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

 

 خالصه جلسه گذشته

عدم جداز ترک وطی بزش از چهار ماه اختصاص ب   بحث در این بدد ک  آیابحث در جهت چهارم در مسأله  یزددم  بدد   

اند، قدل ب  اختصاص این حک  ب  حاضر ایت  شدد  قدل اول ک  برخی ب  آن ملتدم شدهحاضر دارد یا شامل مسافر نزد می

رای تی ک  بمؤیدا دو دهزل بر این قدل ذکر شد؛ دهزل اول ک  مرحدم نراقی در مستند ب  آن اشاره کرده بدد، ب  ممراه مؤید یا

  ب  اختصاص حکتداند   در برریأی این دهزل مخص  شد ک  این دهزل تمام نزست و نمی گردیداین حک  ذکر شأده، بزان  

 حاضر را ثابت کند 

 بررسی دلیل دوم قول به اختصاص

ک  کند عدم ثبدت حشدد یا ن ، اصل برائت اقتضا میشامل مسافر نزد میدهزل دوم این بدد ک  اگر ما شأ  کنز  این حک   

مسافر را  باالخره این ی  حک  ایت؛ حاال چ  حک  را وجدب اهمداقع  در چهار ماه بدانز  یا عدم جداز ترک بزش  برای

  این حک  شأرعی در مدرد مسافر مخکدک ایت  اگر ما ش  کنز  ک  آیا این حک  برای کسی ک  ب  مر حال از چهار ماه؛

شدد؛ چدن مدرد از مدارد ش  در تکلزف ایت و در ش  در تکلزف در یأرر رفت  ثابت ایت یا ن ، اصل برائت جاری می 

اص حک  کند اختصشدد و مقتضای این اصل نری این تکلزف ایت  هذا این م  اثبات میشبهات بدوی  اصل برائت جاری می

 ب  حاضر را  

ایت ک  ما با وجدد اده  مثبت  این حک ، دیگر ش  در شمدل این حک  و  اینذکر کنز   تدانز در پایخ ب  این دهزل آنچ  می

کند ک  دهزلی در کار نباشد؛ االصل دهزلٌ حزث ال دهزل  اما ثبدت آن برای مسافر نداری   اصل برائت در جایی جریان پزدا می

؛ بر اینک  این حک  عام ایت و م  شامل (ذکر خدامز  کردقدل را  چنانچ  در بزان قدل دوم، اده  این)ای داری  وقتی ما اده 

تدانز  شدد، وجهی برای رجدع ب  اصل برائت نزست  هذا مر دو دهزلِ قدل اول مردود ایت و ما نمیمسأافر و م  حاضر می 

 حاضر و عدم شمدل آن نسبت ب  مسافر را ایتراده کنز   ب  حک   اختصاص

 ادله قول دوم)تعمیم(

تعمز  حک  برای مسأأافر ایأأت  یعنی عدم جداز ترک وطی بزش از چهار ماه شأأامل کسأأی ک  ب  یأأرر م  رفت   قدل دوم 

بعد یراء نمایداحق زوج  را شدد؛ یعنی اگر کسی یرر رفت، باید رأس چهار ماه برگردد و ب  این وظزر  خدد عمل کند و می

ذا هجب ایت و اال در یررمای واجب این حک  یاقط ایت  غزر وا یرراگر خدایت مجدداً ب  مسافرت برود  اهبت  این در 

تدانز  ثابت اصأل شأمدل این حک  نسبت ب  مسافر باید ثابت شدد و بعد ببزنز  ایتثناء یررمای واجب را ب  چ  طریق می  
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و اجب ویرر کنز   پس ما در دو بصش باید دهزل قدل دوم را ذکر کنز ؛ یکی اصأل شأمدل نسبت ب  مسافر و دوم ایتنثاء   

 اند  شدد، اما یررمای واجب و ضروری از این حک  مستثنا شدهضروری ک  با اینک  این حک  شامل مسافر می

ای ک  ما برای اثبات اصأأأل حک  در جهت اوهی بزان کردی ، تقریباً مم  آنها برای اثبات تعمز  حک  قابل ایأأأتدالل ادهأ  

 چند دهزل رای اصل حک  عدم جداز ترک وطی بزش از چهار ماه، ب   اگر ب  خاطر داشأت  باشزد ما در ایتدالل ب باشأند می

