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

 

 21مسأله 

 «.ال يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا»

. خود این مسأله به ضمیمه و برخی مطالب مرتبط با آن استمسأله دوازده درباره وطی مرأة و زوجه قبل از پایان نُه سالگی 

بعضیی از مسالل و ررو  دیگر  در مسأله دوازده بیان دهه است. به ببار  دیگر مسأله دوازده مضضمن نده رر  است. این  

انه  در ایدجا نیامهه . البضه تمام ده رربی که مرحوم سیه در بروه مطرح کردهررو  در بروه طی ده مسیأله بیان دیهه اسیت   

تر مطالب را تر و واضحانه. البضه اگر بخواهیه کاملاسیت  بکهه برخی از ررو  بروه را امامرره  در مسأله دوازده جم  کرده 

 دویم.می مضعرضانه  در مضن تحریر بیان کرده ما همین رروبی که امامرره توانیه به بروه مراجعه کدیه. دنبال کدیه  می
 نکته

کدم به ایدهه ممهن است االن این سؤال پیش آیه که اصالً نه قبل از ایدهه این مسأله را توضیح دهم  خیکی کوتاه اداره می

حال  این مسأله برای ی  وطی الزوجه جایز است یا نه. ممهن است در زمان ما بررسی کدیم که قبل از نه سالگ معدا دارد که

ور از ذهن به نظر برسه. اما بدایت دادضه بادیه که در گذدضه  به خصوص در آن مدطقه جغراریایی  اذهان سیخت باده و د 

توانه . بدابراین نفس تهاول و تعارف یک مسأله  میکردنهاین یک امر مضهاولی بود که با دخضران قبل از سن بکوغ ازدواج می

است که  انسانی نی باده که این نیز یهی از ارعالال باده. قطعاً رقه بایه پاسخگوی همه ارعال انساسؤ موضو  محل بحث و

دیهه است. با توجه مقضضیا  آن زمان  این خیکی امر بجیبی نیست. لذا کسانی  در آن زمان مطرح بوده و از آن سیؤال می 

نبایه اسیضدضاج کدده ایداا نه مسالکی است که در ایدجا مطرح    کددهها و مضون رضوایی مراجعه می]مردم بادی[ که به رسیاله 

ددوار باده  در حالی که این امر در آن زمان مضعارف و مضهاول بوده  برخیدیهه اسیتش دیایه االن ررض این مسأله برای    

 است. 

دودش ت که حادث مینهضه دیگر ایدهه درسیت است که االن تهاول و تعارف نهارد ولی در بین حال یک اتفا  و امری اس 

لذا طرح آن از این زاویه هیچ مانعی نهارد. همین االن هم در بعضی از مداطق  در بین مسکمین ازدواج با دخضر قبل از بکوغ 

 ای و... . لذا االن هم موضوبیت دارد. ای  مدطقههای قومی  قبیکهگیردش براساس مالکصور  می

دیوه اسضدباط و اجضااد استش یعدی در مسالکی که بحث دهه  ضمن ایدهه با حهم  نهضه سیوم ایدهه آنهه برای ما مام است  

 دویم. اهضمام ما نسبت به این امور بایه بیشضرتر آن است که با روش و دیوه اسضدباط آددا میدویم  مامخودِ رر  آددا می

 های اسضدباط باده. ها و دیوهاز حیث اسضهشاف روش

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 .بضوانیه یک توضیح اجمالی بههیه اگر در معرض پرسش و پاسخ قرار گررضیه  دادم کهتوضیح  این نهضه را از این جات
 توضیح مسأله

 رر  مطرح دهه است: 5در این مسأله 

 ررمایه: وطی الزوجة قبل از اکمال نُه سالگی جایز نیست و در این جات ررقی بین نهاح دالم و مدقط  نیست. می فرع اول:

ضمضابا   . اما سایر اس«سائر االستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فال بأس بها حتى في الرضيعةو أما »فرع دوم: 

به  . رضیعه یعدی دخضر دیرخواره«حتى في الرضيعة»مثل بوسییهن  لمس کردن  در آووش گررضن و تفخیذ  ادیهالی نهارد   

ین ررمایه که اکدیم. بکی أی حال میبایه این را بررسی میبقه یک مردی در آیه و او از دخضر دیرخواره اسضمضا  بجویهش 

 هم ادهالی نهارد. 

