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

 

 خالصه جلسه گذشته

اند، درباره شمول حکم نسبت به نشدهجهت پنجم از جهات مربوط به مسأله سیزدهم که امام)ره( در متن تحریر متعرض آن 

ـ  یعنی زن جوان -اربعة اشهر آیا اختصاص به شابه  غیر شابه است. بحث در این است که عدم جواز وطی الزوجه اکثر من

د ع را تبیین کنیم و بعشود. عرض کردیم قب  از بررسی این مسأله خوب است موضوع نزادارد یا شـام  غیر شـابه نیز می  

 کنیم. بیاندله را اقوال و ا

 موضوع نزاع در جهت پنجمتنقیح 

 ، قدر متیق از حکمبةشامرأة . 1

اینجا قدر متیقن از ادله این است که زن شابه مشمول این حکم هست؛ لذا در این باره نزاعی نیست. نزاع در اختصاص حکم 

به شابه یا تعمیم نسبت به غیر شابه است. منتهی غیر شابه دو مصداق دارد: یک مصداق آن المرأة الشائبه است، یعنی زنی که 

ها و کسانی که الیرجون نکاحا و به تعبیر دیگر پیر؛ مصداق دوم آن القواعد من النساء است، یعنی پیرزن نه جوان است و نه

 عجائز.
 عجائز از حکمخروج . 2

اند، آن است که ادله شام  قطعاً خارج است؛ علت اینکه قواعد من النساء از شمول این حکم خارجحکم این مورد از شمول 

مرأة الشابة ذکر شده و قواعد من الایت صووان که به خصوص در آن جمله ادله، روایت صـووان است؛ رو  شـود. از آنها نمی

با آن اشکاالت و مباحثی که در آن بود ـــ اقت ا  -النساء قطعاً از شمول روایت صووان خارج است. ادله نوی ضرر و حرج 

گر وطی با آنها ترک شود جایز نیست. قواعد من النساء مسلّماً اترک وطی از این باب که منجر به ضـرر و حرج می کند می

رسند که از این عم  حالت انزجار پیدا ای میبه یک مرحلهحتی آورد، بلکه اینها شود، ضرر و حرجی برای آنها پیش نمی

ــرر و حرجی برای آنها می ــود که نه تنها ض ــوندآید و بلکه از مواقعه منزجر میپیش نمیکنند. یعنی اگر ادعا ش ، ادعای ش

 گزافی نیست. 

رای قهراً ب -آن هم از باب ارفاق  -این را یک حق برای زوجه بدانیم  نیز چنین اقت ائی دارند؛ لذا اگر ما مجموعاًبقیه ادله 

نیست؛ لذا اینها قطعاً خارج بدانیم وجهی برای اینکه ما این حکم را شام  عجائز پس شود. پیرزن این ارفاق محسـوب نمی 

 است.

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ــود؛ اموری را ذکر کردهچند چیز باعث خرابی بدن میو یؤیده ما ورد فی بعض الروایات که  ، «نالبد یُهدِمنَثالثةٌ »اند که ش

ن آ مؤیداند؛ این خودش یکی از آنها نکاح با عجائز اسـت. نکاح با عجائز را یکی از اسـباب خرابی و فساد بدن ذکر کرده  

 از موضوع این حکم خارج هستند. عداست که عجائز من النساء و قوا

 ئبةالشا ئة. اختالف در المر3

ماند و آن هم المرأة الشـائبه؛ یعنی کأن نزاع منحصـر در این است که آیا عدم جواز ترک وطی   ها یک مورد باقی میپس تن

شـود  آیا زن میانسال نیز چنین حقی دارد که اگر شوهرش مسافرت رفت و  بیش از چهار ماه شـام  زن میانسـال هم می  

 ند.باید برگردد و حق زوجه را ایواء کچهار ماه طول کشید، 
 اولقول 

شود. حتی صاحب جواهر قائلین به نیز می -اند به اینکه این حکم شام  غیر شابه ــــ یعنی شائبه اینجا مشـهور قائ  شده 

و ان توهمه بعض »فرماید: می وحمله خودش قرار داده و از قول به اختصاص به عنوان توهم یاد کرده  مورداختصـاص را  

