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

 

 خالصه جلسه گذشته

وطی با مرأة دون التسع جایز نیست و اگر کسی این کار را انجام دهد، گناه کرده است. حاال چنانچه وطی منجر  عرض شد

و م ل،م شد که ه ه شد به افضاا  شا،د، ارارب بر این ع م متر ش شاده اسات. در جوت اولی درباره م ناب افضا  ب       

 ش،ند. مصادیق گفته شده در کل ات بزرگان، عرفاً افضا  م س،ب می

 جهت دوم: حرمت ابدی وطی با زوجه صغیره در صورت افضاء

ش،د یا نه؟ ب   حرمة ال،طی است و جوت دوم، درباره این است که اگر افضا  ص،رت گیرد، ایا حرمة ال،طی ابداً رابت می

یت بین اینوا ی نی اینکه  وجدر اینجا دو م،ضاا،د داری ، یم م،ضاا،د   ری  ابدب  وجه اساات   چ،ن نه حرمة الزوجة. 

 وجیت بین انوا برقرار شا،د. ب   دوم، صر  حرمة ال،طی ابدا است  ی نی   علقهشا،د و دیرر م کن نااشاد که    منفسا  

اند این باقی بر  وجیت هست لکن دیرر  ا اخر حق ندارد با این  ن مسأله  وجیت، یم مسأله است  چنانچه مشو،ر گفته

 ش،د یا نه.   که ایا به ساش افضا ، حرمت ابدب وطی رابت میخ،اهی  این را بررسی کنیوطی کند. می

 ادله حرمت ابدی وطی

 استدالل شده است.بر حرمت ابدب وطی، به چند دلیم 
 دلیل اول: اجماع

اند بر اینکه اگر با  وجه در حالی که صغیره است و ک تر ا  نه اسات. بسایارب ا  فقوا ادعاب اج اد کرده   دلیم اول، اج اد

ر ا  افضا ، ه  ا  اد دارد، م،اق ه ص،رت گیرد و افضا  م قق ش،د، وطی حرام ابدب است. عنایت فرم،دید که منظ،ساال  

قین فخرال  ق ا  ج له: مسلکی الا،ل و ال یض است و ه  ا  اد مسلکی ال یض و الغائط و ه  ا  اد ج یع ال سالم است. 

 .1ادعاب اج اد کرده است ]پسر عالمه[ در ایضاح

یم نکته را در اینجا عرض کن  و ان اینکه ا  کساانی که  یاد ادعاب اج اد کرده، فخرال  ققین است. م  ،الً دو نفر بی   

فخرال  ققین است م  ،الً فقواب ب د ا  فخر  دیرربا  ساایرین ادعاب اج اد دارند  یکی ابن ادری  که ا  متقدمین است   

ین، ادعاب اج اد در مسائم دارند. لذا باید دقت کرد که ایا این ادعاها  ام است یا ال  ققین، به اساتناد ادعاهاب فخرال  قق 

ن ب د ا  ایشان فخرال  ققیها را م قق اردبیلی به ص،رت احت ال مطرح کرده  فرم،د: ب ضی ا  ب  نه. یکی ا  اساا ید می 

فخرال  ققین، این را   کی  کرده است. لذا منشا  ان مسأله را پذیرفته و بر ان ادعاب اج اد کرده و م قق رانی نیز به  اع 

                                                 
 .67، ص3. ایضاح الف،ائد، ج1
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بساایارب ا  ادعاهاب اج اد در کتش فقوی متأخر، اج اعی اساات که فخرال  ققین ادعا کرده اساات. الاته فخرال  ققین ابن 

ادعاهاب  هاب ب،ده است  چه بسا ا  باب اعت ادب که به فخرال  ققین داشتند، بال المه، ا  نظر عل ی شخصیتی مو  و برجسته

دادند. علی أب حال، ن،عاً فخرال  ققین در مسائم مت دد ادعاب اج اد دارد  یکی ا  جاهایی که ادعاب اج اد او اه یت می

، 4، شوید رانی در مسالم3، صاحش غایة ال رام2، صااحش کنزالف،ائد 1التنقیحاج اد کرده، ه ین مساأله م م ب   ماسات.   