کنز  تا ببزنز  آیا از آن اده  شمدل نزد قابل ایتراده مست یا ن ؛ یعنی تمس  کردی   اجماالً فهریتی از این اده  را مرور می

 ا ن  شدد یآیا آن اده  شامل مسافر م  می
 دلیل اول

مای دیگر م  ادعای اجماع مثالً صاحب مساه  ادعای اجماع کرده ایت؛ در برخی از کتاب دهزل اول اجماع و شهرت بدد 

ک الیجدز تر»اند اجماعی ایت ک  شأده ایت  معقد اجماع بدرگان مللق ایت؛ یعنی اجماع مصت  ب  حاضر نزست  گرت  

اند  هذا ممکن ایت کسی بگدید مسافر م  حاضر و عدم یرر را ذکر نکرده قزد  دیگر آنجا «وطی اهدوجة اکثر من اربعة اشهر

اند، ندعاً مللق ایأأت؛ در کلمات کلمات اصأأحاب م  ک  این حک  را بزان کردهداخل معقد اجماع مدعزان اجماع ایأأت  

معقد اجماع مدرد نظر اصحاب قزد حضدر ذکر نخده ایت  هذا ممکن ایت ب  ایتناد اطالق کلمات اصحاب و اطالقی ک  در 

 شدد  ین شامل مسافر م  میبرخی مست، ا
 بررسی دلیل اول

افر  نسبت ب  مس را تدانز  اصل حک  را ثابت کنز ، چ  رید شمدل آنممان طدر ک  در جهت اوهی ذکر شد، با این دهزل نمی

 هذا دهزل اول قابل قبدل نزست 
 دلیل دوم

تدانز  اخذ کنز  و شمدل حک  صردان ما میدهزل دوم، صأحزح  صردان بن یحزی ایت  مالحظ  فرمددید ب  اطالق صحزح   

را نسأبت ب  مسأافر اثبات کنز   در آن صحزح  یؤال از مردی شده ک  عنده اهمرأا اهخابة، هکن ب  وایل  مصزبتی ک  برای   

این ، آیا 1«هل یکون آثماً»آنها پزش آمده، مداقع  بزش از چهار ماه ترک شأده ایت  صردان از امام رضا)ع( یؤال کرده ک   

گنامکار ایأأتا امام)ع( در جداب ب  صأأدرت مللق فرمدده: اگر وطی را بزش از چهار ماه ترک کند، گنامکار ایأأت  در  

ما این ذیل را ندارد  علی أی حال ظامر کالم امام)ع( مللق ایت دارد و در برخی نقل «اال أن یکون بإذنها»ما برخی از نقل

 حک  م  برای حاضر و م  برای مسافر ثابت شدد   اینک  کند و اطالق این کالم اقتضا می

، ممان ایت ک  در جلس  قبل در بزان دهزل اول قدل ب  اختصاص ذکر کردی   نهایتاً دو شأده اشأکاهی ک  متدج  این روایت  

، این «الشابةالرجل عنده المرأة »تداند ب  این روایت ملرح شأدد  یکی اینک  کلم  عنده ظهدر در حضدر دارد؛  اشأکال می 

  اما اگر حاضر نباشند و با م  نباشند، این حک  ثابت نزست  پایخ این اشکال زن پزش مرد باشد و با م  باشندیعنی اینک  

را در جلس  قبل بزان کردی  و گرتز  این ایتدالل تمام نزست؛ اوالً عنده ظهدر در معزت ندارد، ثانزاً اگر ظهدر در معزت م  

دانز  شمدل تشدد، اما ب  مقتضای یایر اده  میذیری  ک  این صحزح  اطالق ندارد و شامل مسافر نمیداشت  باشد و نهایتاً بپ

 این حک  را نسبت ب  مسافر ثابت کنز   
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کند  این جمل ، جمل  امام)ع( پس مجمدعاً صأحزح  صأردان بن یحزی ب  اطالقها شأمدل حک  نسبت ب  مسافر را ثابت می   

، اگر مداقع  و وطی را چهار ماه ترک کند، بعد از آن گنامکار ایت؛ از «رْبَعَةَ أَشْههرر  کَانَ آثمماً بَعْدَ ذَلم  إِذَا تَرَکَهَا أَ»ایأت:  

