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

 

 جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر

گیرد، شمول این حکم نسبت به مسافر است. مرحوم امام)ره( در از جمله جهاتی که در مسأله سیزدهم مورد بررسی قرار می

جهاتی در رابطه با این حکم مطرح است  گفته، «ال یجوز ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر»مسأله سیزدهم فرمودند: 

 تا اینجا چند جهت را بررسی کردیم. که 

و »شود. متن مسأله چنین است: د یا شامل مسافر نیز میاما جهت چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حاضر دار

هسا ال  یجوز لىسااالر  طالة رهرأ أزید من أربعة هل یختص الحكم بالحاضرر ال  بس  لى  الساراالر و  ط طاس رهرأ أو یعس   

حاضر . آیا حکم عدم جواز ترک وطی مخصوص به «أشهر بل یجب لىيه مع لدم العذر الحضور إلیهاء حق زوجته؟ قوالط

شود؟ لذا اگر کسی به مسافرت برود و سفر او طوالنی شود، ال بأس به؛ چون حکم لزوم مواقعه در است و شامل مسافر نمی

هم  شود، یعنی هم حاضر و هم مسافر. لذا اگر این حکم شامل مسافرچهار ماه متوجه او نیست. یا اینکه هر دو را شامل می

تواند سفرش را بیش از چهار ماه طول دهد؛ بلکه چنانچه عذری ندارد، ، مسافر نمی«ال یجوز لىساراالر اطالة رهرأ »شوود،  

آیا این حکم اختصاص به حاضر به هرحال الزم اسوت رسس چهار ماه در وطن حوور ییدا کند و ح  زوجه را ایفا  کند.  

 ؟ شودمیحاضر و مسافر  شاملارد یا د

لكن بشرر  کوط الارهر ضروریا و لو لرالا کاهر تجارأ أو زیارأ أو تحليل   أظهرهسا األوس، قوالط، »فرماید: امام)ره( می

در این مسأله دو قول وجود یس  .«لىم و نحو ذلك دوط ما کاط لسجرد السيل و األنس و التهرج و نحو ذلك لى  األحو 

 دارد. قول دوم ایندارد؛ یکی اینکه این حکم مختص به حاضر است و سفر و ولو طویل و غیرضروری هم باشد و مشکلی ن

ماید اگر فرشود، لذا نباید سفرش را طوالنی کند؛ مگر اینکه سفر او ضروری باشد. میمیهم است که این حکم شامل مسافر 

شود. یس ایشان عدم شود، اما اگر سفر او ضروری باشد این حکم شامل او نمیسوفر ضروری نباشد این حکم شامل او می 

داند؛ اما در مورد سفرهای ضروری این عة اشوهر را فط  در مورد سوفر غیرضوروری تابت می   جواز ترک وطی اکثر من ارب

 حکم تابت نیست. 

از سوفر ضروری لزوما  ضروری  شرعی نیست بلکه اگر ی  سفر الزم ولو نزد عر   دهد که منظور بعد ایشوان توضویم می  

نی سفری که برای کار، تجارت، تحصیل علم و امثال ییش آید، باز این حکم جاری نیست. منظور از سفر ضروری  عرفی یع

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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آن اسوت. سفر غیرضروری سفری است که برای تفر  و گردش و امثال آن است. در سفرهای غیرضروری این حکم تابت  

 است؛ سفر تفریحی و سفر برای خوشگذرانی، نباید بیش از چهار ماه طول بکشد. 

 نظر مرحوم ريد:

مقتضراأ لدم الهر  بين الحاضرر و الساراالر الی  ير الارهر      أطّسا ک»مرحوم سوید نیز تطریبا  همین مطل  را فرموده اسوت:   

، ر، مطتووای اطق  این اسوت که این حکم هم برای مسافر و هم برای حاضر تابت است؛ البته در رورتی که سف  1«الواجب

 سفر غیرواج  و غیرضروری باشد.

تنها ی  فر  بین نظر امام)ره( و نظر مرحوم سوید در اینجا وجود دارد؛ امام)ره( در مورد مسوافری که به سفر غیرضروری   

برود احتیاط کرده، اما مرحوم سووید فتوا داده اسووت. فر  نظر این دو بزرگوار فط  از این جهت اسووت که امام)ره( احتیاط  

اگر سوفر غیرضوروری باشد، اما مرحوم سید فتوا داده و گفته    «ربعة اشرهر الیجوز ترک الوطی اکثر من ا»واج  کرده که 

 الیجوز؛ بله، اگر سفر ضروری باشد این حکم دیگر جریان ندارد. 

 علی سی حال باید مستند این دو قول بررسی شود و معلوم شود که ح  در مسأله کدام است. 

