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ئهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله» ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدا
 

 ادامه ادله عدم جواز

بحث در ادله عدم جواز وطی زوجه قبل از اکمال نه سالگی بود. دو دلیل ذکر شد و معلوم شد که روایات صالحیت استناد 

 و استدالل دارند. 

 )معرضیت للعیب(دلیل سوم

شود که زوجه اند، معرضیت للعیب است؛ یعنی وطی قبل از نه سالگی باعث میدلیل سوم که برخی متعرض شده دلیل سوم:

ککار  اسکت ککه ریآک          یک  ععبیکر  کند و به معرضیت للعیب ایجاد می معرض عیب قرار گیرد؛ یعنی نفس وطی،در 

شود    عملی خودِ معرضیت للعیب، ی  اشکالی است که باعث می ،رضیب للعیب، یعنی هما  ریآ  عیبباالست. این مع

 شود، جایز نباشد. که منجر به این می

که اگر کآی با زوجه و مرأة قبل از نه سالگی وطی کند و عیبی حاصکل  بر این کند، داللت می ههم کروایاعی این مطلب از 

 اند؛شود. چند روایت این مآأله را بیا  کردهشود، او ضامن است، استفاده می

 أَقَلَ بِهَا فِي قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَدَخَلَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ)ع(»: روایت طلحة بن زید روایت اول:

. بر اساس این روایت، اگر کآی با دختر  که باکره است و هنوز به سن نه سکالگی نرسکیده،   1«مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ

 وطی کند و عیبی در او حاصل شود، این شخص ضامن است. 

ککه اصکل   ذکر شکد  در این موضوع سه روایت نقل کرده است. ی  روایت در جلآه قبل  ، حلبیحلبی روایت :روایت دوم

عدم جواز وطی قبل از نه سالگی را بیا  کرده بود. این روایت از امام صادق)ع( است ولی از   ، ضمانت به واسطه حصول 

أَنْ تَبْلُغََ تِسْغعَ سِغنِینَ فَََبَغابَهَا عَیْغهُ فَه غوَ        بِامْرَأَةٍ قَبْلَ دَخَلَ مَنْإِنَّ  عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع(»شود. عیب استفاده می

شکود را  . مضمو  این روایت مانند روایت قبل است که ضمانت عیبی که در اثر وطی قبل از نه سالگی حاصل مکی 2«ضَامِنٌ

 بیا  کرده است. 

فَََبَغابَهَا عَیْغهُ فَه غوَ     سِغنِینَ  تِسْغعِ  قَبْغلَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَه عَنِ الْحَلَبِيِّ »حلبی:  روایت :روایت سوم

شود. البته بعید نیآت که این دو روایت حلبی طبق مبنایی که سابقاً از مرحکوم  . طبق این روایت، ضمانت ثابت می3«ضَامِنٌ
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 یبکاً ت باشد؛ چو  در هر دو، حلبی از امام صادق)ع( نقل کرده؛ الفاظ روایت نیکز عقر  قا  بروجرد  نقل کردیم، ی  روای

مثل هم هآتند و هیچ اضافه و نقصانی در  نها نیآت. لذا بعید نیآت که اینها ی  روایت باشند. علی أ  حکال معنکا       

 واضح و روشن است. 

عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَغرٍ عَغنْ أَبِیغهِ عَغنْ     »روایت غیاث بن ابراهیم که    را در جلآه قبل خواندیم:  :روایت چهارم

 .1«عَشْرِ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ مِنْ عَلِيٍّ)ع( قَالَ: لَا تُوطََُ جَارِیَةٌ لََِقَلَ

ا  که در روایت غیاث بکن ابکراهیم وجکود دارد،    م  نیز مانند روایت قبلی است؛ عنها مآألهمضمو  روایت غیاث ابن ابراهی

ه سالگی است. این را هم عرض کردیم که سرّ ذکر ده سالگی چیآت، که ی  وجه   ، مآأله استحباب است. علی مآأله د

 تدالل به این روایات، چگونه است؟أ  حال عقریب اس

 تقریه استدالل:

در  ضما شود. مآتدل از حکم به گویند اگر قبل از نه سالگی وطی کرد و عیبی حاصل شد، ضما  ثابت میروایات میاین 

گوید این دلیل بر    است که جایز نیآکت؛ چکو  اگکر جکایز بکود،      کند و میجایی که وطی موجب عیب شود، استفاده می

     است که وقتی قبل از نه سالگی و در حالی که دختر، صغیر رسید. همه اینها براوجهی برا  حکم به ضما  به نظر نمی

شکود ککه ایکن جکایز     شود. پس معلوم مکی کار معرضیت للعیب را باعث میشود، این و کوچ  است چنین کار  انجام می

