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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

. عتر  شتد اجعتاح محت      استت  که افضاء شدهبود بحث در بررسی مستند مشهور برای حرمت ابدی وطی زوجه صغیره 

یزید نیز مورد اشکال قرار گرفت؛ لکن این بحث پیش آمد که آیا امکتا  ققییتد مرستله بته     اشکال است. مرسله یعقوب بن 

بدی اعم از اینکه افضاء صورت گیرد یا افضتاء صتورت   کند بر حرمت ا اجعاح هست یا نه. به این معنا که مرسله داللت می

این اجعاح مرسله را ققیید بزند و نتیجته  ، پس غیره اذا لم یفضنگیرد. لکن چو  اجعاح داریم بر عدم حرمت ابدی زوجه ص

 شود.  این شود که با اینکه مرسله مطلق است، بر مقید حع  شود؛ یعنی حرمت ابدی در صورت افضاء استفاده می

مرحوم آقای حکیم یک اشکالی به این ادعا دارنتد.  عر  شد هعچنین ذکر کردیم.  مطلبصاحب جواهر را به این  اشکال

قوانیم مرسله یعقوب بن یزید را با این اجعاح مقید کنیم. چو  ققیید در جایی است که آ  قید  اً اینجا نعیایشا  فرموده اساس

قوانیم او را مقید به قید ایعا  کنیم، برای آ  است که ایعا  و کفر  گوییم می اگر مثالً در مورد رقبه می از حاالت مطلق باشد؛

ر یک دلیلی، مطلق رقبه وارد شد و در یک دلی  دیگر رقبه مؤمنه موضوح حکم دو حالت از حاالت رقبه هستند. لذا اگر د

قوانیم آ  مطلق را حع  بر این مقید کنیم؛ چو  ایعا  و کفر دو حالت از حاالت رقبه هستند. اما اگر چیزی  قرار گرفت، می

 کند.  قاعده حع  مطلق بر مقید در اینجا جریا  پیدا نعی و ر بود، ققیید در اینجا صحیح نیستشیء دیگاز مقارنات 

اند. لذا به طور کلتی امکتا  جریتا      افضاء و عدم افضاء از حاالت دخول نیستند بلکه از مقارنات دخولهم در مانحن فیه 

و بگوییم منظتور از   هکردمرسله را به وسیله اجعاح مقید  قوا  قاعده حع  مطلق بر مقید در مانحن فیه وجود ندارد. لذا نعی

حرمت ابدی، حرمت ابدی زوجه صغیره است آ  هم زمانی که افضاء صورت بگیرد. لذا مرحوم آقای حکیم به این مستتند   

 اند.  مشهور اشکال کرده و ایشا  هم به قبع صاحب جواهر با مشهور مخالفت کرده
 بررسی کالم محقق حکیم در عدم تقیید مرسله

 چو : مرحوم آقای حکیم وارد نیستشکال به نظر ما این ا

قوانیم دخول را بر دو  معلوم نیست که چرا ایشا  افضاء را از مقارنات دخول قرار داده و نه از حاالت آ . ما وقتی می :اوالً

چرا نتوانیم آ  را الی االفضاء.  العؤدی الی االفضاء و الدخول غیر العؤدیقسم کنیم و بگوییم الدخول علی قسعین: الدخول 

شود؟ دختول هتم دو    این چه فرقی با ایعا  و کفر دارد که به عنوا  حاالت رقبه محسوب میاز حاالت دخول قرار دهیم. 

شود. مالک اینکه ایشتا  فرمتوده افضتاء از مقارنتات      شود و أخری منجر به افضاء نعی ارد: قارة منجر به افضاء میحالت د

 ول، معلوم نیست. دخول است و نه از حاالت دخ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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است که اساساً چرا یک مطلق را نتوانیم  اینسلّعنا که افضاء از مقارنات دخول باشد و نه از حاالت دخول، اما سؤال  :ثانیاً

شود؟ اگر یک چیزی یک مقارنی  ققیید بزنیم؟ چه کسی گفته ققیید فقط به حالتی از حاالت مطلق مربوط می آ با مقارنات 

غیر مقار . اگر شود و أخری  شود؛ یعنی این شیء قارة مقار  با آ  شیء دیگر می اعث قنویع آ  شیء میداشت، خود  این ب

 نتات آ  با یک شیء باعث ققسیم و قنویع شود، چه اشکالی دارد که ما یک مطلق را به وسیله مقار نتمقارعدم و  نتمقار

 ققیید شده است.  آ مقید کنیم؟ ما نظیر این را در موارد دیگری در فقه داریم که یک چیزی با مقارنات 

پس هر چند بپذیریم افضاء از مقارنات دخول است و نه از حاالت دخول، چه اشکالی دارد که موضوح حکتم بته قحتریم    

