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

 

 خالصه جلسه گذشته

اند. فرع اول درباره وطی الزوجة قبل اکمال تسع سنین بود؛ عرض شد در مسأله دوازدهم، امام)ره( پنج فرع را متعرض شده

 اینکه قبل از بلوغ زوجه، یعنی پایان نُه سالگی، وطی جایز نیست. 

ه هر اند، اما بچند دلیل بر این حکم اقامه شده است؛ با اینکه این حکم مما ال خالف فیه است و تقریباً همه به آن ملتزم شده

 کم معلوم شود، خوب است. حال اگر مستندات این ح

 سالگی 9قبل از  ادله عدم جواز وطی

 یل اول: اجماعلد

دلیل اول، اجماع استت. اتاحج جواهر تیریک کرده که هم اجماع ملیل و هم اجماع منقول، بر عدم جواز وطی الزوجة   

الیجوز »نظیر همین را مرحوم نراقی در مستند فرموده است؛ عبارت ایشان این است:  1قبل از پایان نه سالگی ملقق است.

،  یعنی هم اجماع ملیل و ملقق و هم 2«الدخول بالمرأة قبل اکمالها تسع  نعن ب باالاماا المق و ا المق م تسعضا  عا    

هم درباره این حکم ادعای اجماع  . دیگراندر مسئله وجود دارداجماع منقول که نقل و حکایت آن به حد استفاضه رسیده 

 .3الثاماند؛ از جمله کاشف کرده
 بررسی دلیل اول

اگر کسی درباره این دلیل، تلییل اجماع کند و مدارک و مستندات برای او معلوم نباشد، معتبر است و حجیت دارد. اما از 

توان به اجماع بما هو اجماع اخذ کرد. یعنی این دلیل فی آنجا که این اجماع مدرکی یا ملتمل المدرکیة استتت، بنابراین نمی

اجماع منقول هم ارزش و اعتباری اند. الواقع ااتالت ندارد و بازگشتت آن به ستایر ادله است که مستند اجماع قرار گرفته   

اشکال و تردید  ملل حداقلتوان قائل شتد، قابل اخذ نیستت یا   ندارد؛ لذا دلیل اول از این جهت که ااتالتی برای آن نمی 

 است. 

 دلیل دوم: روایات

ارد واند. چندین روایت دلیل دوم، روایات است. روایات متعددی حکمِ عدمِ جواز وطی قبل اکمالها تسع سنین را بیان کرده

؛ بعضی از این روایات مربوط به آثار و عوارضی است که اندکه بعضتی از آنها به خیو  متعرض همین حکم شده   شتده 
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 .08،  11. مستند الشیعة، ج2
 .122،  7. کشف اللثام، ج3
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نه سالگی است، که مثالً اگر کسی قبل از نه سالگی این کار را انجام دهد و عیبی در آن جاریه  پایانمترتج بر وطی قبل از 

ایجاد شتود، ضامن است. ما فعالً با این روایات کاری نداریم؛ آنهه که االن مورد نظر است، آن روایاتی است که حرمت یا  

 کنند. ی را بیان میعدم جواز وطی قبل از پایان نه سالگ

صَغِ رَةٌ فَلَا یَدْخُلُ بِهَا  الْجَارِیَةَ اَ هِمَ الرَّاُلُ عَبِ الْقَلَبِمِّ عَبْ أَبِم عَبْدِ اللَّهِ)ا( قَالَ: قَالَ: إِذَا تَزَاَّجَ»الیله حلبی:  راایت اال:

با دختری ازدواج کند، در حالی که او اغیر است نباید  مردیفرماید: اگر . امام اتاد))ع( می 1«حَضَّى یَأْتِمَ لَهَا تِسعْ ُ نعِنِ بَ  

دخول به او کند تا اینکه به سن نه سالگی برسد. یعنی تا زمانی که اغیر است، جایز نیست ولی نه ساله شد، جایز است. این 

 کند. اریک در عدم جواز است و نهی می

اَارِیَةً صَغِ رَةً فَلَا یَطَأْهَا  تَزَاَّجَ بْ اَعْاَرِ بْبِ تُقَمَّدٍ)ا( أَنَّهُ قَالَ: تَبْعَ»در دعائم االسالم نقل شده است:  این روایت دام:راایت 

ای ازدواج کرد که فرماید اگر کسی با جاریه. مضتمون این روایت هم مثل روایت قبل استت و می  2«حَضَّى تَبْلُغَ تِسعْ َ نعِنِ بَ  

 اغیر است، با او وطی نکند تا زمانی که به نُه سالگی برسد. 

