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ئهمهاهاللههربهالعالمينهوهصليالحمدلّله» ه«معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدا

 

 خالصه جلسه گذشته

شوود  ت مترتب میای که افضاء شده احکام زوجیبحث در جهت ثالثه در فرع چهارم در این بود که آیا بر این زوجه صغیره

ل بوه زوا  زوجیوت   اند و در مقابل به گروهی نسبت داده شده که اینها قائو عرض کردیم مشهور قائل به بقاء زوجیت یا نه؟

وجیت ز  به زوا  کردیم و معلوم شد نه شیخ مفید و نه شیخ طوسی و نه ابن ادریس که قو هستند. ما این نسبت را بررسی

ه دو دلیل اسوتناد  ببر زوا  زوجیت  عرض شداند. علی أی حا  له نشدهبه آنها نسبت داده شده، هیچ کدام قائل به این مسأ

 کردیم و مورد اشکا  قرار دادیم. شده است؛ هر دو دلیل را ذکر

 ادله بقاء زوجیت

 تواند به دو وجه مستند باشد.اما قو  مشهور که بقاء بر زوجیت است، می

 دلیل اول

 است. همعاوید بن خبر بری دیگریآنها را خواندیم؛ یکی صحیحه حمران و  وجه او ، دو روایت است که قبالً هم به مناسبت

بِهَلا اقََََّّْلهَا    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَللَ  عَنْ حُمْرَانَ» روایت حمران:. 1

ای سؤا  شده که به سن بلوغ نرسیده و دخو  صورت گرفته و کار به افضاء کشیده است. امام)ع( از حکم جاریه ،«فَأَفََّْاهَا

ينَ أَوْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِلنِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ )ع(فَقَالَ»در پاسخ فرمود: 

أَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَََهَلا وَ إِنْ  كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقََََّّْهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْ

  . 1«ءَ عَلَيْهِأَمْسَكَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَََّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ

در . «شليء عليله   و إن امسكها و لم یطلقها حَي تموت فل  »فرماید: ذیل این روایت بر بقاء زوجیت داللت دارد؛ چون می

تواند او د و هم میتواند این زن را نگه دارشده است؛ یعنی این مرد هم می شمردهاین روایت، اصل امساک این زوجه جایز 

گور  اللوت دارد. ا زوجیتها؛ این بور بقواء زوجیوت ایون زن د    یقها ید  علی بقاء جواز امساکها و عدم تطلرا طالق دهد. پس 

س پو شروع نبوود.  م؛ چون اصالً امساک و نگهداری زن «و إن امسکها»زوجیت باقی نبود، معنا نداشت که امام)ع( بفرماید 

برای بواقی بوودن    قاء زوجیت داللت دارد. یعنی مشکلیاند، بر بپاسخ خود مطرح کردهنفس اینکه امام)ع( این فرض را در 

 تواند نگه دارد.تواند طالق دهد و اگر خواست میزوجیت و نکاح نیست؛ اگر خواست می
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فِلي   عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَلرٍ)ع( »نظیر همین عبارت در روایت برید بن معاویه وارده شده است:  روایت برید: .2

 غَ تِسْعَ سِلنِينَ قَلالَ وَ إِنْ أَمْسَلكَهَا وَ لَلمْ    رَجُلٍ اقََْضَّ جَارِیَةً یَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفََّْاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّیَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُ

گوید این روایت صریح در بقاء زوجیت بعد االفضاء است؛ چون می. 1«إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ءَ عَلَيْهِیُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ

حفو   تواند این زن را ، اگر بخواهد می«إن شاء أمسك و إن شاء طلّق»فرماید: بعد در ادامه می. «إن امسكها و لم یطلقها»

تواند او را طالق دهد. این مطلب به وضوح داللت بور  کند و او را در زوجیت و حبا  خود نگه دارد و اگر هم خواست می

 کند؛ چون اگر عقد و نکاح باطل شده بود معنا نداشت که به این جهت اشاره کند. بقاء زوجیت می

محمود بون    به واسطه حوار  بون   آقای خوییفقط در مورد خبر برید اشکالی شده که در جلسه گذشته اشاره شد؛ مرحوم 