ظاهر مرسله آ  است که دخول به زوجه صغیره مطلقتا   ابدی در مانحن فیه، مقید به افضاء شود. ظاهر مرسله، مطلق است؛

ضاء را اصالً اف و ر  لالفضاء و الدخول غیر العقار موجب حرمت ابدی است. اگر گفتیم الدخول علی قسعین: الدخول العقا

ع  چه اشکالی دارد که اطالق حکم در مرسله را بر خصوص دخولی که مقار  افضاء است ح ،از حاالت به حساب نیاوریم

 شکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست.رسد که ا کنیم؟ لذا به نظر می

 نتیجه بررسی دلیل دوم

قوا  با اجعاح ققیید کرد را قبول داریم. قبیین صاحب جواهر در متورد عتدم    نعی ،داشته باشید که اص  اینکه مرسله عنایت

ققیید مرسله به واسطه اجعاح را در جلسه قب  عر  کردیم و گفتیم به نظر ما حرف درستی است. اما این اشتکال مرحتوم   

. ما به اص  ادعای مرحوم آقای اند، به نظر ما قعام نیست بر این معنا کرده حع آقای حکیم و اینکه کالم صاحب جواهر را 

 اند، ایراد داریم.  حکیم اشکالی نداریم بلکه به این بیا  ایشا  که کالم صاحب جواهر را حع  بر این مطلب کرده

افضتاء در او حاصت  شتده،     ای کته  پس قا اینجا معلوم شد که مرسله یعقوب بن یزید بر حرمت ابدی وطی با زوجه صغیره

 داللت ندارد. 

اینجا دو دلی  را ذکر کردیم؛ موضوح بحث در فرح دوازدهم در جهت ثانیه این بود که آیا اینجا حرمت ابدی وطی ثابتت  قا 

شود یا  شود یا نه. جهت اول درباره معنای افضاء بود. جهت دوم درباره اینکه آیا به واسطه افضاء، حرمت ابدی ثابت می می

شود. دو دلی  قا اینجا برای سخن مشهور ذکر کردیم: یکی اجعاح  ابداً حرام می اند در صورت افضاء، وطی خیر. مشهور گفته

ا بر قحریم ابتدی قعتام   با هعه قالشی که صورت گرفت قا به نوعی داللت مرسله ر که مرسله یعقوب بن یزید دیگریو بود 

 قواند حرمت ابدی را اثبات کند.  مالحظه فرمودید که مرسله هم نعی ولی کند

 سوم: استصحابدلیل 

اند یقین داریم که وطی با زوجه صغیره  اند، استصحاب است. برخی گفته دلی  سومی که برخی برای فتوای مشهور ذکر کرده

شک داریم کته آیتا    افضاءاند. اال  بعد از وطی و  داده فتواقب  اکعال التسع جایز نیست؛ این یک امری است که هعه به آ  

این حرمت و عدم جواز به قوت خود باقی است یا نه. به عبارت دیگر بعد التسع هم شک داریم که بته واستطه افضتاء، آ     

حکم و حرمت وطی به قوت خودش باقی است یا نه؛ در اینجا استصحاب عدم جواز وطی بعد التسع در صورقی که افضاء 

 ای استصحاب، حرمت ابدی وطی با زوجه صغیره است. پس مقتضکنیم.  شده باشد را جاری می
 بررسی دلیل سوم
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حاالً من االستدالل باالجعاح و العرسلة است. استصحاب در صورقی است که ما دلی  لفظی و ععومات دال  وءاساین دلی  

 مگتر نیست  آ عی در برابر بعد از ععوماقی که داللت بر جواز وطی با زوجه دارد و بعد از آ  که مانلکن بر جواز نداشتیم؛ 

 که آ  هم معلوم شد از اثبات ابدی قصور دارد، فال وجه للرجوح الی االستصحاب.  یعقوب بن یزیدروایت مرسله 

 قوا  برای فتوای مشهور ذکر کرد، قعام نیستند.  پس قا اینجا هیچ یک از ادله و مستنداقی که می

 حق در مسئله

شتود، خالفتاً للعشتهور و     آ  است که حرمت ابدی وطی در صورت افضاء ثابت نعتی  و کیف کا  حق در مسأله به نظر ما

خالفاً للعاقن)ره(؛ چو  امام هم در قحریر الوسیلة در متن مسأله دوازدهم فرمودند اقوی این است که حرمت ابتدی ثابتت   

از  .شتود  ه حرمت ابتدی ثابتت نعتی   ر مشهور است. اما به نظر ما در اینجا حق این است ک؛ یعنی نظر امام مطابق نظشود می