 عَبْ عَمَّارٍ السِّجِسْضَانِمِّ قَالَ: نَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ا( یَ ُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِوْ فَ ُلْ لِلْ َاضِم»عمار سجستانی:  روایت :راایت نعوم 

با او وطی کند، تواند . حد زنانگی که زوجش می3«)ص( حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَاْاِهَا ابْنَةُ تِسْ ِ نِنِ بَاللَّهِ رَنُولُ الَقَ

 این معنایش آن است که قبل از این سن جایز نیست.  سن نه سالگی است.

است: قال الکلینی و عنه  این حداقل احتمال ارسال دارد؛ چون سند روایتالبته این روایت از نظر ستندی مشکل ارسال یا  

کند که این از خود زکریای مؤمن استتت یا بین او و بین نفر دیگر، عن زکریا المؤمن أو بینه و بینه رجل ال اعلمه. تردید می

لی شناسم ولسجستانی؛ من او را نمیشناسد. اال حدثنی عن عمار او او این واسطه را نمی یک کسی هست که فااله انداخته

 جهت احتمال ارسال در سند این روایت هست. او از عمار سجستانی برای من نقل کرده است. لذا از این 

ر رفته به کا« جاریه»فر) این روایت با دو روایت قبل، در تعبیری است که از دختر شده است؛ در روایت اول و دوم، تعبیر 

ه و هم هم بر دختربهبه کار رفته است. طبق نظر مشهور، جاریه لفظ مشترکی است که « مرأة»تعبیر  روایتاین است اما در 

شتود. اگر ما گفتیم جاریه مشتترک استت، قهراً برای استدالل مشکلی نداریم؛ این جاریه هم شامل    ز اطال) میبر اَمه و کنی

فرماید تا زمانی که به نُه سالگی نرسیده، وطی نشود. اما بعضی از ااحبان اینجا میچون شود. بهه و هم شامل کنیز میدختر

 یه فقط به معنای امه و کنیز است.گویند جار، میالمنیرکتج لغت، مثل ااحج میباح 

ه بر حسج کتوانیم به این دو روایت استدالل کنیم؟ چون نهایت این است اگر ما گفتیم جاریه به معنای کنیز است، چگونه می

 . در حالی که اینکندشود؛ اما حرّه را ثابت نمیقبل از نه ستالگی کنیز اثبات می ظاهر منطوقی این روایت، عدم جواز وطی 

، چه در نکاح منقطع و «کمال تس  نن بالزااة )حرةً کانت أا اتةً( قبل االیجوز اطم »حکم در متن مستأله مطلق است؛  

 ان به این دو روایت استدالل کرد؟توچه در نکاح دائم. پس چگونه می

                                                 
 .1از ابواب مقدمات نکاح، ح 45، باب 181،  28؛ وسائل الشیعة، ج2، ح320،  5. کافی، ج1
 .4از ابواب مقدمات نکاح، ح 37، باب 214،  14. مستدرک الوسائل، ج2
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 تمام وجود او، ملکِ ااحج اوست. یعنی کأنّشود؛ چون مملوکه کسی است که باالولویة عدم جواز در مورد حره ثابت می

ااحج مملوکه نسبت به او یک سلطنت دارد. اگر برای مالک با اینکه نسبت به این شخص سلطنت دارد، وطی جایز نباشد، 

 به طریق اولی برای کسی که سلطنتی نسبت به او ندارد ]غیر از مسأله زوجیت[، این عمل جایز نخواهد بود. 