ا جایز نیست  اگر کسی این کار رایدهار دود  این است که بکی روم ایدهه رر  سوم که به مربوط به رر  اول می فرع سوم:

اه کرده این دخص گد  «غير اإلثم على األقوىء ها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شيأو لو وط»کرد  دو حالت دارد: 

 اگر مدجر به ارضاء نشود. 

که حقیقت کرد ولی مدجر به ارضیا دود. حاال بحث خواهیم   «لو وطأها قبل التسعع »رر  ناارم این اسیت که   فرع چهارم:

  به ایدهه مجرای بول و حیض «أن جعل مسلكي البول و الحيض واحدا أو مسلكي الحيض و الغائط واحداب»ارضاء نیست. 

احضمال دیگر هم هست و آن ایدهه مجرای بول و والط یهی دود. یک یهی دود  یا مجرای حیض و والط یهی دود. البضه 

 ایداا را بعهاً توضیح خواهیم داد. 

 ش این«ؤها أبداحرم عليه وط»اش را قبل از نه سالگی وطی کده و مدجر به ارضاء دود  پس رر  ناارم این اسیت که زوجه 

 در صورتی که مجرای حیض  «لكن على األحوط في الصورة الثانية»توانه وطی کده. آثاری دارد و آن ایدهه دیگر با او نمی

و على أيّ حال لم تخرج »کده و احضیاط واجب این اسییت که وطی نهده. و والط یهی دییود  بکی االحوط حرمت پیها می

  کدده.خورد و رقط حرمت وطی پیها میهم نمیزوجیت آناا به  «عن زوجيته على األقوى

من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و » دیود:   احهام زوجیت بر این زن جاری می«فيجري عليها أحكامها»

دود وب میبردش یهی از ناار زن محسضمن ایدهه وطی او حرام است  احهام زوجیت برقرار استش یعدی ارث می  «غيرها

و يجعب عليه نفقتها ما دام  حية و نن  » توانه بگیرد.گررتش خواهرش را مجضمعاً با او نمیدیییود زن پدجم را و دیگر نمی

   بر او واجب است تا مادامی که او زنهه است  ولو او را طال  بههه  نفقه او را بههه.«طلقها

بکهه حضی اگر این طال  گررت و بعه ازدواج کرد  باز هم   «من قوةبل و نن تزوج  بعد الطالق على األحوط، بل ال يخلو »

م   دیه ارضاء را ه«و يجب عليه دية اإلفضعاء و هي دية النفس فذذا كان  حرة فلها نص  دية الرجل »اش را بههه. بایه نفقه

همه ایداا در جای   «و الدخول مضافا نلى المهر الذي استحقته بالعقد» که به انهازه دیه یک انسیان کامل اسیت.    بایه بههه

 خود  مار او را نیز بایه بههه. 
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جواز  بیدیم حهم بههای سیدگیدی است که برای ندین دخصی درنظر گررضه دهه است. ایدهه از یک طرف می ایداا مجازا 

  این همه دیودش از طرف دیگر اگر خهای نهرده آسییبی به زوجه برسه  دیهه آن هم به بدوان ایدهه زوجه او محسیوب می  

 دود. گیر آن دخص میمجازا  گریبان

 . اگر بعه از اکمال نه سالگی وطی کده و ارضاء دود «و لو دخل بزوجته بعد نكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه»فرع پنجم: 

. «األقوى عدم الوجوبما دام  حية و نن كان  و لم تثب  الدية، و لكن األحوط اإلنفاق عليها»دود. این زن بر او حرام نمی

 أحوط در ایدجا احضیاط مسضحبی است. 