بنتدی   شود؛ اما یتک جعتع   روشن می مطلبالی مطالبی که قا به حال در ایراد و اشکال به مستندات مشهور گفتیم، این  البه

 .استت  کنیم قا معلوم شود که حق آ  است که حرمت ابدی ندارد. صاحب جواهر عدم قحریم را خالی از قوت ندانستته  می

 شود: معلوم مینکات و اموری مطلب با مالحظه این  «و هو االحوط»فرماید  میهم مرحوم سید در عروه 

ای  اوالً به حسب ععومات دال بر جواز الوطی بعد التسع، این وطی به حسب قاعده جایز استت. در اینکته ادلته    نکتهه او:: 

ت؛ پس مقتضی برای جواز وطی، موجود است. مانعی هم در کند، قردیدی نیس داریم که وطی با زوجه را بعد التسع ثابت می

 خبر یعقوب بن یزید است.اند و آ  هم  آ  را قوهم کرده مانعیتمقاب  این مقتضی نیست اال یک چیز که برخی 

در مورد خبر یعقوب بن یزید معلوم شد که اوالً مرسله است و ثانیاً بر فر  هم که عع  مشهور را جابر ضتعف   نکته دوم:

سند آ  بدانیم، در ناحیه داللت مشک  دارد و قاصر از اثبات حرمت ابدی است. چو  اوالً روایت یعقوب بن یزید ظهور و 

مرسله این بود: ود؛ یعنی ظهور در انفساخ عقد و فساد نکاح دارد. ش می باط بلکه قصریح دارد بر اینکه زوجیت بعد الوطی 

تِسْعَ سِهنِینَ    تَبْلُغَ  أَنْ  بِهَا قَبْلَ  دَخَلَعَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَا:َ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَ»

. در این روایت بحث دخول مطرح شده؛ یعنی علت قحریم ابدی را دخول قرار داده است. این «مَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداًفُرِّقَ بَیْنَهُ

شود ولو اینکه افضاء هم  اطالق دارد، اعم از اینکه افضاء حاص  شود یا نشود. یعنی به مجرد الدخول حرمت ابدی ثابت می

 باشد.  نشده

که به آنهتا نستبت   شیخ طوسی و ابن ادریس شیخ مفید و است؛ ققریباً به غیر از دو یا سه نفر از جعله بحث خود  این مح  

صتورت افضتاء حرمتت    اکثریت قریب به اقفاق معتقدند که قنها در  ،شود بعجرد الدخول حرمت ابدی ثابت می داده شده که

ین روایت آ  است که زوجیت بین اینهتا از بتین   . به عالوه، ظاهر ادخول موجب حرمت ابدی نیستآید و صرف  ابدی می

ظهتور در آ  دارد  « فرق بینهعا. »«فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»گوید:  کند؛ چو  می رود و زوجه حرمت ابدی پیدا می می

 تخورد؛ چو  در روای أة میبه مر« لم قح »رود. هعچنین ضعیر  شود و عُلقه زوجیت از بین می که زوجیت اینها منقطع می

شود  بین اینها منفسخ می زوجیتداند؛ این یعنی  کلعه وطی نیامده است. یعنی صرف دخول را موجب حرمت ابدی زوجه می

 لی و صحیحه حعرا  است.جععضی از روایات، از جعله برید بن رود. این مخالف با صریح ب می و از بین

 رود.  که در صورت افضاء زوجه صغیره، زوجیت بین او و زوج از بین نعیبر این  کنند داللت میدو روایت معتبر  نکته سوم:
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، حکم متردی کته زنتش    «فَأَفْضَاهَا  امْرَأَتَهُ  یَعْنِی  فِی رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِیَتَهُ  عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)ع(»روایت برید:  .9

مْ یُطَلِّقْهَا فَلَا قَا:َ)ع(: عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَ» افضاء شده باشد چیست؟

و را طالق دهد؛ قواند او را نگه دارد و یا اینکه ا فرماید می . بحث افضاء قب  از نه سالگی است؛ بعد امام)ح( می1«ءَ عَلَیْه شَیْ

 شود.   شود که زوجیت منفسخ نعی پس معلوم می

بِهَا اقْتَضَّههَا    عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَا:َ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ  عَنْ حُمْرَانَ»صحیحه حعرا :  .1

إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا  )ع(فَقَا:َ» کرد که هنوز بالغ نشده و منجر به افضاء شد، چه حکعی دارد؟ ای ، اگر دخول به جاریه«فَأَفْضَاهَا

ینَ دَخَهلَ بِهَها   ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِیلٍ حِ حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ

ءَ  نْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَها شَهیْ  فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِ

شود و علقته زوجیتت    ه صغیره قب  التسع، زوجیت بین اینها منقطع نعی. معنای روایت آ  است که با افضاء در زوج2«عَلَیْهِ

  باقی است.