د و نظر مشهور هم همین است؛ مشهور لغویین معتقدند که علی أی حال در آن دو روایت، مشتکلی در استتدالل وجود ندار  

شود. لذا مشکلی در استدالل نیست. البته لفظ مرأة که در روایت جاریه لفظی است که هم در امه و هم در ابیه استعمال می

 ود. شسوم آمده، اطال) دارد؛ این مرأة مللله است و شامل حره و مملوکه است، شامل منقطعه و دائمه نیز می

 جواز وطی الزوجه قبل اکمال تسع عدمکنند بر پس فی الجمله روایاتی که هم داللتاً و هم سنداً مورد قبول هستند، داللت می

 سنین. 

 سؤال: 

ایم مفیالً همه روایات را آورده« بررسی فقهی بلوغ دختران»استاد: این در بلث حد بلوغ باید بررسی شود؛ که ما در کتاب 

الً ولی اینجا فعایم که مسأله چگونه است. ایم و بین روایات حیض و روایات ستن، جمع کردیم و بیان کرده هو بررستی کرد 

ایم. همهنین اینکه در روایات جواز الوطی منوط به حیض شده باشد، زمانِ جوازِ وطی المرأة را پایان نه ستالگی قرار داده 

 رسد که در روایاتمی ض قرار داده شده است. اما به نظرت تکالیف، حیچنین چیزی نداریم. بله، در مواردی حد بلوغ و ثبو

کردیم. اگر آوردیم و بررستتی میا میچیزی نداریم که حد وطی را زمان حیض قرار داده باشتتند. چون اگر بود باید اینها ر

زمان حیض قرار دهد؛ این کستتی بلوغ را حیض قرار داد و قائل به تبعیض هم نشتتد، قهراً عدم جواز الوطی را باید همان  

. بین احکامی که مربوط به بلوغ استتت، از جمله این حکم، 2. زمان بلوغ را حیض بداند؛ 1مبتنی بر دو پیش فرض استتت: 

تبعیضی قائل نباشد. یعنی اینطور نباشد که بگوید درست است که بلوغ مربوط به زمان حیض است ولی عدم جواز الوطی تا 

ال که این سن و س هستنداند، کسانی  نوعاً کسانی که جواز الوطی را منوط به این سن و سال کردهقبل از نه ستالگی است.  

طی قبل ، یعنی ودانند، نوعاً معتقدند وطی قبل البلوغ جایز نیستدانند و کسانی که مالک بلوغ را حیض میرا سن بلوغ می

 اللیض جایز نیست.

 سؤال:

ه در برخی موارد از آن تعبیر به نفس البلوغ شتده استتت که اللیض بلوغد. در برخی از  ما سته عنوان داریم: بلوغ، ک استتاد:  

کند از اینکه بلوغ قبالً ملقق شده و منظورشان از گویند این کشف میبلوغ استت؛ می  ستبق کاشتف از   حیض عبارات فقها

علوم شود، مگفتند وقتی حیض ملقق میشد؛ میبلوغ، نه ستالگی استت. چون در آن موقع سن و سال افراد خیلی ثبت نمی  

 سبقف از شلغ شده است. کسانی حیض را کاشود که این قطعاً به نه سالگی رسیده و این زمانی که به نه سالگی رسیده، بامی

د. در داننای از رسیدن دختر به سن نه سالگی میدانند و حیض را یک نشانهدانند، که نه ستالگی را زمان بلوغ می بلوغ می

 یباً این دو تعبیر مثل هم هستند.البلوغ به کار رفته است. تقر سبقبرخی موارد هم تعبیر الدلیل علی 
 عشرسنینبررسی روایات 

کند بر عدم جواز الوطی قبل عشر سنین. همه این روایاتی که تا اینجا یک سری روایات داریم که به حسج ظاهر داللت می
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را  که عدم جواز قبل عشر سنینهست ، داللت داشت بر اینکه قبل تسع سنین جایز نیست؛ اما روایاتی هم خوانده شداینجا 

 دو طایفه هستند:ودِ این روایات، اند. خمطرح کرده

ا اند تستع سنین أو عشر سنین. یک طایفه دیگر به نلو تعیین، عشر سنین ر اند، یعنی گفتهبیان کردهتردید یک طایفه به نلو 

اند. پس تارة عشر سنین به نلو مردد بین العشر و التسع مطرح شده، و أخری به نلو المعین و به خیواه عشر همطرح کرد

 ذکر شده است. 