است که گاهی انه. بکت ایدهه یک اداره اجمالی کردم برای این این پدج رر  را امامرره  در ضیمن مسأله دوازده بیان کرده 

دود. مجموباً این پدج رر  در مسأله نمی بیانارتباط اجزاء مضن با یههیگر  ولی یمخوانمی این ررو  را به صور  جهاگانه

دوازده مطرح دهه است. در حقیقت خود مسأله دوازه  پدج مسأله است که در ایدجا ضمن یک مسأله بیان دهه است. همان 

 انه که یک اضاراتی هم دارد. طور که برض ده مرحوم سیه ایداا را طی ده مسأله در بروه مطرح کرده

 سالگی 9زوجه قبل از پایان  : عدم جواز وطیفرع اول

. وطی زوجه قبل از اکمال نه «ال يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسعع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا »رر  اول این بود: 

 ر نهاح مدقط  و نه در نهاح دالم.سالگی جایز نیست  نه د

اکمال تس  سدین  حه بکوغ است و در ککما  مشاور بکوغ دربی  برای این است که  «قبل اکمال تس  سدین»ایدهه ررموده 

دخضران اکمال نه سیالگی قرار داده دیهه  این در واق  جایگزین تعبیر قبل البکوغ است. قبل اکمال تس  سدین  یعدی الیجوز   

همین  ن و مضأخرین  اکمال نه سالگی استش مشاور بین مضقهمیالزوجة قبل البکوغ. حه بکوغ دخضر طبق رضوای مشیاور  وطی

 . 1است

 سؤال: 

حوم توان بین تهالیف تفصیل داد. مرآیا در همه تهالیف اکمال نه سالگی مالک است یا می ایدههاسضاد: آن بحث دیگر استش 

ریض کادانی یک تفصیکی داده استش مثالً در مورد نماز نه سالگی را مالک قرار داده استش در برخی موارد حیض را مالک 

 انه. اده است. مشاور بین مضأخرین و مضقهمین  همین نه سالگی است و تفهیهی بین تهالیف نهردهقرار د

بکت ایدهه این تعبیر را آورده  به آن جات است که در روایا  بین همین تعبیر آمهه استش یعدی در روایاتی که حه اتیان به 

مان ه ده سالگی نیز آمهه است ولی  است. البضه در برخی روایا   همین ببار  بیان دههجاریه را اکمال نه سالگی قرار داده

انه  نه بسیا این نارر به ابضهای سده بادره بادهش یعدی وقضی که نه سالگی دخضر تمام  طور که صیاحب وسیالل مطرح کرده  

ه اول بت که نظر روایت دود. و ایدهه در روایا  بعضاً اداره به بشر سدین دهه  بعیه نیسدیود  قاراً وارد ده سالگی می می

ده سیالگی است. لذا تفاوتی بین روایا  و مالک برای حرمت وطی نیستش مالک یهی است و آن هم بکوغ است. حه بکوغ  

نقهر است؟ نه سالگی دخضر تمام دود و وارد ده سالگی دود. پس ایدهه در روایا  بعضاً اداره به بشر سدین دهه  همان 
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ال انهش لذا مداراتی با اکمگان مثل صاحب وسالل  این را بر ابضهاء السدة العادرة حمل کردهطور که برض دیه بعضیی از بزر  

 تس  سدین و پایان نه سالگی نهارد. 

مکه دیخ در انهش از جانه به ایدهه ده سالگی مالک است و نه سالگی را نپذیررضهالبضه ناگفضه نمانه که بعضیی از اصحاب قالل 

انه که مالک برای بکوغ و جواز وطی زوجه  ده سالگی است که این راور در این . ایداا گفضه0و ابن حمزه در وسیکه 1مبسوط

 ما خیکی به آن کاری نهاریم.  دارد که اکمال بشر سدین مورد نظر است. این قول ویر مشاور است و
 ادله عدم جواز

