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

 

 دو مؤید دیگر بر عدم جواز

دو دلیل یا مؤید دیگر هم بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ذکر شده است. برای تحکیم این بحث، این دو دلیل را 

دهیم و ادامه بحث را إن شییاا اه هنان طور که وعده داده بودیم در  ن دو مب د دنلاخ اواهیم نیز مورد بررسییی ارار می

 کرد. 

 مؤید اول

اواند که مفاد و زنی یک شعری را می کرد، شنیدیک روز از جایی علور می ا یفه دوم .نر اسیت یک دلیل یا مؤید، فعل عُ

مضنون این شعر شکایت از این مسأله بود که مدت طوالنی است که شوهرش برای جهاد از مدینه اارج شده بود. بعد این 

 تواند بر این مسأله صلر کند چه مدتی است. یعنیمسأله باعث شد عنر از زنان مدینه سؤاخ کند که بیشترین مدتی که زن می

ین حادثه باعث شید یک نرراواهی عنومی از جامعه زنان در مدینه به عنل بیاورد. ااسیز زنان چهار ماه است. بعد   کأن ا

و اانون ارار داد که نلاید بین زنان و شیوهران  نها بیش از این مدت فاص ه بیفتد و   ضیاببه عنر چهار ماه را به عنوان یک 

 ر شدهذکاین مورد به عنوان دلیل یا تأیید دند و دوباره به سوی جهاد بروند. شوند، باید برگراگر اینها برای جهاد اارج می

 ت ترک، یک ملنای دینی دارد.شود مسأله چهار ماه به عنوان مدکه مع وم می

اینجا اشیکاالتی نسلت به این استدالخ مبر  شده که فعل عنر حجیت ندارد که ما براسا   ن بوواهیم این مدت را مکک  

که ع نای شیعه نرر به این امر داشته باشند؛ چون این مفروغ عنه است که افعاخ اصحاب رسوخ  و بعید هم هست ار دهیمار

قرید در تنیز ادا)ص( تا مادامی که اود رسوخ ادا)ص( تأیید و تقریر نکند اعتلار ندارد، مگر اهل بیت عصنت)ع(. برای 

ا کرد، هیچ موالفتی در بین اصحاب صورت نگرفت و کأن هنه این را اند که واتی عنر این کار راسیتدالخ به این فعل گفته 

منین)ع( و دیگران در این راببه نداریم؛ بنابراین چون این فعل اذیرفتند؛ ما هیچ گزارشیی از موالفت اصحاب ملل امیرالنؤ 

 تناد به این فعل باشد.جه استواند ملیّن واین ننیلکن شود که معتلر است. مورد موالفت ارار نگرفته، اس مع وم می

ندارد؛  عنر موضوعیتتوانیم بگوییم، این است که اینجا در وااع اودِ فعل  نچه که اینجا در تقرید استدالخ به فعل عنر می

مسیأله اصی ی  ن اسیت که ا یفه دوم بر اسا  یک نرراواهی عنومی از جامعه زنان چنین مدتی را ارار داد. یعنی ما به    

کاری نداریم؛ اینکه ا یفه دوم این اانون را جعل کرد، مورد نرر ما  ترک جناعنوان نهایت مدت ضیییرب این میدت بیه ع  

نیسیت.  نچه اینجا ملنای اسیتدالخ اسیت،  ن نرراواهی است که از جامعه نسوان صورت گرفته است. یعنی واتی از زنان    
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نی زنان، یع اودل له اربعة اشهر. عنده این است که مدینه سؤاخ کرد که اکلر ما تصلر النرأة عن الجناع چه مقداری است، ای

زنان این  انداند؛ یعنی از طلایع زنان حکایت کرده و گفتهکرده ذکررا مدت کسانی که در معرض این مشکل ارار داشتند، این 

استنزاج  بعد ازاست که ، هبود جهتاند عندتاً روی این د کردهکه به این دلیل استنا توانند صلر کنند. لذا چه بسا  نهامدت می

