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

 

 خالصه جلسه گذشته

اند، اختصاص حکم از جهاتی که در مسأله سیزدهم باید مورد بررسی قرار گیرد و امام)ره( در متن تحریر به آن اشاره کرده

به صورت عذر است. عرض کردیم که در این مسأله چندین جهت مورد تعرض واقع  ماه عدم جواز ترک وطی بیش از چهار

شووود، جهت اولی و جهت نانیه گذشووتت جهت اولی درباره اصووب حکم بود که به چه دلیب ترک وطی بیش از چهار ماه می

ن ه نظر ما مثب ماتن)ره( اینسبت به دائوه و منقطعه بود که عرض کردیم بجایز نیسوتت جهت نانیه درباره شوو  این حکم  

 شود.حکم شامب منقطعه نیز می

 جهت سوم: بررسی اختصاص حکم به صورت عدم عذر

جهت نالثه این اسوت که آیا عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه به نحو مطق  نابت اسوت یا اختصاص به صورت عدم   

ر کار نباشد اما اگر عذر در کار باشد، ترک وطی عذر داردت بدین معنا که در صوورتی ترک وطی جایز نیسوت که عذرد د  

و یختص الحکم بصورة عدم »بیش از این چهار ماه اشوکالی ندارد. متن تحریر که به جهت نالثه اشواره دارد، چنین اسوت     

دام و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما »، منظور از حکم در اینجا هوان عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه است. «العذر

كما إذا خيف الضرر عليه »، اما در صورتی که عذر باشد، ترک مطققا جایز است تا زمانی که عذر باقی است. «وجود العذر

و من » رود.شود و مسأله عدم جواز کنار می، چنانچه خوف ضورر بر زو  یا زوجه باشد، این عذر محسو  می «أو عليها

ه ب اگرزند، عدم توایب به وطی استت از جوقه اعذارد که این حکم را کنار می ،«العذر عدم الميل المانع عن انتشاار العضو 

 تواند ناشی از مشکالت روحیتواند ناشی از نقص جسوانی باشد یا میکه این می)هر دلیقی توایب به وطی نداشوته باشود   

 شود.قهراً امکان وطی نیستت لذا این هم یک عذر محسو  می (باشد

 مستثنیات حکم

بگوییم وانیم تاگر بخواهیم موضوع این مسأله را به نوعی تبیین کنیم و نسبت آن را با اصب حکم و جهت اولی بیان کنیم، می

از  شدر این بخش به برخی از مستثنیات آن حکم اشاره شده است. مستثنیات یعنی آن مواردد که عدم جواز ترک وطی بی

 چهار ماه استثنا خورده است.

یکی اذن زوجه استت اگر زوجه اذن در ترک بدهد و راضی به ترک   عروه تقریباً به هفت مورد اشاره کرده مرحوم سید در

رود. دوم، اشوترا  حین العقد اسوتت اگر حین العقد عدم وطی را شر  کند، این حکم کنار   باشود، اینجا عدم جواز کنار می 
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مورد سوم، وجود عذر استت  .1«اشکا ٍال یخقو من » فرمودند   در این بارهرود. البته برخی مثب مرحوم آقاد بروجردد می

و اخرد به خوف ضوورر بر زوجه اسووت و نالثعً بعدم الویب اسووت. ولی این وجود عذر تارة به خوف ضوورر بر زو  اسووت 

زوجه،  شووود اذنتوانیم هوه اینها را تحت پوشووش عذر قرار دهیم و اینها را یک مورد حسوا  کنیمت یعنی مورد او  می می

مورد دوم اشوترا  حین العقد و مورد سووم از موارد استثنا، وجود عذر است. مورد چهارم، بیبت زوجه به اختیار خود    

شود. مورد پنجم، ر ماه منتفی میاسوتت مثالً اگر زوجه مسافرت برود و شش ماه نباشد، در اینجا حکم لزوم مواقعه در چها 