ذلک با  مما ال خالف ری الجمکهش و قه اسییضهل لذلک بامور . م به هر حال بهم جواز وطی زوجه قبل اکمال تسیی  سییدین  

این مسیأله اخضالری نیست  اما در بین حال  بر اصل این حهم که نرا وطی المرأة قبل اکمال   ایدهه تقریباً رودین اسیت و  

 کرد. توان به روایا  و اجما  اداره ذکر خواهیم کرد که از جمکه آناا می ایتس  سدین جایز نیست  ادله

 )ع(رساله حقوق امام سجادشرح 

 انظار مختلف درباره منشأ حقوق

بحث به ایدجا رسیه که در گام اول و قبل از تبیین انوا  حقو   بایه مدشأ حق برای ما معکوم دود. ایدهه امام سجادر   در 

از کجا  این حقو این بیان نورانی  حقوقی را بر انسیان نسبت به خهاونه  نسبت به دیگران و نسبت به خودش مطرح کرده   

ت و تقریباً همه صاحب نظران مهاتب حقوقی  قبل از هر نیز به دنبال پاسخ به این بحث بسیار مامی اس نادی دهه است؟

این سیؤال بوده و هسیضده که اساساً مدشأ حق کجاستش ایدهه یک انسان به گردن انسان دیگر حق دارد  از کجا نادی دهه   

 است؟ به نه مداسبت کسی بر من یک حقوقی دارد که من بایه آن را ادا کدم؟ 

مهه در این رابطه قابل ذکر است. من نانارم خیکی اجمالی به این بحث اداره کدمش نراکه این مسأله در رکسفه سیه نظریه ب 

 حقو   معرکه آراء واق  دهه است. 
 نظریه اول: طبیعت

این حقو   گوییمنظریه  دو تقریر ذکر کرده است. ایدهه می ایننظریه اول آن است که این حقو  نادی از طبیعت است. برای 

 نادی از طبیعت است  یعدی نه؟

سان . طبیعت این حق را به انپیرامون ماسیت یک تقریر این اسیت که مدظور از طبیعت  همین طبیعضی اسیت که    تقرير اول:

. اگر انسان حق حیا  دارد  این به خاطر آن است که طبیعت این حق را به انسان دادیضه باده حق وذا خوردن دهه که می

توانه نمیبطا کرده اسیت. اگر انسیان وذا نخورد یا اگر نضوانه از خودش درا  کده یا اگر نضوانه زنهگی کده  معکوم است که   

انسان  برنه  این است که ایداا حق طبیعیکار می. ایداا از حقو  طبیعی انسان است. تعبیری که در ایدجا به حیا  دادضه باده

پودیاک و مسهن دادضه   ه که زنهگی کدده  وذا بخورنهاد و مذهب  حق دارنرنگ و نژاز ها با قط  نظر اسیت. همه انسیان  

 بادده و... . بسیاری از حقو  اساسی انسان  نادی از همین طبیعت است. 
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 نظر ذکر کدیم و آن ایدهه طبیعت انسان ندین اقضضایی دارد. رر  این تقریر اینی توانیم براتقریر دیگری نیز می تقرير دوم:

بیعت ط دانه. یعدیطبیعت را که خارج از وجود انسان است  مدشأ حقو  انسان می در تقریر اولبا تقریر قبکی آن اسیت که  

ار یک حقوقی را قر بالمهمه موجودا  این  به بدوان ایدهه یک سیر و جریان و گرددی دارد  نه تداا برای انسان بکهه برای

هایی که انسیان دارد  خصیوصییا  مادی و معدوی  خصوصیا     طبق تقریر دوم  طبیعت انسیان و ویژگی ولی داده اسیت.  