 طایاه اال

 کنیم:اند، به دو روایت اشاره میاز روایاتی که تردیداً عشر سنین را مطرح کرده

. 1«یَأْتِمَ لَهَا تِسْ ُ نِنِ بَ أَاْ عَشْرُ نِنِ بَ بِالْجَارِیَةِ حَضَّى عَبْ زُرَارَةَ عَبْ أَبِم اَعْاَرٍ)ا( قَالَ: لَا یُدْخَلُ»یکی روایت زراره است:  .9

گوید جایز نیست تا اینکه نه ساله یا ده ساله شود. سند این روایت خوب است؛ طبق روایت واضتک استت و می  داللت این 

 برخی از طر) الیله است و طبق بعضی از طر)، موثقه است. 

عَبْ أَحْمَدَ بْبِ تُقَمَّدِ بْبِ  عَبْ عِدَّةٍ تِبْ أَصْقَابِنَا عَبْ نَهْلِ بْبِ زِیَادٍ»روایت دیگری از ابی بییر در همین باره نقل شده است:  .2

اْ عَشْرُ یَأْتِمَ لَهَا تِسْ ُ نِنِ بَ أَ بِالْجَارِیَةِ حَضَّى أَبِم نَصْرٍ عَبْ عَبْدِ الْ َرِیمِ بْبِ عَمْرٍا عَبْ أَبِم بَصِ رٍ عَبْ أَبِم اَعْاَرٍ)ا( قَالَ: لَا یُدْخَلُ

است و هیچ تفاوتی ندارد؛ فقط طریق آن متفاوت است. از نظر سندی تنها  اول متن روایتمتن روایت دقیقاً همان  .2«نِنِ بَ

اشکالی که ممکن است برخی نسبت به این روایت مطرح کنند، به خاطر سهل بن زیاد است. البته در مباحث رجالی بیان شد 

 ان به روایات او اعتماد کرد. توکه تبعاً لبعض الملققین که و االمر فیه سهلد. امر در سهل بن زیاد، سهل است و می

 اند.این دو روایت، عدم جواز را تا رسیدن به نه یا ده سالگی مطرح کرده

 دامطایاه 

عَبْ »بن ابراهیم است:  غیاثاند که آن، روایت در یک روایت هم به اتورت معینن ده سالگی را زمان جواز وطی قرار داده 

. نباید 3«عَشْرِ نِنِ بَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِ بَتْ فَ َدْ ضَمِبَ تِبْ عَبْ أَبِ هِ عَبْ عَلِمٍّ)ا( قَالَ: لَا تُوطَأُ اَارِیَةٌ لِأَقَلَغِ َاثِ بْبِ إِبْرَاهِ مَ عَبْ اَعْاَرٍ 

 جاریه در کمتر از ده سالگی وطی شود؛ اگر این کار را انجام دهد و عیبی در او پیدا شود، این شخص ضامن است. 