 ست نز اعتنایی کرده و حق او را ایراء نکرده ایت  هذا این اشکال واردباب اینک  ب  حق زوج  بی

ت جایی ای تدج  ب  یؤال یائل، مدرد روایتک  ایایاً در این روایت با این بدد اشکال دومی ک  در جلس  قبل ملرح شد 

ک  همصأزبة یا هعذر  این مداقع  ترک شأده ایأت  پس ایایاً این روایت اطالق ندارد  پایخ این اشکال آن بدد ک  وقتی در    

اً بدون عذر ب  طریق اوهی این فرمدده ک  بزش از چهار ماه نباید ترک شدد، قلعبزنز  امام)ع( این را مدرد صأاحب عذر می 

 حک  ثابت ایت  

 هذا مجمدعاً دهزل دوم برای اثبات تعمز  حک  ب  مسافر، ب  نظر ما تمام ایت  
 دلیل سوم

ب  خاطر غضب و از روی ک  مردی  در مدرد  اگر ب  خاطر داشأت  باشزد  1دهزل یأدم، روایت حر  عن ابی عبدا))ع( بدد 

ام)ع( فرمددند جاید نزست  اشکاالتی نسبت ب  آن روایت ملرح بدد، از جمل  اینک  روایت در خخ  مداقع  را ترک کند، ام

تی ؛ حخدرد  ما پایخ این اشکال را ب  ترصزل دادی صأدد اهحاق صأدرت مضاضأب  ب  ایالء ایت و هذا ب  درد ایتدالل نمی   

ایت، اگر ما پذیرفتز  ک  روهذا ل حک  را دارد  برخالف صاحب جدامر گرتز  این روایت م  قابلزت ایتدالل برای اثبات اص

تدانز  عدم جداز ترک وطی بزش از چهار ماه را ایأأأتراده کنز ، اطالقش کند؛ یعنی ما از روایت میاین حک  را اثبات می

 روایت فرقی بزن مسافر و حاضر نزست   طبق یعنیکند ک  شامل مسافر م  شدد  اقتضا می
 دلیل چهارم

اده  نری ضرر و حرج بدد  ب  مقتضای اده  نری ضرر و نری حرج، اصل حک  ثابت ایت؛ مر چند ما این دو را دهزل چهارم، 

 کنندنری حک  ضرری و نری حک  حرجی می ،ب  عندان مؤید ذکر کردی   چدن گرتز  طبق مبنای مخأهدر، الضرر و الحرج 

رک ت این روایت نهایتاً اشکال داده شد  مخکل دیگر این ک  تدان حکمی را ثابت کرد  جداب ایناما با الضرر و ال حرج نمی

شأدد؛ از الضأرر و الحرج مدت اربعة اشأهر بدیت    کنند، وهی دیگر مدت از آن ایأتراده نمی وطی را حرام و غزرمجاز می

آید، این ایت ک  مرد نباید کاری کند ک  زن در عسر و آن چزدی ک  از الضأرر و الحرج بدیت می اما با این مم  آید  نمی

 ترک وطی برای متعارف من اهنساءبر این ایاس زرتد؛ مرد نباید اقدامی صأدرت بدمد ک  مستلدم ضرر بر زن باشد   حرج ب

 شدد  خالف نزازمای طبزعی زن محسدب می چدنمستلدم حرج و ضرر ایت؛ 

رک از چهار ماه با ت پس اگر ما مسله  مدت را در نظر نگزری ، اگر اختالف طبایع زنان را در نظر نگزری  ک  برخی در کمتر

ا ب کند؛ فی اهجمل افتند و برخی بزش از چهار ماه م  اگر ترک شدد ضرر و حرجی متدج  آنها نمیوطی ب  ضرر و حرج می

این دو مؤید اگر بصدامز  اصأل حک  را ثابت کنز ، قهراً در این جهت فرقی بزن مسافر و حاضر نزست  یعنی ممان مقداری  

 کند کند وجدب وطی را، ب  ممان اندازه در مدرد مسافر نزد ثابت میالحرج اقتضا می ک  دهزل الضرر و دهزل

                                                 
  0از کتاب ایالء، ح 1، باب 191، ص00ویائل اهخزعة، ج؛ 10، ح111، ص6  کافی، ج1



504 

 

