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

 

 خالصه جلسه گذشته

مسبببابر بودر عرر یردیم  م بحث در جهت چهارم، یعنی تعمیم حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه نسببببت ب  

اندر ای بر مدعای خودمان اقام  یردهقائلین ب  اختصبا  حکم ب  حارر و  م قائلین ب  ممو  حکم نسبت ب  مسابر، اده  

ما دو دهیل قائلین ب  اختصبا  را رد یردیم  حدود مش دهیل و میید علی رمم امکاتتی ی  بعاا  در  ر ی  از این اده   

میم ارائ  یردیمر نتیج  این مببد ی  اچرچ  مسببتبه  ب  برخی از این اده  نتوانیم اعتماد ینیم، اما مجمون این د، بر تعوجود دار

مختص ب  حارر نیست، بلک  مامل ماه یند ی  عدم جواز ترک وطی بیش از چهار اده  این اطمینان را برای انسان ایجاد می

 مودر مسابر نیز می
 کالم صاحب جواهر و بررسی آن

برماید سیره قلعی  یندر ایشبان می منتهی مرحوم صباح  جوا ر ی  مللبی را برموده ی  چ  بسبا این اده  را تابعیی می   

برخهف این ملل  اسبت  با اینک  برخی از اده  اقتابا دارد ی  حکم مبامل مسابر  م  ست، اما سیره قلعی  برخهف  ن    

  چیرد و در عین حا  بین متشرع  این مسأه ای طوتنی بعاا  صورت میینیم بین متشرع ، این سفراستر یعنی ما نگاه می

چویند ینند وهی میمببودر اهبت  ی  توجیهی مییشببد، ب  عنوان ی  امر حرام و چناه تلبی نمیی  بیش از چهار ماه طو  می

 این سیره قلعی   ستر

 مودنمی ی  چناه تلبیچوید مگر اینک  این چنین بگوییم ی  منشأ این منشبأ بی له  نشبوز ایهر ن، می  اهاهلهم ات أن یکون 

  ا و سفر ای طوتنی اتفاق ا و باصل نشوز ایهر زنان است  یعنی این زنان نوعا  نشوز دامتند و ب  واسل  نشوز این دوری

شوز از موارد استهنا بود ی  اچر زن نشوز دامت  بامد، ترک وطی او ابتاد و اچر نشبوز  م بامد، دیگر چناه نداردر چون ن می

 ر 1از چهار ماه امکاهی ندارد  چون نشوز در واقع اسباط حق از ناحی  زوج  است بیش
 بررسی

 چون  رستین یقابل قبوه یادعا  ی نیا یوه

ف این است، این او  ی  سیره قلعی  برخه ، خودِ این مسأه استاند سیره قلعی  برخهف  ن صاح  جوا ر ادعا یرده :اوالً

 اهکهم استر
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 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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مربوط ب  سفر ای میررروری بامد  چون ما چفتیم اچر سفر رروری بامد امکاهی ندارد و این  ایناز یجا معلوم ی   ثانیاً:

ذیرش پمودر بنابراین بر برر حکم ثابت نیسبت  اچر سبفر میرربروری بامد،  ن وقت مسابر چنا کار و  ثم ممرده می   

 ی، تجاری، علمی و امها   ن بامدرتواند در خصو  سفر ای یارای، این میچنین سیره

ادعایی است ی  ایشان برموده ی  چ  بسا بگوییم منشأ این امر نشوز ایهر زنان است  این مللبی است ابعد از  م  اینها  ثالثاً:

چربت  این بود ی  زنان این چنین بودند و ی  واقعا  منشبأ این  م  سبفر ایی ی  صورت می   یردمبود با  ن  مرا ی  ی  نمی

و  ستایردند و اچر سیره  م بر  ن استبرار پیدا یرده، بدین جهت بوده استر این خیلی حرف بعیدی مردان خیلی توج  نمی

 توانیم ملتزم ب  این امر مویمر ما نمیهذا 

محرز نیست، ثانیا   م اچر بامد قدر  ،اوت  سیره قلعی  برخهفچون هذا  نچ  صباح  جوا ر برموده مبته ب  امکا  است   

متیبن از سیره در صورتی است ی  سفر، سفر تزم و رروری بوده و معلوم است ی  در این برر ترک وطی امکاهی نداردر 