 شود. کند، این حکم کنار میقاربت و وطی امتناع میزوجه استت وقتی خودِ زوجه از م نشوز

پس مجووعاً آنچه در جهت نالثه مورد تعرض قرار گرفته، موارد اسووتثنا از حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه یا 

ان که به عنو)رد به تعبیر دیگر استثنا از حکم لزوم مواقعه با زوجه در طی چهار ماه است. به هر حا  امام)ره( از این پنج مو

اندت یکی صورت اذن و دوم صورت وجود عذر است. اذن را ، تنها به دو مورد اشاره کرده(توان از آنها نام بردمستثنیات می

، این یک مورد از موارد استثنا بود که در جهت «باذنهاالزوجة اكثر من اربعة اشهر اال  ال یجوز ترك وطئ»بالً فرمودند که ق

اشاره شد. مورد دوم از موارد استثنا، هوین وجود العذر استت یعنی حکم مختص به صورت عدم عذر است. پس اولی به آن 

 ترک وطی الزوجه اکثر من اربعع اشهر. یجوز شود و اگر عذرد وجود داشته باشد، استثنا می

 سؤا  

زوجیت نیستت آن مواردد که به واسطه آن استاد  فرض ما آنجایی است که زوجیت اینها مستقر شده و مشکقی در استورار 

که این را داشته باشد، آنها هم وجود ندارد. بحث این است که این شخص متوکن از وطی هست  تواند خیار فسخزوجه می

القثام این تعبیر به کار رفته که این حکم براد شخصِ حاضرِ متوکن  کشفاند، لذا در برخی از عبارات مثب هم فرض گرفته

داشته باشد، یا زوجه از  گردد و اال اگر از او  ناتوانی جنسوی این به عذرد که عارض شوده برمی لذا طی نابت اسوت.  از و

ارد عذر دارد و توانایی د در آنجا این حکم هست. یعنی کسی که کندت اگر نکرد باز همکند یا نویخود استفاده می خیار فسخ

 رده، قهراً این حکم در آنجا نابت است. و زن هم پذیرفته و خیار خود  را اعوا  نک

 ادله استثناء

عوده آن است که ما وجه و دلیب این را  زو  معذور از وطی اسوت، نابت شده لکن موردد که  دو کیف کان اصوب اسوتثنا  

بدانیم. به چه دلیب این مورد اسوتثنا شوده اسوته نه تنها این مورد، بقکه هوه موارد اسوتثنا، صوورت اذن، صورت اشترا ،      

 صورت عذر، صورت بیبت، صورت نشوز.

 دليل استثناء صورت اذن زوجة

دهد و راضی است، دیگر وجهی براد نبوت به ترک وطی اذن می راجع به اذن قبالً اشواره کردیم و گفتیم وقتی خودِ زوجه 

را اسووقا  کند.  تواند ح  خود از آنجا که این یک ح  براد زوجه و یک ارفاقی در ح  اوسووت، او می حکم نیسووت.

 شود. بنابراین معقوم است که رضایت و اذن زوجه از مواردد است که این حکم در آن مورد استثنا می
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 استثناء صورت عذردليل 

که  -طب  نظریه امام)ره( شووود، این هم معقوم اسووت. چون تارة ما اما صووورت عذر که در جهت سوووم درباره آن بحث می

کنیم  یخواهیم این مسأله را بررسبه تفصیب درباره آن بحث کردیم و می داند و ما در بحث اصو قدرت را شر  تکقیف نوی

 و اخرد بر طب  نظر مشهور.

طب  نظر امام)ره( که ما هم آن را پذیرفتیم، قدرت شر  تکقیف نیستت یعنی توجه و تعق  تکقیف به مکقفین منو  به قدرت 

ن است که عجز ای شود. تنها مسألهباشند، تکقیف متوجه آنها می آنها بر امتثا  نیست. اگر مکقفین قدرت بر امتثا  هم نداشته

گیرد. اگر ما این مبنا را پذیرفتیم، اصب این تکقیف یعنی لزوم مواقعه با زوجه در را میو ناتوانی معذر است و جقود عقا  

و   حکم است، معذور است چهار ماه، این هم متوجه قادر اسوت و هم متوجه عاجزت لکن کسوی که عاجز و ناتوان از امتثا  

ربم توجه تکقیف، مانع عقوبت شخص بیر گیرد. ناتوانی و عدم قدرت بر وطی، عذرد است که عقی جقود عقا  او را می

 موتثب است. 