 از حاخ زنان، این مدت ارار داده شده است. ارو استفس

که در اسییتدالخ به  یه و روایات باب ایکا عرض کردیم در تقرید داللت فعل عنر بر مدت چهار ماه هم در ج سییه الل 

هایتاً االد ایکا است و اینکه ملکً ن . یعنی ما صیر  نرر از اینکه ملکً این ترک در بودبیان اواهیم کرد، منرور هنین گفتیم 

ب یت ااینها کاری نداریم؛ اینجا کاری نداریم که ا یفه دوم این کار را کرده و فعل او ابه بیاید رجوع کند یا طک  بگیرد، ما  

روایات   نچه مهم اسیت حکایتی است که از وضع زنان در این مسأله بیان شده است. در  یه و  برای اسیتناد دارد یا ندارد، 

تواند بر این باب ایکا نیز عرض کردیم که وجه اینکه این چهار ماه ارار داده شییده، هنین اسییت که نهایت مدتی که زن می

 است.  چهار ماهمسأله صلر کند، 

 این. چون عرض شیید که رکن و اایه نداردمشییک ی اس این دلیل یا مؤید از  ن جهاتی که نوعاً مورد اشییکاخ ارار گرفته، 

ل موضوعیت دارد و این ملنای فع مب ددر وااع اودِ فعل عنر نیست ب که این ملتنی بر یک مب لی است که  ن  تدالخاسی 

باید اعتلار و ارزش این اللته ا یفه دوم ارار گرفته و  ن هم حکایتی اسییت که ملکً زنان مدینه از حاخ اودشییان داشییتند. 

منابع تاریوی معتلر این مب د نقل نشیده اسیت؛ اللته در برای کتد روایی  مده   گزارش تاریوی مورد تأیید ارار گیرد؛ در 

تر ملل برای از صحا  سته، ولی در منابع تاریوی به عنوان یک گزارش معتلر شاید نتوان ردّی برای  ن ایدا کرد ولی مهم

سیده باشد، این نهایتش  ن است که از این  ن است که بر فرض که یک گزارش تاریوی معتلر هم در این باره به دست ما ر

کند. در مورد زنان مدینه اگر این حکایت صیحی  باشید که هنه یک زمان ااصی را گفته   از وضیع زنان مدینه حکایت می 

االاره ب (ها شش ماه نیز ذکر شده است.نقل برایاللته در  کنتر نقل شده تا حداکلر چهار ماهزمان  چون منکن است)باشند 

 توانند بر این مسأله صلر کنند. صلر مرأة است یا متوسط زمانی است که زنان می زمانماه نهایت یا این چهار 

بر جناع این مدت باشد، مع وم نیست که بتواند به عنوان   نان ع ی أی حاخ اگر زنان مدینه این چنین باشیند و زمان صیلر  

 اواهیم استناد کنیم؛مکک برای سیایر مناط  و زنان سیایر بکد باشد. چون بحث این است که ما به اصوص این دلیل می  

وی ما تاریای وجود دارد، این بحلی ندارد ولی اینکه به صیییر  این گزارش ب ه، یک وات یک دلیل تعلدی، روایتی یا  یه

ار دهیم، این شییاید چندان اابل الوخ نلاشیید. اللته منکن اسییت  بوواهیم چهار ماه را به عنوان یک ملنا برای هنه زنان ار

تر اینبور گفته شیود که زنان مدینه با توجه به اینکه مدینه از مناط  حاره و گرم و اشیک است و معنوالً طلایع اینها گرم  

منکن  از این بابلذا کنند.  توانند چهار ماه صلرار ماه صلر کنند، سایر مناط  به طری  اولی میاست،  نها واتی بتوانند چه

 است ملکً این مدت زمان را بتوانیم اجناالً بپذیریم. 

ید تواند به عنوان یک تأیتواند ارار گیرد؛ اللته میلذا در مجنوع، این مب د دلیل بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ننی

 ا نداد شود. 