وز ایهر زنان است، این  م حربی است ی  اهتزام ب   ن جدا  مشکلٌر بل ، اچر ما ثاهها  اینک  ایشبان برموده منشبأ این امر نشب   

توانیم ب  طور یلی حمل ینیم بر مواردی ی  زوج  ررببایت دامببت  اسببتر هذا این امببکا   م سببیره را بیذیریم، این را می

 تواند در برابر قو  ب  تعمیم مانعی ایجاد یندر نمی
 بررسی استثناء سفر واجب

در بین این دو قو ، حق در مبام قو  ب  تعمیم استر امام)ره( در تحریر نیز  مین نظر را دارند، یعنی قو  ب  تعمیم حکم پس 

هلمسابرر منتهی ی  قیدی اینجا لیر مده و  ن این ی  سفر، سفر میررروری بامد  یعنی حکم مامل حارر و مسابری ی  

  ن و خهصببیعنی سببفری ی  برای تفری ، چردش، انس با دوسببتا مببودر سببفر میررببروریب  سببفر میررببروری ربت  می

  این سفر نباید بیش از چهار ماه طو  بکشدر اما اچر سفر، سفر رروری بامد وهو عربا  ی  منظور از سفر بامدخومگذرانی 

ر حجر ل سفمود  سفر رروری مرعی  م مهرروری عربی سفری است ی  برای تجارت، تحصیل علم و امها  اینها واقع می

 اند ی  این حکم ثابت نیستر  م طو  بکشد، امام)ن( و مرحوم سید و بسیاری برموده ماهدر سفر ای رروری اچر چهار 

واج  از  مود و سفریهم در این اسبت ی  چرا این قید در اینجا لیر مبده اسبتر چرا این حکم مامل سفر میرواج  می   

 ممو  این حکم خارج استر
 اشکال محقق خویی

طرف از تعمیم حکم ب  مسبابر، صبورت سفر رروری استهنا   از ی   اند ی مرحوم  قای خویی در اینجا ی  امبکاهی یرده 

ا  زوج حاررا  أو مسابراهتیجوز ترک وطی اهزوجة ایهر من اربعة امهر سواء یان »مبده است  یعنی یأن اینلور چفت  مده:  

ر پس از ی  طرف تعمیم حکم ب  مسبابر را داریم و از طرف دیگر استهناء سفر رروری را  «ات أن یکون اهسبفر ربروریا   

ا ر  اچر ما قائل ب  تعمیم مدیم، دیگر وجهی ندارد ی  این «بعد اتهتزام باهتعمیم ت وج  ههذا اتستهنا»داریمر ایشبان برموده  

ری را  م سفر ررودیگر مامل مسابر بدانیم و از طرف  از ی  طرف حکم را ینیم  این دو با  م سازچار نیستند ی استهنا 

 استهنا ینیمر چرا وجهی برای این استهنا نیستر 

برماید برر این اسببت ی  اینجا پای دو واج  در میان اسببت  از ی  طرف وجوم اهمواقع  ی  این ی  حکم ایشببان می

قع  دامبت  بامدر پس ی  تکلیی بر مرد ثابت  اسبت  زن ی  حبی دارد و بر مرد واج  اسبت با این زن در این مدت موا  
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چویید سفر رروری است، یعنی این از ی  طرف  م سفر رروری دارد  مما وقتی می مده و  ن  م ایفاء حق اهزوج  استر

  این ی ریشیدخوا د برود  سفر حج در قدیم اینلور بوده ی  چند ماه طو  می م واج  استر برر ینید ب  سفر حج می

خواست  برای تحصیل علم برود، تحصیل علم  م واج  بوده است  یا برای معیشت ری مرعی استر ی  یسی میسفر ررو

تازه در برخی برور وجوم  -ست است ی  اینها واج  مرعی نیست خواسبت  ب  سبفر برود، این  م واج  استر در  می

 ید، اینجا باید سراغ قواعد دو واج  ب  میان می اما حداقل این است ی  هزوم عربی داردر اتن وقتی پای -مرعی  م دارد 

 هزوج أن یعمل بتکلیف  باهنسبة اهییج  علی ا»بام تزاحم برویم  یعنی بین این دو واج  تزاحم مبده استر از ی  طرف  

  م وامبتاای قاعده  دیباسابرر وقتی دو واج  متوج  ب  ی  مخص مده، اینجا ی  از ی  طرف  م یج  علی  أن «زوجت 