ما دو روایت معتبر داریم که حاکی از بقاء علقه زوجیت است و اصالً در اینها هیچ سخنی از حرمت ابتدی نیستت؛ در    پس

جیت را بگویند ولی حرمت ابتدی  شود که زو قر از بیا  بقاء زوجیت است. یعنی نعی حالی که مسأله حرمت ابدی وطی مهم

هم سنداً مشکلی ندارند و هم داللتشا  بر عتدم   کهرا بیا  نکنند. لذا مرسله یعقوب بن یزید، مخالف با این دو روایت است 

قحریم ابدی وطی واضح و روشن است. این دو روایت ظهور در این دارند که حرمت ابدی ندارد و زوجیتت بتاقی استت.    

مرسله رجتوح کنتیم آ  هتم بته     قوانیم با وجود این دو روایت معتبر که سنداً و داللتاً قاب  اقکا هستند، به  می چگونهآنگاه 

نادیتده گرفتته شتود،     آ  ای که ضعف سندی دارد و اگر هم ضعف ستندی  اند. مرسله صرف اینکه مشهور به آ  استناد کرده

 داللت آ  مح  اشکال است.

ایم و در کلعات صاحب جواهر نیز بود، این استت کته    جا باید قوجه شود و آ  را قبالً گفتهکه این ینکته دیگر نکته چهارم:

اینکه شعا در عین بقاء زوجیت، حکم کنید به حرمت ابدی وطتی بتا ایتن    شود.  اساساً باعث قعطیلی هذا الفرج میاین کار 

شود که راه بر ارضاء یکتی از   ح راضی نعیزوجه ت کعا اینکه مشهور چنین نظری دارند ت منافی با غر  شارح است. شار  

ات مقتدمیت  سایر استعتاعات جایز است، اما سایر استتعتاع  نیازهای طبیعی و اصلی ز  بسته شود. معکن است بگویید که

 شود. باعث اذیت و آزار برای ز  میبه هر حال این  برای این استعتاح دارد و

است. در جلسه گذشتته عتر     3«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان»هعچنین این کار مخالف با آیه شریفه  نکته پنجم:

 شود.  مرد با منع از وطی، امساک به غیر معروف است و لذا مخالف این آیه محسوب می ح بالشد که نگهداری ز  در 

 سؤال:

                                                 
 .494، ص 22. وسائ  الشیعة، ج1

 .3رة، حهصامن ابواب مایحرم بالع 34، باب 494، ص22؛ وسائ  الشیعة، ج4493، ح431، ص3الیحضر الفقیه، ج. من 2
 .229. البقرة: 3



162 

 

انتد.   قوانیم برای این جهت ذکر کنیم کعا اینکه برخی این را گفته قعلیلی است که می «الْأَزْوَاجِ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى»استاد: 

ب  مداوا است؛ آیا باز هم افسدها و عطلها علی ولی اگر اندمال و بهبود پیدا کند، مخصوصاً این روزها که با عع  جراحی قا

قعلی  معنا ندارد. در حالی که آقایا  حتی در فر  اندمال هم قائ  به األزواج؟ یعنی مسلّعاً در فر  اندمال و بهبودی، این 

 یک اشکال جدی در این مسأله است. حرمت ابدی وطی هستند. این

و لم نظفر بخبر ید:ّ على التحریم باإلفضاء، و ما د:ّ على التحریم بالدخو: قبهل  » گوید: میفاض  هندی در کشف اللثام  لذا

قنهتا یتک روایتت    بلکه هیچ روایتی نداریم که داللت بر حرمت ابدی به واسطه افضاء کند؛  گوید . می«التسع ضعیف مرسل

داریم که آ  هم مرسله یعقوب بن یزید است که داللت بر حرمت ابدی به واسطه دخول دارد و اصالً بحث افضاء را مطترح  

، «أنّ االنصاف عدم خلوه عن القوة»فرماید:  به هعین جهت صاحب جواهر می 2.«الحلّ 9فاألقرب وفاقا للنزهة»نکرده است. 

 انصاف این است که عدم حرمت خالی از حرمت نیست. 

قتوانیم بگتوییم، آ  استت کته      لذا در مجعوح فالحق فی العقام، ما ذهب الیه کاشف اللثام. لذا نهایت چیزی که در اینجا متی 

 و رعایة للعشهور احتیاط کنیم. اند مشهور قائ  به این مسأله شدهاینکه اریم اال بگوییم دلیلی بر حرمت ابدی وطی ند

 

«الحعد هلل رب العالعین»                                                                                 
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