 مده باده. کده که از یک حقوقی بارهجسمی و روحی او اقضضا می

معدای نیزی که در این بالم وجود دارد و ما جزلی از آن نه بسییا تقریر اول خیکی قابل رام و اثبا  نبادییه که طبیعت به 

توانه حقوقی را برای انسییان قرار دهه. ویر از ایدهه این تقریر مقهاری اباام دارد  دلیکی برای آن هسییضیم  آیا اسییاسییاً می 

ده که از کین اقضضا مطبیعت انسا تقریر دوم هم کهدود.  بررسیی توانیم پیها کدیمش دلیل این تقریر بایه در جای خودش نمی

در هر صور  اگر طبیعت را مدشأ این هم ادهاال  جهی دارد. مقهاری قابل رام استش ولی حقوقی برخوردار باده هرنده 

خودش بایه بحث دود. این  دارد که در جایمشهل  –ریر اول و نه طبق تقریر دوم طبق تقنه  -حقو  انسان قرار دهیم 

 های دیدی ما سازگاری نهارد.مبانی و آموزه با وبه هیچ وجه قابل درا  نیست 
 نظریه دوم: توافق جمعی

انه و ها از یک حقوقی برخوردار دههنظریه دوم این است که حقو  نادی از توارق جمعی بقالست. یعدی بکت ایدهه انسان

روه و انه که مثالً رالن گانه و ندین توارق کردهانه  آن است که خوددان دُور هم نشسضهنسیبت به یههیگر حقوقی پیها کرده 

بدوان  ها رالن حق را دارنه. آن وقت یک سری حقو  را بهها  این حقو  را دارنه  یا مثالً همه انسانرالن جمابت از انسان

انه. اما اساس این تر را هم مطرح کردهانهش مثل حق حیا   حق مالهیت. یک سری از حقو  خاصحقو  اساسی قرار داده

انه و این نادیی از همان توارق جمعی  خودِ بقالست. ایدهه پهر  مقرر کرده انسیاناا اسیت که بقال به مرور زمان حقوقی را  

حصول ادده  ایداا مده یا بربهس  ایدهه همسایگان نسبت به هم حقوقی دادضه بنسیبت به ررزنه حق و حقوقی دادیضه با  

 هاست. توارق جمعی انسان

 دویم. این نظریه هم به نوبه خودش ادهاال  رراوانی دارد که ما وارد آن نمی
 نظریه سوم: خداوند

و هو اصل »ررمایه: م سیجادر   می نظریه سیوم که هو الحق  آن اسیت که مدشیأ حقو   خهاونه تبارک و تعالی اسیت. اما    

دود. تفاو  اصکی و خهاونه اسیت و سیایر حقو  از این حق نادی می   حقو   اصیل  «الحقوق و منه تتفرع سعائر الحقوق 

اساسی مبدای دیدی درباره حقو  با سایر حقو   در همین نهضه است که ویر از ایدهه خهاونه معبود و خالق است و قهر  

به بدوان مدشأ به آن توجه نشهه و اساساً  نوباًشأ همه حقو  هم هست. این حقی است که به طور ککی مطکقه اسیت  اما مد 

 ها با یههیگر  مالحظه نشهه است. گذاران در روابط انساندر جعل قوانین  از ناحیه قانون

ها بر یههیگر  حقی که انسان حق طبیعت بر انسیان  حق انسان  ماندهحقوقی که در دایره دین برای انسیان قرار داده دیهه    

نسیبت به خودش دارد  مدشیأ همه ایداا خهاونه تبارک و تعالی است. این حقی است که به بدوان مبدای همه حقو  بایه به   

ق اصکی  حق خهاست و سایر کدیم که حآن توجه دود. مسأله مام در ایدجا  اثبا  این مطکب است. ما به نه دلیل ادبا می

ابت مسأله ثکدیم. اگر این دود؟ این احضیاج به برهان داردش ما یک برهان بقکی بر این مطکب اقامه میدی مینا حقو  از آن
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دود. واال اگر ثابت نشود که مدشالی برای حق دیود  آثار زیادی دارد و بسییاری از مسالل و دباا  و مشهال  حل می  

 یت این حقو  وجود دارد؟ی رباوجود نهارد یا یک مدشأ خیالی وجود دارد  نه الزامی برا
 

«الحمه هلل رب العالمین»  