مهم را رعایت یرد و باید دید یدام ا م و یدام مهم اسبتر اینجا دیگر استهنا معنا ندارد  یعنی طبق این بیان مرحوم سید ی   

 اند،  میش  سفر واج  بر هزوم مواقع  مبدم استر امام)ره( نیز  مین را برموده

توانیم بگوییم عدم جواز سبببت   مین طوری نمیدر حاهی ی  در دوران امر بین دو واج ، باید دید یدام ا م و یدام مهم ا

 بعد  م سفر واج  را استهنا ینیمرمود و مامل مسابر می اهوطی

برماید این دو با  م سبازچار نیسبتند  چون در این موارد باید ب  سبراغ مبتاای قانون تزاحم    مرحوم  قای خویی میپس 

پیش  مد، حکم در  نجا تزاحم برویمر مبتاای قاعده تزاحم این است ی  ا م بر مهم مبدم مودر اچر بین دو واج  متساوی 

م استر اینجا  م ممکن است در ی  مواردی سفر مهم، قلعا  ا م مبد تخییر اسبتر اچر از این دو واج  یکی ا م و دیگری 

برعکس بامد، یعنی سفر واج   م بامد  تر بامد از وطی با زوج  و در برخی موارد  م ممکنب  عنوان ی  امر واج  مهم

 اما وطی با زوج  ب  عنوان ی  حق، ا میتش بیش از  ن واج  دیگر بامدر 

چون امام)ره(  م )اند و از  نجایی ی  امام)ره( نیز  مین ملل  را برموده، امکا  را ب  سید یرده هذا مرحوم  قای خویی این

ا چوید سفر رروری استهناستر تنهمود و  م میحکم مامل مسابر می یدچومی تعمیم را معتبد است و  م این استهنا را   م

اند ی  در سفر میررروری وهی امام احتیاط یردهداده جا بتوا برق مرحوم سید و امام)ره( در  ن است ی  مرحوم سید در این

 این حکم ثابت است( هذا این امکا  ب  ایشان  م وارد استر احوط  ن است ی 

 سیا : 

اج  مهل تحصیل علم، در این موارد این حکم ثابت نیستر یعنی مهه  اچر یسی برای اند در سفر واسبتاد: اینک   قایان چفت  

اج  مود چون سفر او سفرِ وور دیگری ربت و ی  سا  طو  یشید، اینجا تیکون  ثما، چنا کار ممرده نمیتحصیل ب  یش

توانیم ب  نحو مللق سفر رروری و واج  را استهنا ینیمر اینجا باید این است ی  ما نمی خویی اسبتر امبکا  مرحوم  قای  

تر وقت ممکن است عمل ب  حق زوج  و ایفاء حق زوج  مهم تر اسبتر ی  مهحظ  ینیم ی  واقعا  یدام ی  از این دو مهم

یج ر اچر  م دو واج  از نظر  تر بامد، اینجا تر ی  وقت  م ممکن است سفر او مهم«یج  علی  قلع اهسفر» اینجابامد  

و از طرف  ینیمتوانیم از ی  طرف حکم ب  تعمیم مبببودر پس نمیبودند، یتخیّر، اینجا تخییر ثابت میا میت در ی  رتب  

 مکاهی است ی  در اینجا ملرح استرب   ر حا  این ا فر رروری و واج  را استهنا ینیمردیگر س
 ییخو قپاسخ به اشکال محق
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ممکن اسبت در پاس  ب  این امکا  یسی این چنین بگوید ی  بین این دو واج ، تزاحم نیست بلک  یکی از این دو واج ،  

چوییم بین دو واج  تزاحم است، معنای تزاحم  ن است ی  دو اینها چیسبتر ما وقتی می بر واج  دیگر وارد اسبتر برق  

اند اما مکلی قدرت جمع بین این دو را در مبام امتها  ندارد  ب  عبارت دیگر تزاحم ب  تکلیی در موردی بعلیبت پیدا یرده 

چیرند اما چون مکلی و  م چریبان مکلی را میمعنای تنابی بین دو دهیل در مبام امتها  اسببتر  ر دو دهیل  سببتند و  ر د

ن  ن بی  اچر  م مساوی  ستند مخیر یندیدام ا م اسبت و ب   ن ا م اخذ   یند باید ببیندچوتوان اتیان ب   ر دو را ندارد، می