ه مثالً شده است مستثنیدانند، اینجا به چه دلیب بگوییم این شوخص  اما طب  مبناد مشوهور که قدرت را شور  تکقیف می  

 خوف ضورر دارد، یعنی وطی براد مرد ضورر دارد یا وطی براد زوجه ضرر دارد. اینجا به چه دلیب این حکم استثنا شوده  

داردت اگر از راه حدیث اگر وطی براد زو  ضورر داشوته باشود، طب  نظر مشوهور حدیث الضرر این تکقیف را از او برمی    

قهراً اگر ضرر بر زو  متوجه شود، به دلیب حدیث  دارد.از او بر می تکقیف راهم وارد نشوویم، ادله حرمت ضورر   الضورر  

شود. اما اگر ضرر متوجه زوجه باشد، یعنی وطی مستقزم رداشته میالضورر و ادله حرمت ضرر، این تکقیف از دو  مرد ب 

ه او اند، یک ارفاق باست. چراه براد اینکه اصب این حقی که براد زن قرار داده مرتفعاضرار به زن باشد، اینجا هم تکقیف 

براد برآورده شدن این نیازها یک حقی را شارع در طی چهار ماه براد او  . باالخره زن نیازهاد طبیعی دارد وبوده اسوت 

یم شود بگویرفاق منافات داردت اینجا دیگر نویقرار داده است. اگر قرار باشد وطی موجب ضرر بر خودِ زن شود، این با آن ا

مزاحم با اضرارد  ،اه. یعنی وجو باز آن ح  براد زن محفوظ است و مرد مکقف است به اتیان بالورأة در طی این چهار م

وطی دیگر از یک طرف این ح  به عنوان ارفاق براد زن قرار داده شده و از طرف پس شود. اسوت که به آن زن ایجاد می 

کنندت قهراً در موارد تزاحم تکقیفین باید به سراغ قاعده اهم و مهم موجب اضورار است، اینجا این دو تکقیف تزاحم پیدا می 

وز یج شود اهم است از استیفاء این ح ، قهراًشود. مثالً اگر ضررد که بر او ایجاد میچه اهم است، مقدم بر مهم میرفت. آن

هاد بیرقابب جبران ایجاد خسارتتر است و این ضرر به حدد نیست که ترک وطی بیش از چهار ماهت اگر آن مسوأله مهم 

 شود. کند، قهراً آنچه اهم است مقدم می

ا  در مجووع در مواردد که خوف ضورر بر زن باشود یا خوف ضورر بر مرد باشد، به این بیانی که گفته شد، این    به هر ح

لزوم مواقعه با زوجه در چهار ماه یا به تعبیر دیگر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، گریبان یعنی رودت حکم کنار می

رود. به هر حا  خوف ضوورر بر زن و خوف ضوورر بر مرد، به دلیب می گیرد و این حکم مادام وجود العذر کنارزو  را نوی

 شود. آنچه گفتیم از اصب حکم استثنا می
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ه مانع از اد کگونهکسی توایقی به وطی با زن نداشته باشد، بهاگر  است.یکی از اعذار، عدم الویب الوانع عن انتشوار العووو   

جام تواند این کار را انندارد که رابب نیست و عن کُرهٍ میمعنا توایب یک وقت به این . حکم نابت نیست انتشار عوو شود

رود. بحث در این فرض اسوت که کسی اساساً توایب به وطی  دهد، اما یک وقت اصوالً مقتووی براد وطی در او از بین می  

چرا استثنا شدهه یعنی این هم  ینارود. وقتی این آمادگی در او ایجاد نشود، اد که توکن او از وطی از بین میندارد به گونه

 عذر محسو  شده و اگر ترک وطی کند اشکالی ندارد. 