 نیآت. 
 بررسی دلیل سوم

عوانیم عکدم جکواز   از حکم به ضما  نمی  یا این دلیل قابل قبول هآت یا نه؟ به نظر ما این دلیل عمام نیآت. برا  اینکه ما

استفاده کنیم. این قابل نقض است به موارد  که عصرف در چیز  جایز است ولی در عین حال حکم به ضما  شده  وطی را

است. ما در معامالت موارد زیاد  داریم که عصرف برا  شخص در مالی جایز است ولی در عین حال اگر عیبکی حاصکل   

ود، ضامن است. مثل مالی که عاریه گرفته باشد؛ اگر این شد، مِن دو  ععدٍ و عفریط، ضامن نیآت ولی اگر ععد  و عفریط ش

را گرفت، عصرف در این مال جایز است ولی اگر نآبت به این مال ععد  یا عفریط صورت گرفت، ضامن هم هآت. عاریه 

که پس حکم به ضما  در این مورد، مالزم با عدم جواز عصرف در    نیآت. به عبارت دیگر، بین حکم به ضما  در جایی 

طکر ککار  ضکما     ا  نیآت. اینطور نیآت که اگر ی  جایی به خاعملی موجب عیب شود و بین حرمت    عمل، مالزمه

 ا  بین اینها وجود ندارد. ثابت شد، لزوماً    کار حرام باشد؛ هیچ مالزمه

 سؤال: 

خآکارت را بدهیکد؛ امکا ایکن چکه       استاد: اینکه ضامن باشید، یعنی اینکه اگر عیب و ایراد  در این حاصل شد، شما بایکد 

 شود. کار  که متناسب با    هآت هم حرام باشد؛ چنین چیز  استفاده نمیا  دارد با اینکه مالزمه

عواند عدم جواز وطی را ثابکت کنکد، فقکط دلیکل دوم ک یعنکی        رسد که از بین این سه دلیل، عنها دلیلی که میلذا به نظر می

عآع سنین، حرامٌ.  اکمال، حرمت است مطلقا. ظاهر این روایات    است که وطی مرأة قبل است؛ و ظاهر روایات -روایات 
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اعم از اینکه خوف افضاء باشد یا نباشد. یعنی حرمت دایر مدار خوفِ افضاء نیآت؛ دایر مدار خوفِ عیب نیآت. شما ادلکه  

د با مرأة و زوجه قبل از نه سالگی وطی شکود. در  گوید الیدخل بها، ال عوطأ؛ به صورت مطلق فرموده نبایرا نگاه کنید، می

 ، یعنی اگر بترسد که افضاء شود.«علیها االفضاء إذا خاف»هیچ روایتی ندارد که 

اگر فرض کنید ی  دختر  درشکت  پس حرمت به نحو مطلق ثابت است؛ چه خوف افضاء و عیب باشد و چه نباشد. فلذا 

؛ مثالً دختر  هشت ساله مثل ی  دختر هجده ساله باشد غر و نحیف نیآتهیکل است و به اصطالح صغیره و کوچ  یا ال

ولی هنوز به سن نه سالگی نرسیده است؛ اینجا هم حرمت ثابت است، با اینکه خوف افضاء وجود ندارد. افضاء معموالً برا  

از نظر جآمی کبیر است و ها  ضعیف و نحیف که عحمل این عمل را ندارند ممکن است پیش  ید، و اال برا  کآی که بد 

این عمل را داشته باشد، برا  او حاصل شده باشکد، ولکی در عکین حکال      حتی ممکن است رشد فکر  در حد اینکه درک

 وطی قبل التآع با او جایز نیآت. 

کنید که خوف افضاء مالک حرمت نیآت؛ حرمت مطلقا ثابت است، چه خوف افضاء باشکد و چکه نباشکد.    پس مالحظه می

عواند به عنوا  ی  اشکال نآکبت بکه دلیکل سکوم نیکز      کردیم، این کامالً میا  ما این را گفتیم و از ادله چنین استفاده وقتی

گر عیب در دختر به واسطه این عمل حاصل شد، واطکی ضکامن اسکت.    قلمداد شود. دلیل سوم این است که طبق روایات، ا

شکود. بکا عوجکه بکه     اند، حرمت استفاده مکی معرضیت للعیب را بیا  کردهععبیر بعضی از بزرگا  این است که از روایاعی که 

شود که معرضیت للعیب موجب حکم به حرمت نیآت. چو  اساساً حتی اگر خوف افضکاء  ، معلوم میشدا  که عرض نکته

رضکیت للعیکب   شود؛ پس معکه عیبی در این شخص ایجاد نمی داشته باشیمهم نباشد، حرمت ثابت است. یعنی ولو ما یقین 