، و با صرف نظر از آن دو اینک  این ی  دهزل ایأت یا مؤید  نظر از قلعپس عنایت داشأت  باشأزد ک  ما در دهزل چهارم با   

کند حک  شامل مسافر م  بخدد  اگر زن قتضا میتدانز  ادعا کنز  ک  این دو دهزل ااشکاهی ک  متدج  این دو دهزل ایت، می

وج گدیز  یجب علی اهداگر ب  خاطر الضرر و الحرج می فرقی بزن حاضأر و مسأافر نزسأت    با ترک وطی ب  حرج بزرتد، 

عهده اویت  چدن ب  مر حال ترک مر حال ب  کند ک  این زوج در یرر باشد یا در حضر ؛ این تکلزف ب  اهدطی چ  فرق می

ما این را اختصاص ب  حاضر بدمز ا ب  چ  دهزل بگدیز  الیجدز  چرامسأتلدم این دو مخکل نسبت ب  زن مست  هذا  وطی 

 فرت بدد این وجدب ندارد  ترک اهدطی اذا کان اهدوج حاضراً، اما اگر مسا
 دلیل پنجم

را ب  ممراه اشکاالتی ک  متدج  این دهزل  آناند و ما تقریب ایتدالل ب  دهزل پنج ، روایتی ایأت ک  عام  از عممر نقل کرده 

ن ب  ن و رفتبزان کردی   اصأل ماجرا این بدد ک  عمر از زنان مدین  ک  ب  وایأأل  غزبت شدمرانخا  آنهابدد و نزد پایأخ ب   

سله  م تداند در برابر اینیدی جهاد شاکی بددند، پریزد اکثر ما تصبر اهمرأا عن اهجماع چقدر ایتا نهایت مدتی ک  زن می

خداند و کرد، دید ی  زنی شعری میداری کند چقدر ایأتا علت این امر م  آن بدد ک  روزی از جایی عبدر می خدشأتن 

و قزل ه  اربعة »این باعث شأأد ی  نظرخدامی عمدمی از زنان مدین  ترتزب دمد؛ ب  اصأألالح ی  رفراندوم برگدار کند   

روند، ، مدت تعززن کرد و گرت کسانی ک  برای جهاد می1«بة هلضزبة اربعة اشهرفجعل اهمدا اهمضرو»، گرتند چهار ماه  «اشهر

 بزش از چهار ماه حق ندارند آنجا بمانند؛ باید بزایند و دوباره بروند  

ما اند؛ اب  ایتدالل ب  این روایت اشکال کردهجهت برخی ب  ممزن )چدن صأرف نظر از اینک  فعل او حجزت دارد یا ندارد،  

ر فرض ب و  (کردی  تقریب ایتدالل ب  این روایت مبتنی بر حجزت فعل عمر نزست و ما کاری ب  این جهت نداری  ما عرض

و آن را در منابع معتبر تاریصی بزابز ، چدن این خددر محل بحث و )اینکأ  مأا این گدارر را یأ  گدارر معتبر بدانز     

قرار گزرد و ب  ممزن دهزل قابلزت ایأتدالل دارد، این ایت ک  ی   تداند در این روایت مدرد ایأتناد  ، آنچ  می(تلمل ایأت 

اند از وضعزت خددشان  خددِ این مسله  ارتباطی ب  فعل یؤال و نظرخدامی شده و زنان اخبار کرده کاری صدرت گرفت  و

خدد آن مدرد ایأأتناد  ک ایأأت  واقعزتیعمر و اینک  مدت غزبت را چهار ماه قرار داده ندارد؛ این ب  عندان حکایت از ی  

ا ما رر تاریصی را بپذیری ، ثانزاً این مدت راهبت  عرض کردم تمامزت این دهزل مبتنی بر این ایت ک  ما اصل این گداایت  )

تدانز  ثابت کنز ؛ چدن طبایع زنان در مناطق مصتلف فرق دارد  آنجا مناطق حاره ایت و فقط در طبزعت ی  گروه زنان می

ایت این مدت بزختر یا کمتر مناطق دیگر ممکن  ما شش ماه م  آمده ایت  دراه باشد؛ چدن در برخی نقلچ  بسا چهار م