 سؤا  

اسووتاد  عجز به معناد عدم توکن من الوطیت این بیر از خوف ضوورر اسووت. آنجا توکن دارد ولی اگر این کار را کند، یا بر 

 خود  ضرر دارد یا بر زوجه. 

. طب  مبناد امام)ره( که ما هم آن را پذیرفتیم، مشکقی هستیممخصوصاً ما با یک اشکالی مواجه طب  مبناد مشوهور  اینجا 

قتی شود. ونیست، باالخره کسی که عجز دارد، با اینکه این تکقیف متوجه اوست، اما این عجز، یک عذر عققی محسو  می

ود شود و جقشود و عذر براد او پذیرفته میه میمعذور شورد عجزتواند، ولو تکقیف متوجه اوست، اما به خاطر کسی نوی

م هوه بینیآید و آن این که به هر حا  ما از طرفی میمشهور یک اشکالی در اینجا پدید می گیرد. اما طب  مبنادعقا  را می

ا ندارد، ر اگر ما بگوییم این شخصی که توایب و قدرت بر انجام این عوب و از طرف دیگرتکالیف مشرو  به قدرت هستندت 

تواند عدم جواز ترک مشرو  به قدرت این است که چطور می سوؤا  آن وقت  عدم جواز ترک براد او نابت نیسوت،  حکم

 ، از عدم جواز ترک استثنا شود. شودت یا به تعبیر دیگر آن کسی که قادر به انجام این کار نیست

 توضيح ذلک:

مثالً  شووودتگوییم این وجو  با نبودن قدرت سواق  می توانیم بیان کنیم. یک وقت میما اینجا این حکم را به دو لسوان می 

در صورت عجز شود. سقو  تکقیف در صورت عدم قدرت و کسی که قدرت بر روزه ندارد، وجو  روزه از او برداشته می

ف ی اگر قدرت نباشد، تکقییعنگویند قدرت شر  تکقیف استت از امتثا  تکقیف، یک امر متعارف اسوتت چون مشوهور می  

ا  گوییم این شوخص توکن از وطی نداردت اگر توکن از وطی نداشت، نتیجه چیسته نتیجه نیسوت. ما یک وقت اینجا می 

. تکقیف در «سقوط الوجوب اذا لم یتمکن من الوطی»عدم وجو  وطی در طی چهار ماه اسوت و این هی  اشکالی نداردت  

گوییم این شخص اگر قدرت بر انجام وطی نداشته باشد، مرخص است اما یک وقت می شود.صورت نبودن قدرت ساق  می

ه که نچ. جواز الترک یک حکم استت آ«یجوز الترك»گوییم جاد اینکه بگوییم وجو  سواق  است، می به در ترک وطی. 

. جواز الترک یک حکم ترخیصووی اسووتت اینکه حکم  «إذا لم یتمکن من الوطی»در برخی تعابیر آمده، این تعبیر اسووت  

 ترخیصی مشرو  به صورت عجز شود، این امر باطقی است. 

شود، این درست استت سقو  وجو  در صورت عدم توکن از وطی، بگوییم تکقیف در صوورت عجز سواق  می   پس اگر

، در 1«الوجوب اذا لم یتمکن من الوطی یسقط»این هی  مشوکقی ندارد. مرحوم صاحب جواهر هوین تعبیر را به کار برده   

بارت در ع شود.اگر تعبیر مرحوم سید را به کار ببریم مشکب درست میصوورتی که قدرت نباشد، وجو  ساق  است. اما  

                                                 
 .113، ص99. جواهر، ج 1
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جوز است. ی «سقو  الوجو »بیر از  «یجوز الترک». «یجوز تركه اذا لم یتمکن من الوطی لعدم انتشار العضو»سید آمده  