 دو استر

مد، این سفر واج  اما اینجا هبائل أن یبو  ی  احد اهواجبین وارد علی اتخر  چون باتخره اچر سبفر ربروری و واج  با  

چون باتخره احکام اههی، طاعت اههی، عمل ب  وظایی دینی، این در رأس  بردرمورون امر ب  مواقع  با زوج  را از بین می

ی  زوج  دارد، ی  حکم خدا تعلیل ینیمر بنابراین اچر سفر واج   خوا یم ب  خاطر ی  حبی م  امور استر ما چلور می

ن است ی  سفر واج  یا برای تحصیل یا برای حج است، خهص   ر چ   ست برای طاعت اههی اسبتهنا مبده، ب  خاطر ای  

یند، مورون دهیل مواقع  با زوج  در ای ی  این سفر را واج  میاسبت و طاعت اههی بر  ر چیزی مبدم اسبتر هذا  ن اده   

 تهنار م تعمیم درست است و  م اس بردر برای  مین است ی چهار ماه را از بین می
 بررسی پاسخ

رسبد ی  این پاسب  نایابی استر اچر مهه  تحصیل علم ب  عنوان ی  حکم اههی ثابت است، از این طرف این  م   ب  نظر می

واج  است، از این طرف این  م حق زوج   تجارتحق زوج  و حق اهناس استر باتخره اچر از ی  طرف این تحصیل و 

د چوییاسبت و این حق را خدا قرار داده اسبتر باتخره یأن انسان بین دو حکم اههی قرار چربت  استر ب  چ  دهیل مما می  

تر سبرد و هذا وارد بر  ن است و استهنا صحی  ادهیلی ی  این سفر را واج  یرده، مورون  ن دهیل هزوم مواقع  را از بین می

 توانیم بگوییمرما این را نمی

رسد ی  اینجا امکا  مرحوم  قای خویی وارد است ی  ما در مواجه  با دو تکلیی  ستیم  باید دید یدام ی  ب  نظر می هذا

از اینها ا م و یدام مهم استر برر ینید اچر از ی  طرف بر او واج  است ب  ی  سفری برای اداء دین برود و تأخیر  ن 

نیست و از وقتش  م چذمت  است و از ی  طرف زوج  است  درست است اینها دو حق  ستند و حبوق ناس  ستند، جایز 

دیگری اسبتر اچر برر ینیم سبفر حج بود، سبفر حج برای مستلیع واج  است     از اما باید دید یدام ی  از این دو ا م 

تواند سفر حج را ینار بگذارد و بگوید اچر من بروم نمی اینجا معلوم اسبت ی  سفر حج ا م از هزوم مواقع  است و هذا یسی 

یندر هذا اده   ترکاین واج  اههی را با  م  ا میتی ی  دارد ب  خاطر رعایت حق زوج  تواند نمیموم و چهار ماه چربتار می

است  مللق بگوییم وارد توانیم ب  نحوای ی  سفر را برای ما واج  یرده، ب  اعتبار  ن مورون سفر نمیسفر رروری و اده 

بر دهیل هزوم مواقع  با زوج   بلک   مان طور ی  مرحوم  قای خویی چفتند اینجا از موارد تزاحم بین اهواجبین است و باید 

بام تزاحم عمل یردر اچر متزاحمین متساویین بامد، دو واج  متزاحم یکسان بامند، اینجا حکم ب  تخییر  ب  مبتاای قواعد

 مود بر مهمر از دیگری بامد، قلعا  بر طبق حکم عبل، ا م مبدم می ا میکی  مودر اچرمی

 این  خرین مللبی بود ی  در جهت چهارم بیان مده استر 
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 سیا : 

اند و ن  مرحوم  قای خویی برخهف مرحوم سیدر توانست  بتوا بد د  ن  امام در اینجا بتوا دادهاسبتاد: از نظر استدتهی نمی 

اند ی  ت برق بی  بین اهحارر و اهمسابر بی میر سفر اهواج   سید اینلور برموده ی  تیجوز و بتوا  م توا دادهمرحوم سید ب

مودر مسابری ی  سفر میررروری دارد نباید ترک یند  حارر  م ی  نباید ترک یندر اما امام)ره(  داده ی  مواقع  نباید ترک

رروری است، علی اتحوط نباید ترک یندر احتیاط، احتیاط واج  است  علی اتحوط برموده  یعنی مسبابری ی  سفرش  

 اندر دهیل یابی برای بتوا ندامت امام یندر منتهی از نظر عملی برقی نمی

 سیا :