دانود و  یف موی ، در سند این روایت اشکا  کرده است. لذا ایشان ایون خبور را ضوع   (پسر مؤمن الطاق)نعمان صاحب الطاق 

شاره شد، اان طور که گوید ما به خاطر ضعف سندی این روایت، آن را به عنوان مؤید آوردیم و نه به عنوان دلیل. اما هممی

 دانند. اند و لذا روایت را معتبر میبرخی او را تأیید کرده

 احت دارد.پس دلیل او  شامل دو روایت بود که در بقاء بر زوجیت بعد االفضاء صر
 اشکال به دلیل اول

قرار  ورد استنادمیک اشکالی نسبت به استدال  شده است؛ اشکا  این است که در ذیل این روایت و یعنی همین عبارتی که 

م در صوحیحه  الدیة است. چون هم در روایت برید و هگرفته و یک مطلبی آمده که مورد قبو  اصحاب نیست و آن سقوط  

إن أمسكها و لم »فرماید: تواند او را طالق دهد. بعد میتواند او را نگه دارد و هم میحمران آمده که اگر افضاء کرد هم می

تواند این زن را نگوه دارد توا   ؛ ظاهر این است که مینیست، ظاهر این است که دیه ثابت «یطلقها حَي تموت ف  شيء عليه

ی ایون مطلبو  لی ودر خبر برید آمده است.  مطلببمیرد و بر این مرد که باعث افضاء شده، چیزی واجب نیست؛ نظیر همین 

، یعنی یک شود. اگر این شخص باعث افضاء شدهاست که اصحاب آن را قبو  ندارند؛ چون دیه به سبب جنایت واجب می

ه و موجوب  ادیده گرفتنز نه سالگی با این دختر وطی کند اما این دستور را ده، چون حق نداشته قبل اجنایتی بر او وارد کر

یون  رف اینکوه ا افضاء شده است؛ این یک جنایت است و به حسب قاعده باید دیه هر جنایتی داده شود. به چه دلیل به صو 

وط دیه نیست، ال وجه لسقوط الدیة؛ وجهی برای سق شود؟دهد، بگوییم دیه ساقط میدارد و طالق نمیشخص او را نگه می

 ولو اینکه او را نگه دارد و طالق ندهد. 

آن ملتزم  ه اصحاب بهکاین اشکالی است که به استدال  به این روایت وارد شده که این دو روایت به دلیل اشتما  بر مطلبی 

 اند، قابل استدال  نیست. اعراض کرده آننیستند و از 
 الپاسخ اشک

توان گفت که درست است ذیل این دو روایت معرض عنه بین اصحاب است؛ ولی ایون موجوب   در پاسخ به این اشکا  می

دلیلش هم آن است که امکان تبعّض در حجیت وجود دارد؛ شود. کند، نمیرفع ید از آن بخشی که داللت بر بقاء زوجیت می

یعنی اگر روایتی در یک موضوعی وارد شد و مشتمل بر چند حکم بود و بعضی از احکام و بخشی از این روایت معمو  به 
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نبود و اصحاب از آن اعراض کرده باشند، بدیهی است که اعراض اصحاب از یک قسمت یا یک حکم به حجیت آن روایت 

شود. تبعّض در حجیت یعنی اینکه باعث سلب اعتبار مجموع روایت نمی زند ولیر خصوص آن حکم یا موضوع لطمه مید

بخش دیگر حجت نباشد. این اشکا  و محذوری ندارد؛ لذا براسوا  قوو  بوه تبعویض در      وبخشی از روایت حجت باشد 

بخش همین مطلبی است کوه داللوت بور بقواء زوجیوت       توانیم ذیل این روایت را به دو بخش تقسیم کنیم. یکحجیت، می

شوود،  کند؛ یک بخش هم آن قسمتی است که بر سقوط الدیه داللت دارد. آن بخشی که از آن بقاء زوجیت اسوتفاده موی  می

 اند به بقاء بر زوجیت بعد االفضاء. حجت است و شاهد هم آن است که جلّ اصحاب فتوا داده