 سؤاخ:
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یا سفر برود  ن هم برای یک  اواهد به جهادکه میکند؛ این متعار  است. کسی اسیتاد: تناسید حکم و موضوع ااتضا می  

ه  ن رسد کمدت طوالنی، اینبور نیسیت که از یک ماه الل ترک کرده باشد. این از باب تناسد حکم و موضوع به نرر می 

 اشد. اشکاخ در اینجا ای ی وارد نل

 سؤاخ:

 اند باشد. توتواند مؤید باشد. این صرفاً یک تأیید میگوییم این دلیل نیست و ملل ااعده الضرر و الحرج میاستاد: لذا می
 مؤید دوم

دلیل یا مؤید دیگری که در اینجا ذکر شده، روایات داخ بر عده وفات است. بر طل  برای روایات عده وفات چهار ماه و ده 

گویند از این چهار ماه و ده روز، ده روز گرفتار عزا اند. میاین را برای به عنوان دلیل یا مؤید در اینجا ذکر کردهروز است؛ 

د و شوتر می ید؛ ولی بعد از گذشت ده روز مسأله مقداری عادیو مصییلت و مسال ی است که بعد از مر  شوهر ایش می 

و اوراک نداشته  اوابدهد. روزهای اوخ منکن است لیعی اودش را نشان میکم نیازهای طاذیرند و کماین وااعیت را می

ا ذکم میل به ذ. ولی بعد از چند روز کمباشددیده ضعیف  باشیند و میل به ذذا و اوراک و این امور در کسیی که مصییلت   

ز ده ع یل وارد شده که بعد اشود. در برای روایات این تبه واسبه طلیعت انسان کنی تقویت می اوردن و میل به اوابیدن،

به اصوص زنان ی چهار ماه دستور داده شده به صلر و بعد از چهار ماه کم به واسبه تقویت نیازهای طلیعی انسان ی ز کمرو

تواند ازدواج کند. این عده وفات ت فیقی از یک ده روز و یک چهار ماه اند زن میشود، گفتهاش میکه  ن ده روز هم ضنینه

ماه کأن برای این ارار داده  چهارهای بعد از مر  هنسر است اما این ده روز از این مدت، بابت مشککت و مصیلتاست. 

این عده بدین جهت ارار داده شده است؛  لذا تواند بر این مب د صیلر کند، چهار ماه است. شیده که نهایت زمانی که زن می 

تواند صلر کند و شود و چهار ماه هم زمانی است که برای این امر می مجنوع زمان ده روز که  ن مشککت بعد از مر  طی

اند که چون در عده از این نتیجه گرفته نگاه اال مسیأله طههر و او  حام گی در زمانی کنتر از این نیز اابل کشیف است.   

 ادله مورد استناد ارار گیرد. تواند  ن روایات و وفات این چهار ماه بر این ملنا ارار داده شده، اس در مانحن فیه می

توانیم به عنوان مؤید ارار دهیم؛ چون ع ت ارار دادن این مدت، به درسییتی برای ما این هم یک مب لی اسییت که  ن را می

رسد که ای ی اابل الوخ نلاشد. ولی به نرر می له و چهار ماه برای  ن مسأله باشد لذاروشن نیست که ده روز برای این مسأ

 م جواز ترک وطی بیش از چهار ماه.کند به عدرا هدایت میهنان طور که عرض شد، انضنام مجنوع  نچه ذکر شد، ما 

 استثناء در حکم عدم جواز

ن حکم ه( در متن تحریر از ایدو مب د دیگر باای مانده که ارار بود درباره  نها سون بگوییم. یکی استلنالی است که امام)ر

؛ یعنی ذایت عدم جواز ترک وطی را «المرأة اکثر من اربعة اشهر اال ان یکون باذنها الیجوز ترک وطئ»داشتند. فرمودند: 

اگر زن اجازه و اذن در ترک بدهد و به علارت دیگر راضیییی بر ترک وطی باشییید، این  اند؛ بدین معنا کهاذن زن ارار داده

، ترک وطی با رضایت زن بیش از چهار «و یجوز ترکه مع رضاها»د. مرحوم سید در عروه نیز هنین را فرموده: اشکالی ندار

ماه جایز است. اللته یک مورد دیگر را مرحوم سید به مورد جواز اضافه کرده و  ن هم اشتراط ترک وطی حین العقد است. 