 ادله قول به اختصاص حکم به حاضر

داند؛ چه سفر او ضروری باشد و چه غیرضروری. مطلطا شوامل مسافر نمی  داند ومیحاضور   مختصقول اول این حکم را 

لزوم مواقعه در چهار ماه برای کسی است که نزد همسرش حوور دارد؛  طب  این قول مسوافر از این حکم استثنا شده یعنی 

 قول چیست؟ شود. دلیل اینشامل او نمیاین حکم دیگر  سفر تفریحی،اما اگر به هر دلیلی حوور نداشت، ولو برای 
 دلیل اول

که  درباره مردیاین اسوت که در روایت رفوان بن یحیی سالل از امام)ع(   بیان کردهدلیل این قول بنابر آنچه مرحوم نراقی 

او  این جوان است ولی به خاطر اینکه مصیبت و گرفتاری برمردی که نزد او ی  ز یرسویده شوده.  ، «لندأ السرأأ الشرابة »

آیا این شوخص گناهکار است؟ امام)ع( هم در یاس  فرمودند: اگر  که ها از مواقعه خودداری کرده اسوت؛  ییش آمده، مدت

این اسوت که نزد او حاضر است؛ اگر مثق  کسی به سفر برود،  « عنده»ظهور بیش از چهار ماه ترک شوود، گناهکار اسوت.   

شوود که این حکم مختص به حاضور اسوت و شامل    معلوم می« عنده»کلمه یس به واسوطه ظهور  «. عنده»گویند دیگر نمی

 . 2اندشود. این مطل  را اجماال  مرحوم نراقی در مستند الشیعة فرمودهمسافر نمی

 مؤید

ه داگر کسی به سفر برود و در سفر زنا کند ولم تکن عناند و آن این که برخی از بزرگان این دلیل را با ی  مطلبی تأیید کرده

فطه مطرح شده که مقک در زنای شوود. این مسأله در  نه محسوو  نمی ه او در نزدش نباشود، زنای او محصو  زوجته، زوج

 مسرزوجته، هاند اگر کسی در سفر زنا کند ولم تکن عنده نه، بود و نبود همسور و امکان استمتاع و وطی است. گفته محصو 

ان همین است. حاال ی  شرایطی هم دارد ولی ارلش این احص. یکی از مقکات دارد اما همسورش در وطن خودش است 

شود بلکه حد بر او نمیلم تکن عنده زوجته، اینجا دیگر رجم  حال اگراست که ی  مردی که زن دارد با ی  زن زنا کند. 
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این معنا که این ظهور در آن دارد که عنده به معنای حوور است؛ یعنی زنش در نزد او حاضر نیست، نه به  شوود. جاری می

دارای همسر است. عنده به معنای این نیست که این مرد همسر دارد، بلکه به این معناست که زن او در نزدش حاضر نیست. 

نه جا با این عمل او معامله زنای محصوواش غای  باشوود و زنا کند، در ایناگر مردی ازدوا  کرده باشوود و زوجه بنابراین

به معنای آن است  «الرجل لندأ السرأأ الشابة»دهد که در این روایت شود. این نشان مییسنگسار نم رجم ولذا شود و نمی

 وراعتبار حوکه نزد این مرد، زن جوانی حاضور است؛ یعنی با هم در یکجا هستند و از همدیگر دور نیستند؛ این داللت بر  

 کند. با هم بودن نه به معنای اینکه مردی است که زن دارد. می

شود. االن مرسوم به همین دلیل دختری که عطد کرده و هنوز به خانه شووهر نرفته، این حکم شوامل او نمی   گوید:میآنگاه 

م گویند حکم عدمی طول بکشد. سال اسوت که بین عطد و عروسی فارله است؛ ی  وقت ممکن است عطد کسی دو یا سه 

اند و به خانه شوووهر لیها هسووتند و هنوز عروسووی نکردهجواز ترک وطی اکثر من اربعة اشووهر شووامل دخترانی که معطود ع

ه نیست بلک کند؛ الرجل عنده المرسة به معنای الرجل الذی تزو شود. چرا؟ چون الرجل عنده المرسة رد  نمیاند، نمینرفته

اکثر من  الیجوز له ان یترک الوطی»، مردی که زنش در نزد او حاضور است  الذی تکون زوجته عنده حاضورة الرجل  یعنی

 . 1«اربعة اشهر

ن آقای خویی و دیگران ای مرحومارل استدالل را مرحوم نراقی در مستند فرموده و بعد بزرگانی مثل همانطور که گفته شد 

 اند.اند و این شواهد را برای آن آوردهرا تکمیل کرده
 دلیل دوم

کند که دیگری مرحوم نراقی دارند که اگر ما شو  کنیم که این حکم برای تابت است یا نه، ارل برالت اقتوا می  دلیلی  