 باشد( 

تر ثابت قدیب  نحد هذا اجماالً اگر این دهزل فی اهجمل  قابلزت ایأتدالل داشت  باشد، اتراقاً این حک  را در خصدص مسافر  

 اند، اگر ما این روایت را بپذیری  أ ب  تقریبی ک  من عرضخی ب  این روایت کردهکند  یعنی با قلع نظر از اشکاالتی ک  برمی

 شدد این حک  برای مسافر ثابت میکردم أ با این روایت 

 یؤال: 
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   اینخدردندایتاد: آن برای ایالء ایت؛ یعنی قس  خدردن بر ترک وطی       در جاملزت ری  بدد ک  بر ترک وطی قس  می

شأده بدد  ایأالم با این ری  جاملی مبارزه کرد؛ حک  خدا این شد ک  اگر کسی ایالء کند، یعنی بر ترک    باعث مخأکالتی 

شدد؛ وطی قس  بصدرد آن م  ب  قصد اضرار ک  خزلی م  متعارف و مریدم بدد در آن زمان، چهار ماه ب  او مهلت داده می

   اربعة اشهر درباره ایالء ایت طالق دمد  آن تربّ یا باید زنش را گذاردگردد و قس  خدد را کنار مییا برمی
 دلیل ششم

ء اند و مدتی ک  برای ایالبرخی از آیات و روایات حک  ایالء را بزان کردهایالء ایت   اده دهزل دیگر ک  دهزل شأخ  باشد،  

با آن تقریب، آیا حک  شامل  حال باید دید   آن روایات و آی  را بزان کردی  چهار ماه ایت  تقریب ایتدالل باند قرار داده

 و حاضر نزست  شدد یا ن   اگر ما آن ایتدالل را بپذیری ، قهراً فرقی بزن مسافر مسافر م  می

 بحث در جهت چهارمکلی نتیجه 

ظری کنز  و ی  نکنز ، کلمات بدرگان و اده  و اقدال را ذکر میایتنادات برریی میوقتی ما در اینجا ی  حکمی را از نظر 

شدد ب  دمز ، باید این نظر بر ایأاس مسأتندات محک  و متقن باشأد؛ باالخره این حک  شأرعی و حک  خدایت و نمی    می

ا گدی  یی  دهزلی ک  من می دکنزیأأادگی از آن عبدر کرد؛ شأأما م  از آن ب  یأأادگی عبدر نکنزد  یعنی اگر احسأأاس می

ک  نقادان   شزدکن  قدی نزست، بگدیزد؛ این جای بحث و تعارف ندارد و شما باید این امتمام را داشت  بامستندی ک  ذکر می

 گدیز  مداج  شدید  با این اده  و مستنداتی ک  ما می

د اثبات و جداگان  نتدانن و مستقالً  داشت  باشند، تدانز  عرض کنز  این ایت ک  اگر این شش دهزل اشکاالتی مآنچ  ما می

کند ک  انسأأان اطمزنان ایجاد میمجمدع این اده  برای  ب  مر حال اند، اما حک  کنند، چنانچ  برخی از این زاوی  وارد شأأده

دیگر را مدجب اشأأهر  اگر ما مجمدع آن اده  و ضأأمزم  آن مؤیدات و اده  با یک   الیجدز ترک وطی اهدوجة اکثر من اربعة

ن فرقی بز در این جهت کند ک تدانز  عرض کنز  مجمدع آن اده  و مؤیدات اقتضأأا میحصأأدل چنزن اطمزنانی بدانز ، می

 مسافر و حاضر نباشد  

کند ک  در حک  عدم جداز ترک وطی اکثر من اربعة اشهر، فرقی بزن مسافر و حاضر نباشد  مجمدع این اده  اقتضأا می پس 

وری چرا یرر ضر اینک  طدر ک  یجب علی اهحاضر اهدطی دون اربعة اشهر، یجب علی اهمسافر ایضاً ذه   منتهییعنی ممان 

م  در تحریر آمده و م  مرحدم یزد یرر را مقزد ب  قزد واجب کرده ایت  اینجا ی  اشکاهی  ایتثناایأتثنا شده ایتا این  

 این ایتثنا وارد ایت یا ن    اند؛ باید ببزنز  این اشکال ب مرحدم آقای خدیی کرده
 

 «نزمهواهحمد ) رب اهعا»                                                       