کند؛ یکی رضایت زن و یکی هم اینکه در حین عقد اگر شرط تواند ترک وطی بیش از چهار ماه فرموده در دو صورت می
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کرده باشید که ملکً من مسیافرت سیاالنه دارم و گاهی شش ماه نیستم؛ اگر حین العقد شرط کرده باشد ترک وطی بیش از    

 اند که اشکالی ندارد. این را هم گفتهچهار ماه را، 

ن و اند ترک وطی با اذاند. یعنی گفتهه این مورد دوم اشکاخ کردهاللته بعضی از محشین عروه ملل مرحوم  اای بروجردی ب

نوعاً ). 1اشتراطش این حکم را بردارد، ع ی اشکاخٍ و بااینکه حین العقد بتواند چنین شرطی کند  رضایت زن جایز است اما

انتشیارات جامعه مدرسین  های شیش ج دی اسیت با تع یقه ده تن از بزرگان که به هنت   دهیم هنین عروههایی می در 

 . (چاپ شده است

ع ی أی حاخ این حکم در اینجا اسیتلنا شده است؛ عدم جواز ترک وطی الزوجة اکلر من اربعة اشهر یک استلنا دارد و  ن  

هم جایی است که زن اودش راضی باشد و اذن داده باشد. عنده این است که وجه این استلنا چیست؟ چرا این حکم استلنا 

دلیل ذکر کردیم، در مورد استلنا نیز باید دلیل داشته باشیم؛ هنان طور که  ،ت؟ ما هنان طور که در مورد اصل حکمشده اس

گوییم اال أن یکون باذنها، این اسییتلنا هم باید مسییتند به که می هم ، واتیباید دلیل ااامه کنیم گوییم الیجوز ترک الوطیمی

 باشد.یک وجه اابل اعتناد 
 ءوجه استثنا

ح  برای زن اسییت.  یکوجهی که چه بسییا بتوانیم برای اثلات جواز مع اذن الزوجة ذکر کنیم این باشیید که این  وجه اول:

الزوجة. به علارت   حلایداوند متعاخ این حکم تک یفی عدم جواز و حرمت ترک وطی را برای شیییوهر جعل کرده حفراً  

در برای روایات به عنوان حقو   کهاین از حقو  زوجه است  یعنی دیگر ملنای این حکم یک حقی اسیت که زوجه دارد؛ 

تواند این ح  را اسییقاط کند. واتی که اذن در ترک اند. اگر این یک ح  برای زوجه باشیید، زوجه میزوجه از  ن یاد کرده

م جواز ما ذکر کردیم دهد، ملل  ن است که حقش را اسقاط کرده و اسقاط ح  مانعی ندارد. به علارت دیگر در ادله عدمی

دهد، دیگر اینجا کأن ضرر و توانند حکم عدم جواز را تأیید کنند. واتی اودِ زن اجازه میکه الضرر و الحرج به نوعی می

وجه برای اسییتلنا این صییورت  ن اسییت که این یک ح  برای زوجه اسییت و او  ای او وجود ندارد. لذا مجنوعاًحرجی بر

 دهد، این به معنای اسقاط ح  است. کند. واتی که زن اذن می تواند این ح  را اسقاطمی

روایت صیفوان بن یحیی بنابر نقل یکی از دو نقل شیز طوسی در تهذید، این جن ه  مده بود. ما روایت  در ذیل  وجه دوم:

لکً به این نقل، که ا . یک اشکالی مبر  شده بود نسلت«إال أن یکون باذنها»را الکً اواندیم. در ذیل روایت صفوان  مده: 

بن اشییم معتلر نیسیت؛ چون ع ی بن احند بن اشیم    اند که این نقل به واسیبه ع ی بن احند هم گفتیم؛ برای اشیکاخ کرده 

 در  نجا حکم مب   و معتلر است، این ذیل را ندارد ب که  ن طریقی که از صفوان نقل شده ومجهوخ اسیت و توثی  نشیده   

اما  ن نق ی از صفوان که طری   ن معتلر نیست، این ذیل را دارد. لذا این اشکاخ به روایت صفوان  است؛ عدم الجواز مب قا.