 برالت نیز مؤید اختصاص حکم به حاضر است.  ارلاین تکلیف بر عهده او نباشد. یس 
 بررسی دلیل اول

 اشكاس اوس

لرجل ا»را به معنای معیت و باهم بودن گرفته، در حالی که ظاهر « عنده»رسود این استدالل تمام نیست. مستدل  به نظر می

ظهور در این  «الرجل لندأ السرأأ الشررابة»گوید ی  مردی زن جوانی دارد. مجرد زوجیت اسووت؛ می «لندأ السرأأ الشررابة

گوید ی  مردی زن جوانی دارد و این کار را میبلکه کند. می از این کار خودداری ندارد که ی  زنی در ییش او هسووت و

التبع ما ليس »دهد و ترک کرده اسووت. نظیر این را ما در برخی موارد مثل با  بید داریم؛ به خاطر مشووکقت انجام نمی

گوید یچ کسی نم، چیزی را که مل  تو نیست نفروش. آنجا هی«ل  التبد ما لم یکن مملوکا »به چه معناست؟ یعنی  «لندک

آیا منظور از بید ما لیس عندک، این است که چیزی که یعنی التبد ما لیس عندک حاضرا .  «التبد ما لیس عندک»منظور از 

یعنی آن چیزی که مملوک و مل  تو نیست و به تو تعل   «ما لیس عندک»االن نزد تو حاضور نیست را نفروش؟ یا اینکه  

شود. یس اشکال اول آن است که عنده به ندارد را نفروش. اگر عنده را به معنای حوور و معیت بگیریم، اینجا این غل  می

ی   یعنی و هم روایت مربوط به با  بید، اشاره به عندیت اعتباری دارد؛رفوان معنای حووور و معیت نیست. هم روایت  

 ای بین مال  و آن شی  باشد.ای بین مرد و زوجه باشد؛ ی  علطهعلطهتعل  و 
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 رسد. اند، به نظر تمام نمیلذا اینکه عنده را به معنای حوور و معیت گرفته

 سؤال: 

ده ه ایجاد شاستاد: ممکن است زوجه ی  نفر االن در نزد او حاضر باشد یا نباشد، باالخره ی  علطه زوجیت بین او و زوج

ن و گویید فقنی زگوید عنده المرسة الشابة، عنده یعنی اینکه با ی  زن جوان ازدوا  کرده. شما وقتی میاست. ی  وقت می

ای بین او و اش همیشووه ییش او هسووتند؟ یا اینکه ی  علطهبچه دارد، معنایش همین اسووت. زن و بچه دارد یعنی زن و بچه

 زنش ایجاد شده است. 

  سؤال:

 استاد: دلیلی ندارد که ما این را حمل بر آن معنا کنیم. 

 اشكاس دوم

توانیم اختصاص به حاضر را نفی کنیم و بگوییم این مختص به سولممنا که عنده به معنای معیت و حووور باشود ولی ما می   

 اولی گفتیم ادله نفی ضرر وحاضر نیست. چرا؟ به دلیل برخی از ادله و مؤیداتی که در جهت اولی بیان کردیم. ما در جهت 

کند که این ح  زن رعایت شود. درست است که از ادله نفی ضرر و حر  مدت چهار ماه استفاده نشد ولی حر  اقتووا می 

کند، این قابل انکار عرض کردیم اروول اینکه عدم توجه به این نیاز طبیعی زن به نوعی برای او حر  و مشووطت ایجاد می 

شود و کند، یکی در کمتر از چهار ماه گرفتار عسر و حر  میتلف باالختق  الموارد؛ طباید فر  مینیسوت؛ البته گفتیم یخ 

شود. اما متعار  این است که این نیاز طبیعی وجود در بیشوتر از این مدت هم گرفتار عسر و حر  و ضرر نمی  کسوی ی  

مدت چهار ماه را در جهت البته دارد و اگر به این نیاز طبیعی بخواهد توجه شود، باالخره این ح  باید برای زن لحاظ شود. 

ه ن نیاز قرار دادولی ارول این مسأله که باالخره این ح  برای زوجه به اعتبار ای اولی بررسوی کردیم و از آن عبور کردیم،  

کند؛ ولو روایت رفوان داللت بر این کند که عنده به معنای حوور این فرقی بین مسافر و حاضر نمیو در این جهت شده، 

 این حطی (خواهیم کرد اشارهکه به بخشی از ادله در هنگام ذکر مستندات قول دوم )و معیت است، اما با مقحظه سایر ادله 

 حتما  مورد توجه قرار گیرد و در این جهت فرقی بین مسافر و حاضر نیست. برای زن است که باید 

ستفاده را ا حاضرتوانیم از این روایت اختصواص به  رسود که نمی لذا حتی اگر ما عنده را به معنای معیت بگیریم، به نظر می