ری نداریم که مستقالً متعرض این مسأله شده باشد و مشهور بخواهند بقاء بر زوجیوت را از آن  عالوه بر این، ما روایت دیگ

اند، شاهد یا مؤید آن است که این بخوش از  دلیل یا روایت استفاده کنند. خودِ اینکه مشهور اصحاب به این مسأله فتوا داده

میوان   اک زوجه و نگهداری و عدم طالق زوجه بوه روایت حجت است. اما ذیل روایت که بحث از نفی دیه در صورت امس

 اند. آمده، حجت نیست؛ شاهدش هم آن است که اصحاب از آن اعراض کرده

پس اعراض اصحاب از یک حکمِ مربوط به این روایت، دلیل بر عدم اعتبار و عدم حجیوت روایوت نیسوت. لوذا بوه نظور       

 ست. رسد که این اشکا  بر استدال  این دو روایت وارد نیمی

 سؤا : 

این روایت را با روایاتی که دا  بر وجوب دیه اسوت، جموع   استاد: در بحث وجوب دیه متعرض این مطلب خواهیم شد که 

زند. این دو روایت به وضوح بر بقاء زوجیت ای به استدال  این روایت بر بقاء زوجیت نمیاند. ولی در عین حا  لطمهکرده

 داللت دارند. 
 دلیل دوم

وم بر قو  مشهور و یعنی بقاء بر زوجیت و آن است که اگر زوجیت ثابت شد و بین زن و مرد عقد واقع شد، مقتضی   دلیل د

برای بقاء در آن موجود است. تا مانعی در برابر این مقتضی محقق نشوود، ایون زوجیوت و نکواح، اقتضوای بقواء دارد. در       

اند. اینهوا یوک امووری    زوجیت برشمرده شدهنی موانع اقتضای بقاء اند؛ یعشریعت برخی از امور به عنوان مانع معرفی شده

و یک راهی بورای از   آن توانند این زوجیت را بهم بزنند. مثالً یکی از آنها، طالق است؛ طالق و انواع و اقسامهستند که می

علقوه  برد. مثالً از جمله اسباب و موانع قطوع  بین بردن علقه نکاح و زوجیت است و استمرار نکاح و زوجیت را از بین می

زوجیت، آن است که نکاح حرام شود؛ یعنی نکاح یک شرایطی پیدا کند که متعلق آن، متصف به حکم حرموت شوود؛ مثول    

د و شرعاً نکاح با او جایز بود و عقد هم واقع شده، این فی نفسه اقتضای بقاء و اسوتمرار  زوجه صغیره که تاکنون همسر بو

ی بر او صدق ان بنت رضاعی این مرد شود. به محض اینکه عنوصغیره با رضاع تبدیل به دختر رضاعدارد. ولی این زوجه 

یت است. باالخره این هم یوک موانع اسوت؛    شود. حرمت نکاح نیز مساوق با بطالن و انفساخ زوجکند، این نکاح حرام می

 ن نکاح از بین برود. یعنی بروز عناوینی که متعلق حرمت نکاح هستند؛ طبیعتاً این هم یک مانع است برای اینکه آ

توانند مانعیت ایجاد کنند و آن را از بوین ببرنود، در شورع معرفوی     که در برابر اقتضای استمرار نکاح می اموریبه هر حا  

ند. اختیار این موانع به دست شارع است؛ یعنی اینطور نیست که ما بتوانیم از پیش خودمان یک امووری را بوه عنووان    اشده
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کند. مسأله افضاء در هویچ  چیزهایی عقد را منفسخ می که چهمانع معرفی کنیم. لذا همه این امور در جای خودش ذکر شده 

رود، هویچ دلیلوی   رفی نشده است؛ بر اینکه زوجیت با افضاء از بوین موی  دلیلی به عنوان عامل برهم زننده علقه زوجیت مع

فرض هم  برنیست اال مرسله یعقوب بن یزید که قد عرفت حالها؛ درباره مرسله یعقوب بن یزید گفتیم اشکا  سندی دارد و 

زه موا ایون را هوم    جبران شود، نهایت این است که داللت بر حرمت ابدی دارد که توا اصحاب که ضعف سندی آن با عمل 

اند. لذا به نظور  شود و مشهور هم از این روایت این را نفهمیدهنپذیرفتیم. پس اساساً از مرسله هم استفاده زوا  زوجیت نمی

رسد با توجه به اینکه افضاء به عنوان یکی از موانع زوجیت معرفی نشده، دلیلی برای زوا  زوجیت وجود ندارد. مقتضی می

توان از آن استمرار موجود است، چون عقد واقع شده است؛ مانعی هم در برابر این اقتضا نیست؛ پس می برای بقاء زوجیت

 زوجیت را استفاده کنیم. 