اند، صورت اذن زن را اثلات کنیم. ولی هنان طور که برای گفته اتوانیم استلناوارد شده که با این نقل از روایت صفوان ننی

ت؛ احند بن محند بن عیسی حدود شصت روایت از ع ی بن ع ی بن احند بن اشیم از شیوخ احند بن محند بن عیسی اس

شیز او بوده است. احند بن محند بن عیسی کسی است که نقل او،  ن هم به این تعداد  یعنیاحند بن اشیم نقل کرده است؛ 
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؛ ب ه، توثی  تگویند درست است که ع ی بن احند بن اشیم توثی  نشده و کسی نگفته او ثقه اسدانند و میرا نشانه توثی  می

بن محند بن عیسی با  ن مقام و منزلت و با  ن  احندااص نشده ولی به نوعی توثی  عام نسلت به او وجود دارد. هنین که 

جکلت و دات، شیصیت روایت از ایشیان نقل کرده، این اود دلیل بر  ن است که این شوق ثقه است. لذا طل  این ملنا،    

 است؛ براسا  این نقل که مذیّل به این ذیل است. روایت صفوان بن یحیی نیز معتلر 

حقش را اسقاط کند.  توانداس مجنوعاً این صیورت به دو دلیل استلنا شده است؛ یکی اینکه این ح  زوجه است و او می 

دوم، روایت صیفوان بن یحیی اسیت که سند  ن مشک ی ندارد؛ طل  این روایت ذایت عدم جواز ترک وطی بیش از چهار   

 ماه،  نجایی است که مرأة اجازه دهد و به ترک وطی راضی باشد. 

نام اند به لزوم النوااعة الل تکردهمؤید این مسأله که ما گفتیم این یک ح  برای زن است،  ن است که برای احتیاطاً حکم 

سیار ای است که طلع او بگونهاند اگر زن به. گفتهتواند این مدت صیلر کند در مورد کسیی که ننی  االربعة أو طکاها احتیاطاً

این ایود  اافتد، بمی معصیتای که اگر موااعه صورت نگیرد او به تواند تا چهار ماه صلر کند، به گونهگرم و حار است و ننی

احتیاط وجوبی کرده است. به علارت دیگر حکم به وجوب  در این مورد االربعة؛ مرحوم سیدی زم و یجد النوااعة الل تنام 

واند توطی بعد از چهار ماه، کأن مربوط به زنانی است که متعار  هستند؛ اما اگر یک زنی است که میل او زیاد است و ننی

افتد، ایشان فرموده احوط  ن است که الل از حوی که اگر موااعه صیورت نگیرد به معصییت می  تا چهار ماه صیلر کند، به ن 

او را طک  دهد تا باعث معصییت این زن نشود. این اود حاکی از  ن است که   ،تواندچهار ماه با او موااعه کند یا اگر ننی

 یگری است. این یک ح  برای این زن است. اگر اودش این ح  را اسقاط کند، بحث د

 بحث جلسه آینده

مب د دومی که باید اینجا ایگیری کنیم،  ن است که چرا چهار ماه؟ ما اصل حکم را اذیرفتیم؛  یا این چهار ماه موضوعیت 

دارد؟ در مورد اایر هم مکحره فرمودید که برای  ن زنی که کلیر النیل است، الل از چهار ماه الزم است که موااعه صورت 

 ای است که باید بلینیم این مدت موضوعیت دارد یا نه. اللته ایشان احتیاطاً فرموده ولی این مسألهبگیرد. 
 

 «نینلوالحند ه رب العا»                                                          