 د. عواند دلیل حرمت قرار داده شونمی

مکدار  عواند حکم را دایر مدار خودش کند. اگر علت بود، حکم دایکر  اما حکمت نمی ممکن است بگوییم این حکمت است،

 عواند مالک بود و نبود حکم باشد. شود؛ اما بود و نبود حکمت نمیعلت واقع می

عالوه بر این،  نچه در این روایات بیا  شده، معرضیت للعیب نیآت؛ در واقع خود عیب است. ضما  بر عیب مترعب شکده  

هکم   حرمکت  حکال  یکا  است. اگر عیبی فعلی حاصل شد، ضما  ثابت است؛ اما اگر عیبی حاصل نشد، ضما  ثابت نیآت. 

رسد از سه دلیلی که ذکر کردیم . لذا در مجموع به نظر مینیآت؟ مالحظه فرمودید که حرمت علی أ  حال ثابت استثابت 

. روایکاعی ککه ضکما  را ثابکت     3. روایات دال بر حکم عکلیفی عدم جواز وطی زوجه قبل اکمال عآع سنین؛ 2. اجماع؛ 1]

 کند[ عنها دلیل دوم قابل اخذ است و دلیل اول و سوم قابل استدالل نیآت. می

 حکم عدم جواز وطی الزوجة قبل اکمال عآع سنین ثابت است. عنها دو نکته باقی مانده است؛ پس عا اینجا به نظر ما اصل 
 عدم فرق بین نکاح دائم و موقت

یکی اینکه امام)ره( در متن عحریر فرمودند فرقی بین نکاح دائم و منقطع در این جهت نیآت؛ یعنی حتی اگر کآی به عقکد  

 ورد و قبل از پایا  نه سالگی وطی کند، حرام است. یعنی وطی بکا او قبکل از   موقت دختر  صغیره را به زوجیت خود در 

پایا  نه سالگی حرامٌ؛ فرقی بین نکاح موقت و دائم نیآت. چو  در روایات لفظ زوجه اطالق دارد؛ اطالق این روایات هم 

 اند. در متن عحریر به    اشاره کرده هم نکاح موقت. این نکته خیلی بحث ندارد و امام)ره( هم شود وشامل نکاح منقطع می
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 مةاو  ةفرق بین حرعدم 

، این است که  یا حکم عدم جواز مرحوم سید در عروه متعرض    شده اما جهت دیگر  که امام در متن عحریر نفرموده اما

شود؟ مرحوم سید متعرض این وطی زوجه قبل از پایا  نه سالگی، مختص به زوجه حره است یا شامل اَمه و مملوکه نیز می

ال یجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنین، حرّة كانغت أو أمغة، دوامغاً كغان     »فرموده:  1اند؛ ایشا  در مآأله مآأله شده

نه سالگی جایز  فرماید: وطی زوجه قبل از اکمال. ایشا  می«النكاح أو متعة، بل ال یجوز وطي المملوكة و المحلّلة كذلك

 .«بل ال یجوز وطي المملوكة و المحلّلة كذلك»فرماید: نیآت، چه حره باشد و چه اَمه باشد. بعد در ادامه می

، مشهور است؛ بلکه اجماع بر این مآأله هم وجود دارد؛ نآکب  هز اینکه حره باشد یا اممآأله عدم جواز وطی زوجه اعم ا

اند اجماعی است که این حکم اطالق دارد و هم شامل زوجه حره اند و برخی گفتهادهالی االجماع. برخی به مشهور نآبت د

 شود و هم زوجه غیر حره.می
 نظر صاحب وسائل

 هاص به حره دارد؛ یعنی در مورد اماما در عین حال برخی مثل صاحب وسائل، ظاهراً نظرشا  این است که این حکم اختص

قبل از نه سالگی وطی جایز است. صاحب وسائل ی  بابی را به همکین   هنآبت به ام ن حکم ثابت نیآت. کأ ّگویند ایمی

. ایشا  عحت این عنکوا ،  1«باب سقوط االستبراء عمن اشتری جاریة بغیرة لم تبلَ و جواز وطئه ایاها»عنوا  منعقد کرده: 

عواند در قبکل از نکه   از این روایات استفاده کرده که این حکم در مورد امه ثابت نیآت بلکه امه می وچند روایت ذکر کرده 

 وطی قرار گیرد. موردسالگی نیز 

ابْتَاعَ جَارِیَةً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( أَنَّه  قَالَ: فِي رَج لٍ »از جمله روایاعی که به    استناد شده، صحیحه حلبی است: 

ا  را خرید در حالی که حیض نشده بود. امام)ع( درباره او گوید: مرد  ی  امه. لم عطمث یعنی لم عحِض. می«تَطْمَثْ وَ لَمْ

اءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَغإِنَّ  إِنْ كَانَتْ بَغِیرَةً لَا یَتَخَوَّف  عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَه  عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطََْهَا إِنْ شَ»فرمود: 

گویکد اگکر   . ظاهر روایت به نظر بدو  چنین است و علی الظاهر صاحب وسائل نیز همین را دیده است: مکی 2«عَلَیْهَا الْعِدَّةَ

 اند با او وطی کند. عوو اگر خواست می نگه داردصغیره است و خوف حمل و حامله شد  در او نیآت، الزم نیآت عده 

 خوف حمل در مورد او وجود ندارد. کند بر جواز وطی الصغیره؛ چرا؟ چو به گما  اینها، این روایت داللت می
 سائلبررسی نظر صاحب و

عرین روایات در این زمینه است که هم سکند  ولی این استدالل مخدوش است؛ این روایات و از جمله صحیحه حلبی که مهم

و هم داللت    خوب است، اساساً ناظر به مآأله وطی نیآت. اشکالی که به امثال صاحب وسائل وارد است، این است که 

و نه معنا  مصطلح صغیره که غیر بالغ بکه نکه سکالگی اسکت.     یره است منظور از صغیره در این روایت، صغیره در مقابل کب

داننکد. یک  قآکم هکم     اند و عرفاً  نها را کوچ  میگوید کأ  زنا  دو قآم هآتند: ی  قآم کآانی هآتند که کوچ می

گکر جثکه او   گویکد ا کآانی هآتند که بزرگ و درشت هآتند. منظور از صغیره در این روایت، معنا  لغو  اسکت. لکذا مکی   
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ا  بود که خوف حمل در او نبود، این عده الزم ندارد و وطکی بکا او اشککالی    کوچ  و ضعیف بود و از نظر عرف به گونه

 ندارد. 

ء و زمانی را که در    زما  بایکد اطمینکا  از   اِستبرااصالً نظر به جواز وطی با او ندارد. این در واقع کأ  دارد روایت پس 

خواهد بگوید چنین کآانی باید استبراء شوند؛ یعنی پاک شود عا خیال شما راحت کند. این میرا بیا  میعدم حمل پیدا کند 

لَغا  »و نه بکه معنکا  لغکو ، قیکد     بگیریم غیر بالغه مصطلح یعنی شود که حامله نیآتند. اگر ما بخواهیم صغیره را به معنا  

آی که به سن نه سالگی رسیده، قطعاً خوف حمل در مورد او نیآت. اینکه قید را کشود. چو  لغو می «یَتَخَوَّف  عَلَیْهَا الْحَبَلَ

 ورند، نوعاً برا  احتراز است. اگر بگوییم این صغیره به معنا  دو  التآع است؛ یعنی کآی که بالغ نشده و به نه سالگی می

« الیتخوف علیه الحبل»بل،    وقت این قید شود که إ  کانت الصغیرة الیتخوف علیه الحاین می   نرسیده،    وقت معنا  

شود. طبق نظر ایشا  صغیره به معنا  غیر بالغه و دو  التآع است، یعنی زیر نه سال.  یا دختر زیر نه سال قابلیکت  زائد می

به ه پس اگر صغیره را به معنا  اصطالحی یعنی دختر  ک«. الیتخوف علیها الحبل»حمل دارد؟ نه؛ پس چرا دنبال    گفته 

نه سالگی نرسیده بگیریم، این قید لغو خواهد شود. برا  اینکه این قید لغو نشود، ناچاریم صغیره را به معنا  لغو  بگیریم. 

گوید اگر مثالً ایکن  منظور از صغیره، در مقابل کبیره است؛ یعنی کآی که از نظر جثه کوچ  است و قابلیت حمل ندارد. می

در مقام بیا  استبراء برا  کآی است که خوف حمل در مورد او وجود دارد. لذا اصالً نظر  لذا د؛چنین باشد، باید استبراء شو

 به وطی قبل التآع و عدم    ندارد که بخواهیم جواز وطی امه قبل از نه سالگی را استفاده کنیم. 

باشد و چه امه باشد، وطی او قبکل  کند که    زوجه چه مملوکه که اطالق روایات از این جهت اثبات می فتحصل مما ذكرنا

این اطکالق هکم از   پس هما  حرف مشهور درست است و نظر صاحب وسائل درست نیآت. لذا از نه سالگی جایز نیآت. 

 حیث دوام و انقطاع ثابت است و هم از حیث حره بود  و امه بود  زوجه.

 تاعات من الزوجة دو  التآع است.  هذا عمام الکالم فی الفرع االول. فرع ثانی درباره جواز سایر استم

 

«الحمد هلل رب العالمین»  