رخیصوی اسوت و مرحوم سید جواز ترک را مشرو  کرده به صورت عجز و معنا ندارد که ما یک حکم   الترک یک حکم ت

ترخیصوی را مشورو  به صورت عجز کنیم. لذا این اشکا  به مرحوم سید وارد است و اولی هوان است که صاحب جواهر   

 . «یسقط الوجوب اذا لم یتمکن من الوطی»فرموده که 

که به طور کقی این مورد از مواردد است که از حکم سقو  وجو  استثنا شده است. وجه  معقوم شد به هر حا  خالصاه: 

استثنا آن بنابر نظر مشهور روشن استت کسی که قدرت ندارد، اصالً تکقیف ندارد. پس طب  نظر مشهور عاجز از وطی اصالً 

ستت اصاحب جواهر  هوان تعبیراولی مکقف به این تکقیف نیسوت. فق  یک اشکالی متوجه مرحوم سید در اینجا هست و  

 طی،ق  الوجو  اذا لم یتوکن من الویسوو  ، بگوییم«یجوز ترک الوطی اذا لم یتوکن من الوطی»  به جاد اینکه بگوییم نیعی

بنابر نظر امام)ره( هم عرض کردیم که مسوأله روشون اسوت. پس در صورت عدم توکن از وطی، وجه استثنا کامالً روشن    

 است. 

دیگر باقی مانده است که البته عرض کردیم این دو مورد در کالم امام)ره( نیامده اما مرحوم سید به آن اشاره کرده دو مورد 

د بودت ن زوجه بودت صورت دوم اشترا  حین العقشوود. مورد او  از موارد اسوتثنا صورت اذ  که در حقیقت مورد چهارم می

 صورت سوم وجود العذر بود.

 بت زوجةيغدليل استثناء صورت 

اه چون شود. چررود و وجو  الوواقعه ساق  میصوورت چهارم بیبع الورأة، یعنی اگر زن بایب باشود، این حکم کنار می  

د کنکندت وقتی خود  حقش را اسقا  میاسقا  می داردرود، در واقع ح  خود  را وقتی زن با اختیار خود  سوفر می 

 دیگر تکقیفی به عهده مرد نیست.

 استثناء صورت نشوز زوجةدليل 

رود. وقتی خود  راضی به ترک مقاربت است، این مورد پنجم مسأله نشوز استت زن ناشزه یعنی زنی که زیر بار وطی نوی

کند. وقتی خود  نشوز دارد، دیگر به چه دلیب مرد را مکقف کنیم معنایش آن اسوت که خود ، ح  خود  را ساق  می 

 ار مواقعه داشته باشد. که باید حتواً چهار ماه یکب

پس مجووعواً عرض کردیم از حکم وجو  مواقعوه با زوجه در چهار ماه یا به تعبیر دیگر عدم جواز ترک الوطی اکثر من   

تواند بیش از چهار ماه هم مواقعه نداشته باشد. از این پنج اربعع اشهر، پنج مورد استثنا شده است. در این پنج مورد مرد می

وجود العذر. ما دلیقش را بیان کردیمت به چه دلیب صووورت اندت یکی صووورت اذن الزوجع و دوم را امام گفته مورد، دو مورد

 سه مورد را اجواالً اشاره کردیم.کالم سید آمدهت ما آن  اند. سه مورد هم دراین موارد مستثنی شده

پذیرد، روشون استت وقتی زن این شر  را می  ، وجه آن همواقع شوده( که آن البته محب اشوکا   )البته اشوترا  حین العقد  

کند. مورد دیگر صورت بیبت زن به اختیار خود  است و مورد معنایش این اسوت که خود  ح  خود  را سواق  می  

کند ح  خود  را، دیگر اشکالی متوجه آخر هم مورد نشوز الورأة است. به هر حا  در این موارد چون خود زن اسقا  می

 شود. مرد نوی
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 .ا توام الکالم فی الجهع الثالثعهذ

 جهت چهارم. بحث جلسه آینده:
 

 «نیولوالحود هلل ر  العا»                                                          