 سؤا : 

استاد: استصحاب نیست. اگر ما این بیان را وارد قالب استصحاب کنیم، ممکن است این بحث پیش آید کوه استصوحاب در   

گویند استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجت است و اصالً در شبهات بعضی میشبهات حکمیه حجت هست یا نیست. 

. اگر کسی قائول شود کوه استصوحاب در شوبهات      حکمیه حجت نیست. برخی معتقدند در شبهات حکمیه نیز حجت است

هسوت، بوه نظور     تواند به استصحاب تمسک کند. اما با این بیان که مطابق با قاعده همحکمیه حجت نیست، قهراً اینجا نمی

 رسد وجهی برای حکم به زوا  زوجیت نیست. می

 سؤا : 

استاد: منافات ندارد که در یک موضوعی روایت داشته باشیم و اصل هم آن را تأیید و بر آن تأکید کند. یعنی وقتوی سوراغ   

اصل است. لذا اصل عملوی   گوییم سلّمنا که دلیل لفظی هم نداشته باشیم، این مقتضایرویم، علی فرض التنزیل میاصل می

 کند.تواند مؤید باشد در مواردی که مضمون و مفاد دلیل را تأیید میمی

 حق در مسئله

رود. طبق مبنای ما که معتقد شدیم حرمت ابدی پس مجموعاً بین این دو قو ، حق آن است که با افضاء زوجیت از بین نمی

کامالً روشن است. اگر افضاء باعث از بین رفتن علقه نکواح و زوجیوت   وطی ثابت نیست و نیز زوجیت باقی است، مسأله 

شود. چون ینطبق علیوه عنووان   ای حرام ابدی نباشد، همه احکام زوجیت قهراً در اینجا بار مینشود و وطی با چنین زوجه

ه زوجیت که یک احکام کند، اطالقات ادلالزوجة؛ وطی با او هم حرمت ابدی ندارد. پس وقتی عنوان زوجه بر او صدق می

شود؛ از جمله در مسأله ار ، حرمة الخامسة و اینکوه او  کند، در اینجا خود به خود مترتب میو آثاری را بر زوجه بار می

وان زوجوه انتخواب   تواند پنجمی را به عنشود و اگر او چهارمین همسر باشد، دیگر نمیرسماً یکی از همسران محسوب می

، خوواهرزاده و  تواند ازدواج کند؛ حرموة بنوت األخ أو بنوت األخوت    خت، با خواهر این زن هم نمیاأل کند. همچنین حرمة

تواند اذن بدهد، بایود  صغیره است و نمی چونبه نکاح خود در آورد اال مع االذن و  تواندبرادرزاده این زوجه صغیره را نمی

 از ولیّ او اذن بگیرد. 
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فراش است.  به اند که باید ببینیم آیا موضوعیت دارد یا نه، و آن راجع به الحاق ولدهالبته یک حکم دیگری را هم برخی گفت

اقعه کند و کار به افضاء بکشود؛ آن وقوت آن زن نعوذبوان زنوا بدهود و      در این باره بحث است که اگر با زوجه خودش مو

گویند این فرزند یلحق ، اینجا میاز شوهرشند از زنا منعقد شده یا صاحب فرزند شود و بعد شک پیش آید که آیا این فرز

 .1«الولد للفراش و للعاهر الحجر»بالزوج. چون روایت داریم: 

 سؤا :

لوه الولود و   ار نت و صو دخل بزوجته و افضاها ثم زفل»شود. در عبارات آقایان دارد که استاد: به آن عنوان زنا اطالق نمی