یا  «یج  علی  اهمواقع »چویند مسابری ی  سفرش رروری نیست، اسبتاد: در میر رروری یج  اهجمان علی اتحوطر می 

لی ع»اهرجون یا قلع اهسفر علی اتحوطر خود مرحوم  قای خویی  م ی  در لیل  مین بحث در مبانی اهعروة ایشان نومت  

ر این چ  بسا وجهش  مین بامد  یعنی از نظر استدتهی اینلور برموده استر است  برای مسابر احوط «اتحوط بی اهمسابر

اش عمل ب  تکلیی مواقع  است ، وظیف (چ  مللق سفر و چ  سفر میررروری) منظور ایشان  ن است ی   نجایی ی  مسابر

مواقع  دامبت  بامبد، حات  ر یجا بامبد،  نجا علی اتحوط اسبتر برای اینک  ایشبان در ممو  برخی اده  امکا        بایدو 

دیگر حو مللق و از طرف مببود از ی  طرف حکم ب  تعمیم یرد ب  ندامببتند  منابات ندارد  م این امببکا  را یند ی  نمی

تزاحم و ب  مبتاای قواعد بام تزاحم عمل ینیمر اما در عین حا  ر ما این را باید ببریم در بام یندصبورت سفر را استهنا  

چوییم مسبابر تزم اسبت ی  مواقع  دامت  بامد، این علی اتحوط   چویند ب   ر حا  اچر ما مییند و میایشبان احتیاط می 

 ست ایشان پر نبوده برای این حکمرر دهیل داست  چون از نظ

 بةجهت پنجم: بررسی شمول حکم نسبت به غیر شا

د، اناند و مرحوم سید در عروه در مسأه   فتم در  مین بصل ب   ن پرداخت جهت پنجم ی  امام)ره( در تحریر متعرر نشده

ت بایسدرباره مبمو  حکم نسببت ب  میر زن جوان استر متن تحریر در مسأه  سیزد م یامه  خوانده مد و ملاهبی ی  می  

ک وطی بیشتر از چهار ماه، ی   یا عدم جواز ترملرح مبود چفت  مبدر اما این جهت در تحریر نیامده است و  ن این است   

ستر ماب  نی مائب مودر مرحوم سید برموده برقی بین ماب  و نیز می ب مااین ببط در رابل  با زن جوان است یا مامل زن 

یر ا و پ یعنی چ ر یعنی میانسا ر ی  قسم سومی  م داریم ی  اهبواعد من اهنساء  ستند، مائب معلوم است، یعنی زن جوان  

 ینها  عاجز از نکاح و مواقع  و امها  ا«عجائز»یا ب  تعبیر دیگر  «تیرجون نکاحا » یعنیاندر یگر بازنشست  مدهیسانی ی  د

 جهت باید مورد رسیدچی قرار چیردراین ر  ستند
 تنقیح محل نزاع

حل این برصت یوتاه من مما او  باید محل نزان را تنبی  ینیم ی  اینجا بحث در چیست و بعد برویم سراغ اقوا  و اده ر در 

ینمر قدر متیبن این اسبت ی  زن جوان داخل در این حکم  ست و در این ملل  اختهبی نیستر باتخره  نزان را تبیین می

ا دتهت اچر م«ر اهرجل عنده اهمرأة اهشابة»ظا ر اده  ب  خصو  روایت صفوان بن یحیی ی  ب  خصو  تعبیر ماب  دامت: 

قدر مسلم این است ی  این بحث در مورد زن جوان استر ببی  اده  را بعد باید بررسی ینیمر پس قدر   ن روایت را بیذیریم،
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متیبن از این حکم اهمرأة اهشبابة اسبتر اهبواعد من اهنساء از دایره این حکم مسلاما  خارج  ستند  علی اهباعده باید خارج   

ما  است و بحث این را باید بعدا  توری  د یمر  ن چیزی ی  محلبامندر اهبواعد من اهنساء چرا خارج  ستند از این حکمر 

اسبت  یعنی زنی ی  ن  جوان است و ن  عجوزه استر بحث   اهشبائب  خوا یم درباره  ن بحث ینیم، اهمرأة در جهت پنجم می

 مود یا ن ر این است ی  این هزوم اهمواقع  در این مدت مامل چنین زنی  م می

 «نیمهواهحمد هلل رم اهعا»                                                       