 کار نداریم؛ آنهه برای ما مهم است، عدم جواز تا زمان ده سالگی است.مان فعالً با ضما 

 سؤال:

استتاد: تمام اقوالی که درباره بلوغ دختران مطرح شده، مثل سیزده سالگی، حیض، نه سالگی؛ تبعیض در اینکه در برخی از  

ساباطی که بلوغ را در سیزده  روایت عماراما امور حیض مالک استت و در برخی دیگر ستن مالک است؛ یا احد االمرین؛   

سالگی نقل کرده، عمار ساباطی با اینکه از نظر مذهج امامی نیست ولی ثقه است. آن وقت در مواردی که عمار ساباطی در 

ا به اند؛ ما این روایت را در آنجکنند. شیخ طوسی و دیگران مطالبی در آنجا گفتهها به آن عمل نمینقل متفرد باشتد، بعضی 

                                                 
از ابواب مقدمات نکاح،  45، باب 181،  28؛ وستتائل الشتتیعة، ج1248، ح211،  3؛ من الیلضتتر الفقیه، ج1081، ح451،  7؛ تهذیج، ج3، ح320،  5. کافی، ج1
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 ایم و کیفیت جمعش را با این روایات را ذکر کردیم. بلث کردهتفییل 

باید چه کنیم؟ یک دستتتته از روایات حدن عدم جواز وطی الجاریه را به نلو تعیین ده ستتتالگی قرار  روایاتما با این حال 

 تردید بین ده سالگی و نه سالگی. اند یا ده سالگی به نلوداده

 توا ه راایات

 توانیم ذکر کنیم:اند، چند توجیه میبیان کردهاینجا در مورد روایاتی که به نلو تردید 

باشد. لذا مالک،  بگوییم این تردید از امام)ع( نیستت و حتماً از ناحیه راوی استت؛ چون معنا ندارد که امام مردد   ااه اال:

 همان نه سالگی است.

است و علت اینکه ده سالگی ذکر شده، در واقع  وییم مالک، همان نه سالگیاست که بگ احتمال و توجیه دوم این ااه دام:

گوید: زمانی که نه سالگیِ دختر تمام شود و وارد اینطور می ده ستالگی به عنوان ابتدا  سنة العاشرة منظور است؛ یعنی کأنّ 

 منظور است. ا  الدخول فی العاشرةده سالگی شود. یعنی عشر را به این اعتبار ذکر کرده و ابتد

ده سالگی یک زمانی است که تأخیر تا آن زمان مستلج است؛ یعنی واجج توجیه ستوم، این است که بگوییم   ااه نعوم: 

د؛ بهتر از نه سالگی تا ده سالگی، تأخیر استلباب دارولی است تا نه سالگی این اتفا) نیفتد و یا به تعبیر دیگر، حرام است. 

 اتفا) نیفتد. این است که تا ده سالگی این 

به هر حال هر یک از این ستته توجیه را بیذیریم، همه به نوعی منافاتی با روایات دال بر اکمال نه ستتالگی ندارد. هر ستته  

 ن این روایات و روایات نه سالگی.دهد بیتوجیه به نوعی سازگاری می

نبرده است، که از جمله آنها، روایت  دیگر استمی از نه سالگی  که وایات ده ستالگی استت به نلو تعیین  عمده مشتکل در ر 

یات ده ستتالگی نیز حداقل توجیه دوم و ستتوم قابل ذکر استتت؛ یعنی بگوییم منظور از  غیاث ابن ابراهیم بود. در مورد روا

عاشرة یا عشر سنین، ابتدا  الدخول فی العاشرة است؛ یا اینکه روایت غیاث بن ابراهیم را بر استلباب تأخیر حمل کنیم. در 

 بین آنها نیست. توان جمع کرد و تهافتی ین اورت بین این روایت و روایات نه سالگی میا

ای وجود دارد. یعنی در بین روایات، شاید به این نکته هم باید توجه کرد که در مورد روایت نه سالگی، شهرت نسبتاً عظیمه

ت که یکی از آنها جواز  کثر روایات در موضوعات مختلفاند؛ و اال اهمین دو یا سه روایت باشد که ده سالگی را مطرح کرده

 اند. الوطی است ت همین نه سالگی را مالک قرار داده

لذا به نظر ما مجموعاً دلیل دوم، یعنی روایات، داللت بر عدم جواز وطی المرأة قبل اکمال تسع سنین دارد. باید ببینیم که آیا 

 شود دلیل سومی هم ذکر کرد یا نه. می
 
 

«اللمد هلل رب العالمین»  