ه بعنده المرسة، اما این  الرجلکه باشد مورد این روایت جایی  باشود یعنی کنیم. بله، ممکن اسوت مورد این روایت، حووور   

 کند. نمی ما عدا نفی، این حکم تابت نیست. اتبات شی  مورد نیست که در غیر این آنمعنای 

 تمام نیست. رسد دلیل قاللین به اختصاص این حکم به حاضر، لذا مجموعا  به نظر می

 سؤال: 

در مورد کسانی  و آن این کهدیگر است.  موردکه این روایت ناظر به ی   دکردیاستاد: این را باید در جهت اولی مطرح می

 توانید به این عنوان مطرح کنید. است که مصیبتی برای آنها ییش آمده و شرای  او عادی نیست. این را می

 سؤال: 
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نیم. ید در آن هم تشکی  کگویید بااسوتاد: ارل این حکم از روایت قابل استفاده هست یا نه؟ اگر اینطور باشد که شما می 

ین روایت تمس  کرد. این اشکالی است که باید در جهت اولی توان به اطق  اارول این اشکال خو  است که اساسا  نمی 

 آمده ییشبه خاطر مصوویبتی که یعنی الرجل عنده المرسة الشووابة یکون لهم مصوویبة، گوید این روایت میچون مطرح شووود. 

از اند هر کسی ترک کند وطی با زوجه را بیش ک کرده اسوت؛ آیا گناهکار اسوت؟ حوورت فرموده   مواقعه با این زن را تر

این اطق  ندارد؛ چون سؤال از کسی است که برای او مصیبت ییش آمده  اشکال این است کهاین گناهکار است.  چهار ماه،

فرماید کسی که مصیبتی برای او ییش آمده، او هم نباید بیش از چهار مواقعه را ترک می این مورداست. امام)ع( هم ناظر به 

 همم لِمورد یکون لهم مصووویبة ی  احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینکه این را اینطور بخوانیم: یکون البته در البته کند. 

 هملاند. این خیلی تأتیر ندارد؛ چه یکون یبت ییدا کردهمصویبة،، که این ترک مواقعه به دلیل هم  و غمی است که به جهت مص 

ارل مسأله و اشکال این است که این روایت اطق  ندارد؛ چون سؤال از  م و چه یکون لهم  مصویبة، بخوانیم، مصویبة بخوانی 

ا اطق  امام)ع( هم ناظر به همان سووؤال است؛ لذ ترک مواقعه در جایی اسوت که مصویبت و گرفتاری ییش آمده و جوا   

 ندارد. 

یاسو  این اشکال این است که درست است در روایت سؤال از فرضی است که برای اینها مصیبت و ناراحتی و اندوه ییش  

وقتی ترک وطی بیش از چهار ماه در جایی که عذر موجه وجود دارد جایز نیسوووت، به طری  اولی در جایی که  ولیآمده 

گوید کأن کسی که برای اند. میم)ع( کأن سطف زمان جواز ترک مواقعه را بیان کردهعذر وجود ندارد جایز نیسوت. یعنی اما 

او مصویبت ییش آید، بیش از چهار ماه ح  ندارد این را ترک کند، چه رسود به اینکه مصویبتی نباشد. یعنی حتی طب  این    

این است که چهار ماه یکبار با او مواقعه  احتمال ما بعید نیست که زمان چهار ماه را کنار بگذاریم و بگوییم ح  زن بیش از

 شود. تر میباید نیاز زن در نظر گرفته شود و به نیاز او واگذار شود. اگر اینطور باشد، کار سختیعنی رورت گیرد؛ 

 سؤال: 

نسووبت به خواهم عرض کنم اگر ما این احتمالی که شووما فرمودید را بیذیریم، تازه مسووأله عدم جواز ترک وطی اسوتاد: می 

 شود.زوجه دون االربعة تابت می

 سؤال:

زند؛ وقتی ارل این حکم با این بیانی که گفتیم تابت شود، دیگر چه به ارل حکم نمیای این اشکال لطمه به هر حالاستاد: 

 استبین مسوافر و حاضر وجود دارد؟ مهم آن است که زوجه ی  نیاز طبیعی دارد و این حطی برای اوست و ارفاقی  فرقی 

که به زوجه شده و تکلیفی است که بر عهده مرد است که این ح  را ایفا  کند؛ اگر اینها باشد، به چه دلیل این را اختصاص 

 باالخره باید این ح  را ایفا  کند.  مردی که دنبال تفریم و گردش است،به حاضر بدهیم؟ بله، 

 ت.قول اول ناکافی و ناتمام اساول یل رسد دللذا به نظر می

 ادله قول دوم را إن شا  اهلل در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. دلیل دوم قول اول و سیس  بحث جلسه آینده:
 

 «نیملوالحمد هلل ر  العا»                                                          