، 9، م قق رانی در جامع ال قاصد8ابن ادری  در سرائر ،6ال وذب الاارد، صاحش 7ال قتصر، صاحش 5صااحش کشاا الرم،   

 اند.. اینوا ه ه ادعاب اج اد کرده11، مرح،م نراقی در مستند10م قق سازوارب در کفایة االحکام

اجماعاً »گ،ید در ابتدا میوب فرماید ب ید نیساات که حتی در این مسااأله بت،ان   صاایم اج اد کرد.  صاااحش ج،اهر می

 12، اگر اج اد م صم در اینجا نااشد  ی نی ان ه  ب ید نیست.«إن لم یکن محصالً»فرماید:   ب د می«محکیاً

 اج اد است  یا منق،ال یا   صیال.پ  دلیم اول قائلین به حرمت ابدب وطی در مفروض مسأله، 
 بررسی دلیل اول

 ،انی  این رأب را به مشاو،ر نسات دهی   اما اینکه این را اج اعی بدانی ، فیه  أمم.  اید. میاین دلیم به نظر   ام ن ی اوالً:

اید که   قق ندارد. بله، نوایت چیزب که م کن ال اعتاار به. اج ال م صم نیز اینجا به نظر میچ،ن اگر اج اد منق،ل باشد، 

سام ه. عدم الخال  با اج اد  فاوت دارد  ما سه   ایر داری : ین مقام بت،ان گفت، عدم الخال  است، ان ه  با ماست در ا

م م وفاق، ال خال  فیه، اج اعی. اگر اج اد باشاد، کاشاا ا  رأب م ص،م است، الاته با شرایط خ،د . عدم الخال  یا   

 م ص،م نیست.  ،اند مؤید باشد و حجیت ندارد، چ،ن کاشا ا  رأب  ،انند دلیم باشند  بلکه صرفاً میم م وفاق، ن ی

دا  ،انی  پیدر اینجا خالفی نیست  در حالی که مخالا در این مسأله می گفت علی أب حال با مساام ه م کن اسات بت،ان  

، ابن س ید اندرا نپذیرفته  ری    صری اًاند. ا  ج له کسانی که کنی  یا حداقم کساانی را پیدا کنی  که قائم به   ری  نشاده  

شی  مفید، شی  مثلاند. برخی ه   ل،ی اً این حک  را نپذیرفته است 14در کشا اللثام هندبو فاضم  13هة الناظرنزحلی در 

ابن  اند  با اینکه شی  مفید واند. چ،ن اصاالً مت رض مسأله   ری  نشده صادوق و ابن جنید، اینوا  ل،ی اً حک  را نپذیرفته 

                                                 
 .27ا  25، ص3. التنقیح الرائع، ج1
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 .226. ال قتصر، ص7
 .210، ص3ال وذب الاارد، ج. 6
 .531، ص2. سرائر، ج8

 .330، ص12. جامع ال قاصد، ج9

 .154. کفایة االحکام، ص10

 .81، ص17. مستند، ج11

 .417، ص29. ج،اهر الکالم، ج12

 .97هة الناظر، ص. نز13

 .193، ص6. کشا اللثام، ج14
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ذا جامع إ »بر  وجیت است. عاارت شی  مفید چنین است: اند که اگر  وجه صاغیره افضاا  ش،د، باقی   جنید  صاریح کرده 

. شی  مفید  صریح 1«الرجل الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها كان علیه دیة نفسها، و القیام بها حتى یفرق الموت بینهما

اد دایی ایجکرده به اینکه اگر افضاا  نسااات به  وجه صاغیره حاصاام شا،د، بر او دیه واجش اساات و بین اینوا  فریق و ج   

ت  وجی حِاالگ،ید ا   صااریح به بقا   وجیت کرده و می ضاا نوب بین انوا فاصااله بیندا د. شاا،د  ا  مانی که م،ت ن ی

اگر قائم به   ری  ب،د، حق ان ب،د که مسأله حالی که در  ده ولی اس ی ا    ری  نارده است.ش،د. دیه را ذکر کرخارج ن ی

حک  مو  متر ش بر افضاا  ذکر کند. پ  اینکه مت رض حرمت ابدب وطی نشده، در    ری  ال،طی ابدا را نیز به عن،ان یم 

د: هر گ،یمی صاحش ج،اهر الاتهدهد که قائم به   ری  نا،ده اسات.  حالی که  صاریح به بقا   وجیت کرده، این نشاان می  

  بر،یی  که اینوا جز  قائلین به  ،انیم کن اساات نت،انی  ق،ل به عدم حرمت را به اینوا اسااتناد دهی  ولی حداقم می  چند

ه ین  2ه ین عاارت را ابن جنید بیان کرده است، بنابر انچه که عالمه در مختلا ا  او نقم کرده است  نظیر  ری  نیساتند.  

