاري.( .4141) حسینى الفمح ابو امیر سید جرجانى،

 .سرابى اشراقى اهلل ولى

: بیرو .  السووالم ع یهم البیت ارل مذرب و االربعه المذارب ع ي الفقه(. 4149)عبدالرحمن جزيری،

 .دارالثق ین

 . االسالمیه ل شهون االع ي مج س:  قارره. االسالمي الفقه موسوعة(. 4387)عبدالناصر جمال،
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 .المنهاج دار: جا بي. المذرب دراية في المط ب نهاية(. 4118)المعالي أبو الجويني،

 .صادق صبح مطبع:  آباد عظیم.  المعاد ذخیرة(. 4195)العابدين زين مازندراني، حائری

 .رشیديه مكمب:  جا بي. المخمار الدر ع ي ردالمحمار(. تا بي)الدين عالء حصكفي،

 .الشامیه الدار -دارالع م:سوريه -لبنان. القرآن الفاظ مفردا (. 4141)محمد بن حسین اصفهاني، راغب

 .االسالمي المكمب:  دمشق. النهي اولي مطالب(. ق.ه4954)السیوطي مصطفي رحیباني،

 .دارالفكر:  دمشق.  ادلمه و االسالمي الفقه(. 4148)وربة زحی ي،

 .دارالفكر:  سوريه – دمشق.  اصطالحاً و لغة الفقهي القاموس(. 4148)ابوجیب سعدی،

 . السیسماني السید العظمي اهلل آيه مكمب: قم. الصالحین منهاج(. 4145)ع ي سیسماني،

/ محقق. الكريم دارالقران:قم.المرتضى الشريف رسائل( 4145.)موسوى حسین بن ع ى مرتضى، شوريف

 .رجائى مهدى سید: مصحح

 دفمر: قم.  الدمشقیه لمعة شورح في البهیة الروضوة(. 4141)ع ي  بن الدين زين شوهیدثاني عام ي جب ي

 .اسالمي تب یغا  نشر

:  قم. االسووالم شوورايع تنقیح الي األفهام مسووالک(. 4145)ع ي بن الدين زين شووهیدثاني عام ي، جب ي

 .االسالمیه المعارف مؤسسه

 الكمب عالم: جا بي. الشافعي الفقه في المنبیة ،(تا بي) اسحاق أبو شیرازی،

 معصومه سیده موسسه: قم. ردايةالعباد(. 4114)اهلل لطف صافي،

 .مدرسین جامعه: قم. تفسیرالقرآن في المیزان(. تا بي)محمدحسین طباطبايي،

 .اإلسالمي الغرب دار: بیرو . اإللمزام مسائل في الكالم تحرير(. 4141)الدين شمس المغربي، طراب سي

 .اإلسالمیة الثقافة:جا بي.البحرين مجمع(.4148)فخرالدين طريحي،

 تقى محمد سید: مصحح/ االمامیه، محقق فقه في (. المبسو 4387،) حسن بن محمد جعفر، ابو طوسى،

 المرتضويه. المكمبه ناشر ، چاپ سوم، تهران،1كشفى ، ج

 .داراالحیاءالمراث:  لبنان. الشیعه وسائل(. 4149)حسن شیخ حر محمدبن عام ي،

 .نا بي:  جا بي.  الفقهیه االلفاظ و المصط حا  معجم(. تا بي) محمود ، عبدالرحمان
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 انمشووارا  دفمر:قم.الحرام و الحالل معرفة في األحكام قواعد(.4143) يوسووف بن عالمه ح ي،حسوون

 انمشووارا  دفمر پژورش گروه:محقق. قم ع میه حوزه مدرسووین جامعه به وابسوومه اسووالمي

 .اسالمي

 .الرضي دار منشورا : قم. مقرى الكبیر الشرح غريب في المنیر المصباح(. تا بي) محمد بن احمد فیومى،