گویود  ج. ........ موی از زناست یا از زوج است؟ یلحق بالزوکند که این شک می، در این «شک فی انعقاده من الزنا أو الزوج

گوید زوجیت باقی است ولی کند و میحرمة الوطی کالحرمة حا  الحیض ال تنافی مع بقاء الزوجیة. ...... ایشان استدال  می

ائض اسوت، مگور زوجوه    گوید مثل حرمت وطی در حا  حیض است؛ زنوی کوه حو   در عین حا  وطی هم حرام است. می

نجا ت نیست؛ ای. همان طور که با حائض وطی حرام است، اما این منافی با زوجیشوهرش نیست؟ اما وطی با او حرام است

ه را  حیث تشبیاین منافاتی با زوجیت ندارد. اصالً ولیهم هم همین طور است و وطی با زن صغیره افضاء شده حرام است 

....... .بقواء زوجیوت نودارد.    بوا  حرمت حا  حیض است، از این جهت است کوه منافوات    گفته که اینکه حرمت وطی مثل

ی با همسر حضانت و سرپرستی یک بحث دیگر است؛ باالخره این فرزند باید به چه کسی منتسب شود؟ فرض کنیم که کس

 افتد واتفاق نمی غالباًحائض خود همبستر شود و بچه دار شود و که البته 

 سؤا :

ارد. در بعضی خواهند بگویند مجرد حرمت وطی منافاتی با صدق فراش ندظاهرش این است که ایشان و دیگران می استاد:

نوا  ء و حرمت ابودی، ز اند و مثل تقریرات مرحوم آقای خویی و که این بعد االفضا  کردهمعنا ها این را به همین نحو از کتاب

 داده و بعد یک ولدی پیدا کرده.

 سؤا :

کام زوجیت ارید؛ از اح، اصالً جای این بحث نیست. اصالً مسأله افضاء را شما کنار بگذر گفتیم حرمت ابدی ندارداگاستاد: 

ت یوا  ز راه زناساین هست یا نیست؟ یک زنی، زن کسی است و رفته زنا داده و االن یک ولدی پیدا شده که معلوم نیست ا

ولود  حووق  لشود؟ از احکام زوجیوت،  حکم اینجا چطور تطبیق می نهماشود. گویند ملحق به شوهر میاز شوهر اینجا می

در اینجوا هوم    کنیم، یعنی همان حکوم مشکوک از راه زنا به زوج است. وقتی ما بحث از ترتب احکام زوجیت در اینجا می

کنود؟ .....  یشود؛ اینجا بحث احکام زوجیت است. ........ مگر حرمة الخامسة فورق مو  آید. صورت مسأله که عوض نمیمی

است که مسوأله را   کند. لذا این تصویر، تصویریآید، در اینجا هم جریان پیدا میدقیقاً همان حکمی که در سایر فروض می

 دهد.تغییر می

. لمفضاةاة الصغیرة زوجیة علی الزوجدر مجموع طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، ال شک و ال ریب فی ترتب جمیع احکام ال

 ابدی هستیم و نه زوا  زوجیت. ل به حرمتچون نه قائ
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277 

 

که قائل به حرمت ابدی و بقاء زوجیت هستند، هیچ مشکلی نیسوت. چوون درسوت اسوت کوه      هم بر اسا  مبنای مشهور 

دانند و عنوان زوجوه بور او منطوق اسوت؛ پوس      گویند وطی با این زوجه صغیره حرامٌ ابداً، ولی باالخره او را زوجه میمی

 شود. زوجیت و احکام زوجیت شامل این عنوان نیز میت ادله اطالقا

قو  بوه   ینکه این نسبت درست است یا نه و یعنیاما طبق مبنای غیر مشهور که به برخی نسبت داده شده  و صرف نظر از ا 

ه شامل شود تا اطالقات ادلشود؛ چون اصالً صدق عنوان زوجه نمیزوا  زوجیت، قطعاً در اینجا احکام زوجیت مترتب نمی

 آن بشود.

 هذا تمام الکالم فی الجهة الثالثة. 

 

«الحمد ن رب العالمین»                                                                                 

 