ین اند، اما در ع. ی نی این دو بزرگ،ار با اینکه برخی ا  احکام متر ش بر افضا   وجه صغیره را ذکر کرده3ط،ر شی  صدوق

م م اشکال  ش،د که صغرویاً مسأله اج اداند. پ  م ل،م میحال به مساأله حرمت ابدب وطی با این  وجه مت رض نشاده  

 ی  بر،یی  شورت  ان ه  بین قدما. ،انبله، می است و چه بسا اج اعی در کار نااشد.

سالم نا که اج اد ه  در کار باشااد، ولی این اج اد ل  یکن کاشافاً عن رأب ال  صاا،م. چ،ن اج اد مدرکی یا م ت م    :ثانیاً

ه اند. ی نی یم روایت داری  که بیم روایت اسااتناد کردهبراب اینکه اکثر قائلین به حرمت ابدب وطی، به  اساات. ال درکیة

  دهیدانی  مسااتند مج  ین چیساات یا حداقم احت ال میاند. وقتی ما میاسااتناد ان روایت، به حرمت ابدب وطی فت،ا داده

ش،د م س،ب ن ی مستقلیاند، قوراً این اج اد دلیم مج  ین مستنداً به چه دلیم و چه روایتی فت،ا به حرمت ابدب وطی داده

 بنابراین دلیم اول مردود است.و فی نفسه کاشا ا  رأب م ص،م نیست. 
 عقوب بن یزیددلیل دوم: روایت ی

ْعققوو ََ عَنْ یَ»اب که افضا  درباره او م قق شده، روایتی ا  ی ق،ب بن یزید است: دلیم دوم بر حرمت ابدب وطی  وجه صغیره

هُمَا وَ أَنْ تَبقلوغَ تِسقعَ سِنِینَ فورِّقَ بَیقنَ قَبقلَبِهَا  بقنِ یَزِیدَ عَنْ بَْعقضِ أَصقحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبقدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلو الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ

ی نی اگر  وجه صغیره «. و ل    م له ابدا»اند داللت این روایت روشن است  چ،ن در روایت امده . گفته4«لَمق تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

ا  نیامده اما اطالق روایت شامم درسات اسات که در روایت قید افضا   قام ا  نه ساالری مدخ،ل بوا شاد، ل    م له ابدا.   

اب که افضا  شده است. اطالق این وجه صغیرهشا،د. مدعا این است: حرمت ابدب وطی در م،رد   میه  صا،رت افضاا    

استفاده  گیرد و در هر حال حک  حرمت ابدب وطی با این  نروایت ص،رت افضا  و غیر ص،رت افضا ، هر دو را در برمی

 . ش،دمی

 لت، این روایت کامالً روشن است.دالپ  ا  نظر 

                                                 
 .646. مقن ه، ص1

 .44، ص6. مختلا، ج2
 .309ال قنع، ص . 2

 .2ا  اب،اب مای رم بال ساحرة، ح 34، باب 494، ص20  وسائم الشی ة، ج50، ح311، ص6   وذیش، ج12، ح429ص ،5. کافی، ج4
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براب اینکه در روایت اصالً ب   ا دواج  ن اصاالً ار ااطی به ب   ما ندارد؟ ای وایت اجنایة عن م م الکالم،این ر ان قلت:

. اگر مردب ا   نی خ،استرارب کند و دخ،ل به «إذا خطب المرأة فدخل بها»گ،ید نیست  ب   خ،استرارب است، چ،ن می

ت ساساً این روایکند. پ  اش،د و حرمت ابدب پیدا میجدایی انداخته می انوا، در حالی که ک تر ا  نه سال دارد، بین او کند