 .دارالفكر: بیرو . ماجه ابن سنن(. تا بي)ابوعبداهلل يزيد محمدبن قزويني،

 .العربي داراحیاءالمراث: بیرو . مس م صحیح(. تا بي)الحجاج بن مس م قشیری،

( . 33) 9. نكاح عقد در تمكین عدم شر  مشروعیت بررسي(. 4391) ابوالقاسم نقیبي، ؛ بهنام پور، قنبر

 . 443 تا 434

 بي. امامیه فقه در قراردادرا حقوق ،( 4379)ابراریم پور، عبدی حسن؛ شبیری، وحدتي ؛ ج یل قنواتي،

 (.سمت)را دانشگاه انساني ع وم كمب تدوين و مطالعه سازمان: جا

 . العربي دارالكماب:  بیرو . الصنائع بدائع(. 4145)ابوبكر عالءالدين كاساني،

 بي. الشوویباني حنبل أحمد اإلمام مذرب ع ى الهداية(. 4115)أحمد بن محفوظ ، الخطاب أبو الك وذاني،

 .غراس مؤسسة: جا

 . اإلسالمیة الكمب دار: تهران( . اإلسالمیة - ) الكافي (.4147)يعقوب بن محمد جعفر، ابو ك ینى،

 مؤسسه: قم. الفقیه يحضره ال من شورح في الممقین روضوة(.4145) تقى محمد اول اصوفهاني، مج سوى

  كوشانبور اسالمى فررنگى

 انمشووارا : تهران.  والحرام الحالل مسووائل في االسووالم شوورايع(. 4149)حسوون جعفربن محقق ح ي،

 .اسمقالل

 جامعه به وابسومه اسوالمي انمشوارا : قم.  الفقهیه العناوين(. 4147) عبدالفماح میر ، حسویني ای مراغه

 .قم ع میه حوزه مدرسین

 .انصاريان مؤسسه: قم. السالم ع یه الصادق اإلمام فقه(. 4114) جواد محمد مغنیه،

 الحديث. دار: قاررة. العمدة شرح العدة(. 4111)الدين بهاء محمد أبو المقدسي،

، درايمى حسن محمد -مهريزى مهدى: مصحح/ القواعدالفقهیه. محقق (4149حسن،) بجنوردی، موسوی

 ، چاپ اول، قم، نشرالهاديي.3ج
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 .خمیني امام آثار ونشر تنظیم مؤسسه:  تهران. البیع( . 4114) اهلل روح خمیني، موسوی

 .مدرسین جامعه:  قم. تحريرالوسی ه(. 4141) موسوی خمیني، روح اهلل،

 .الداوری مكمبه:  قم. الفقاره مصباح(. 4147) ابوالقاسم سید خويي، موسوی

 موسي: مقرر. نا بي: تهران. حاشیةالمكاسب في الطالب منیة(. 4373)حسوین محمد میرزا غروی، نائیني

 .خوانساری نجفي محمد بن

 .العربي المراث دارإحیاء: بیرو  االسالم. شرايع شرح في جواررالكالم( . 4141) حسن محمد ، نجفي

 و الحالل مسووائل مهما  و قواعداالحكام بیان في االيام عوائد(. 4147)مهدی محمد احمدبن نراقي،

 .قم ع میه حوزه اسالمي تب یغا  دفمر انمشارا : قم. الحرام

 .البیت آل مؤسسه: قم الوسائل. مسمنبط و الوسائل مسمدر (. 4147)حسین میرزا محدث، نوری

 .دارالفكر :بیرو . المهذب شرح المجموع(. 4134-4131)الدين شرف بن يحیي نووی،

:  بیرو . القاموس جوارر من العروس تاج(. 4141)حنفي حسیني مرتضي محمد سوید واسوطي زبیدی،

 .والموزيع النشر و ل طباعه دارالفكر

 دارالمنهاج.: جدة. الشافعي االمام مذرب في البیان(. 4114) ابوالخیر بن يحیي ابوالحسین الشافعي، الیمني

 