 . اجنایة عن ال دعی

گ،ید اساات  چ،ن می«  زوج»، «خطش»اب وج،د دارد که گ،اه بر ان اساات که منظ،ر ا  چ،ن در خ،د روایت قرینه قلت:

ر اب در بین انوا ایجاد شده باشد و اال فرمق دمتفرد بر این است که علقه ش،د،اینکه بین اینوا جدایی انداخته «. فرمق بینو ا»

م ل،م  کند؟ پ روایت حک  به  فریق و جدا کردن انوا می اینجا م نا ندارد. اگر قرار ب،د علقه  وجیت بین اینوا نااشد، چرا

 وجیت خ،د  دراورد. ش،د منظ،ر ا  خطش ال رأة،  زوج ال رأة است  ی نی این  ن را به  می

 لذا داللت این روایت بر مدعا، ی نی حرمت ابدب وطی در ص،رت افضا   وجه صغیره،   ام است. 

 سؤال: 

یت به اطالقوا  ش م ص،رت االفضا   باالخره ایا گفته که مرأة مدخ،ل بوا قام  سع سنین ل  گ،ید این روااستاد: مستدل می

گ،یید مدخ،ل بوا اع  ا  این اسات که مفضات شده باشد یا نشده باشد. باالخره این روایت باطالقوا    م له ابدا؟ شا ا می 

 صغیره، حرمت ابدب وطی است. وجه  ش،د حک  افضا گیرد. پ  م ل،م میدر برمیه  ص،رت افضا  را 
 بررسی دلیل دوم

 استدالل ه    ام نیست چ،ن:رسد که این به نظر می

این روایت ا  نظر سندب ماتال به اشکال است  چ،ن این روایت مرسله است برذری  ا  اینکه برخی در م،رد سوم بن  :اوالً

 یست. اما اشکال ارسال وج،د دارد.دانی ، این اشکال   ام نمیاند. ولی چ،ن سوم را رقه  یاد در این روایت اشکال کرده

اشکال مو  این روایت ان است که اصالً برخال  گفته مستدل، داللت ان بر مدعا   ام نیست. چرا؟ ظاهر این روایت  ثانیاً:

 درکند. پیدا میوطی دبراً و چه قاال، چه افضاا  ش،د یا نش،د، حرمت ابدب  ان اسات که به ط،ر کلی مرأة مدخ،ل بوا، چه  

 وجه صاغیره در حالی که افضاا  واقع نشاده، چیزب است که کسی به ان قائم نشده است  یا    وطی حرمت ابدب حالی که 

ذ  ،ان به روایت اخن ن یاین روایت مخالا با ان اج اد یا شورت است. بنابرای لذامخالا با فت،اب م ظ  فقواست. حداقم 

 کرد. 

خ،رد، در حالی که برخی ا  روایات بر بقا  مسأله دیرر اینکه به حسش ظاهر این روایت،  وجیت بین اینوا به ه  می ثالثاً:

 حک  به  فریق کنی  مِن دون االفضا . ،انی  چط،ر میپ  کنند   وجیت مع االفضا  داللت می

. اینکه مخالا با فت،اب اکثریت قریش به 2. اشکال سندب که مرسله است. 1 :شدهن روایت ایاستدالل به پ  سه اشکال به 

اینکه در این . 3. م قق نشاده است که افضاا  درباره او  اسات  اب ا فاق فقوا مانی بر عدم حرمت ابدب وطی  وجه صاغیره 

ان اینکه در اینجا حک  به  فریق و عدم  مخالا با برخی روایات و فت،ا است وروایت یم حک  دیررب ه  امده که ان ه  

عقد شده است، در حالی که ما روایا ی داری  که بر اساس ان روایات،  وجیت  حک  به انفساخ بقا   وجیت شده است  کأنم

وایات ر پ  چر،نه م کن استمرأة صاغیره که افضاا  ه  شده باشد، باقی است  فضالً ا  اینکه افضا  م قق نشده باشد.   
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اب ، ان وقت این روایت درست در مقابم انوا، حتی  وجهکننداب که افضا  شده، حک  به بقا   وجیت ه  وجه صغیرهدربار

 کند که  وجیت بین اینوا باقی نیست. کند  حک  میکه افضا  نشده را حک  به  فریق و جدا شدن می

یت مرسله است و گرفتار ض ا سند است، اما ا  کنی   باالخره این رواضا ا ساندب را با ع م مشو،ر جاران می   ان قلت:

اند و طاق قاعده ضا ا سندب روایت با ع م مشو،ر به یم  بینی  که بسایارب ا  فقوا به این روایت اخذ کرده ان طر  می

 داللت دو چیز ب،د. ع ده این ب،د که این روایت اطالق دارد و ش ا ا  شا،د. اما در م،رد داللت  مشاکم  روایت، جاران می

اطالق ان خ،اساتید حرمت ابدب وطی را اراات کنید. مشاکم این ب،د که کسی فت،ا به حرمت ابدب در ص،رت عدم افضا    

نداده اسات، و چ،ن این روایت متضا ن یم حک ی اسات که کسای به ان ملتزم نیسات، پ  این روایت به درد استدالل      

 ی  اساساً روایت مرب،ط به ص،رت افضا  است. چط،ر؟ گ،یکنی  و میاین را  ،جیه می ن ،بخ،رد. ولی ما به ن ی

 لیو، روایت مشکلی نداشت «فافضاها»گفت   اگر می«إذا خطب المرأة فدخل بها»گ،ید درست است که در روایت امده می

منظ،ر ا  دخم، افضااها است  منظ،ر ا  دخ،ل در روایت، افضا  است  ا  باب ذکر ساش و اراده مساش.  «. فدخم بوا»گفته 

شا،د؟ دخ،ل. منظ،ر روایت افضا  است و علت اینکه دخ،ل را ذکر کرده، ا  این باب است که  چه چیزب باع  افضاا  می 

ده که ه ان افضا  است. بنابراین اساساً روایت اطالق ندارد  روایت دخ،ل سااش است ولی ا  ذکر ساش، مساش را اراده کر 

  چ،ن ص،رت افضا  را بیان نیستدر غیر ص،رت افضا   صغیرهمخالا فت،اب کم یا جم به عدم حرمت ابدب وطی  وجه 

ت، بیان   ری  اسخ،اهد یم حک  را بر،ید و متکفم کأن روایت می وکند. کند. ی نی دخم را بر م ناب افضاها ح م میمی

 خ،اهد بر،ید   ری  ابدب در فرض افضا  رابت است. در ص،ر ی که دخ،لی واقع ش،د که افضا  در ان ایجاد ش،د. می

پاسا  این اسات که درسات اسات که ض ا سندب روایت با ع م مشو،ر قابم جاران هست، ولی ان  ،جیه،  ،جیه      قلت:

ا  شده، ب ید است. چ،ن اینوا دو عن،انی هستند که در روایات کثیراً وارد شده و ب یدب است. اینکه بر،یی  ا  دخم اراده افض

این صرفاً یم ادعاست که هیچ دلیلی بر ان وج،د ندارد. به عالوه، ذکر ساش  لذا .هر کدام م نا و ارار خاص خ،د  را دارد

افضا  ش،د. در حالی که گاهی دخ،ل ساایت و اراده مساش در جایی است که ساایت  امه باشد  ی نی دخ،ل لزوماً منجر به 

ساایت فی الج له داشت و نه بالج له، ان وقت چط،ر  امرببراب افضاا  دارد و گاهی ساایت براب افضا  ندارد. وقتی یم  

 ،انی  یم سااای را که سااش اع  اسات ذکر کنی  و اراده مسااش اخی کنی . این مخص،صاً مؤید این م ناست که این     می

  ،اند درست باشد. ی ،جیه ن 

که شا ا مشکم اول و دوم را حم کردید  اما مشکم س،م به ق،ت خ،د  باقی است. حک  س،م، مخالفت این  ه  بر فرض 

  به ق،ت خ،دلذا روایت با روایات دال بر بقا   وجیت در صا،رت افضاا  ب،د. ش ا نت،انستید این مشکم را حم کنید و   

اند هاند و ان اینکه گفتمج ،عاً  ا اینجا این روایت نت،انست مسأله را اراات کند. ا  راه دیررب ه  وارد شده پ باقی است. 

  نی   این را إن شا  اهلل در جلسه اینده عرض خ،اهی  کرد.ما این روایت را  قیید می

«ال  د هلل رب ال ال ین»                                                                                 
 