اند که این حکم اختصاص به ؛ اگرچه بع ی از قاصرین از متأخرینِ متأخرین، توهم کرده1«القاصرین من متأخری المتأخرین

صاحب وسائ  یعنی شیخ حرعاملی و متأخرینِ از متأخرین منظور ایشان از شود. شـابه دارد و شـام  مرأه غیر شـابه نمی   

از آنها حکایت کرده است و خود ایشان هم به این نظر تمای  پیدا  فیض کاشانی هستند. این را هم محدث بحرانی در حدائق

 . 2کرده است

ها اند، به این جهت است که اینه قائ  به اختصاص شدهالبته شـاید اینکه به اینها نسـبت داده شـده و از اینها حکایت شده ک   

اند: ترک وطی المرأة الشابة اکثر من در عبارت خود نوعاً روی همین تأکید کردهیعنی اند؛ اصالً متعرض مرأه غیر شابه نشده

تی ظهور در اختصاص از کلمات اینها استواده . لذا مجموعاً می  به اختصـاص یا ح اربعة اشـهر در کلمات اینها آمده اسـت  

 شود. می
 دومقول 

اند این حکم مختص به زن جوان است؛ لذا اگر همسر یک زن اند و گوتهدر مقاب  مشـهور، برخی قائ  به اختصـاص شـده   

زم تمیانسـال بیش از چهار ماه هم به مسافرت برود، به خاطر ترک وطی گناهکار نیست. از جمله کسانی که به این قول مل 

 شود. اند، مرحوم آقای خویی است؛ ایشان معتقد است که این حکم مختص به شابه است و شام  شائبه نمیشده

 عمده بررسی ادله این دو قول است.
 قول اولادله 

ان شود، با همزوجه ثابت میگویند به همان ادله و مالکاتی که اص  حکم برای میمشهور عمدتاً بر دو سه وجه تأکید دارند. 

توانیم حکم را شـام  شـائبه نیز بدانیم. یکی از این ادله، نوی ضرر و حرج است. باالخره زن میانسال هم هنوز این   ادله می

. لذا اگر گویندمثالً بیشتر باشد بر طبق آنچه که اطباء می نیاز در او وجود دارد؛ حتی ممکن است این نیاز در زنان میانسال

 حکم به عدم جواز کنیم.باید ک وطی مستلزم ضرر و حرج است، تر

                                                 
 .114، ص 92. جواهر الکالم، ج 1
 .29، ص 92، جالناضرة. الحدائق 9
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اطالق فتاواست، چون فتاوا مطلق است و اختصاص به شابه ندارد؛ همچنین اجماعی که برخی در این مقام ادعا دیگر مستند 

گویند اجماعی است که الیجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اند؛ این داخ  در معقد اجماع آنهاسـت. یعنی آنهایی که می کرده

 شود. بلکه صاحباند و این شام  غیر شابه نیز میربعة اشـهر، این معقد اجماعشـان مطلق است. مرأه به عنوان مطلق گوته  ا

 به شابه ندارد.  گوید اجماعی است که این حکم اختصاصادعای اجماع کرده؛ یعنی می 1ریاض

 به یک اشکالپاسخ 

ماند و آن این اسـت که در روایت صـووان سـؤال از خصوص شابه است و این با تعمیم سازگار    باقی می اشـکال تنها یک 

ترین ادله عدم جواز وطی بیش از چهار ماه، همین روایت صووان است. در روایت صووان سؤال از مهمنیست. باالخره یکی 

اختصاص سؤال فی »اند: ر فرمودهان باشد. این را هم مث  مرحوم صاحب جواهدر صورتی که زن جواست از حکم مسـأله  

وی ضرر و کنیم؛ نکه ما مجموع ادله را با هم نگاه می نافات با تعمیم ندارد، بعد از آن، این م«الصحیح بالشابة الینافی التعمیم

در  بینیمکنیم، بعد که میحرج، اطالق فتاوا، معقد اجماع یا حتی اجماع صاحب ریاض؛ ما مجموعاً وقتی این ادله را نگاه می

گوییم اینجا مورد خصوصیت ندارد؛ ما از مورد الغاء خصوصیت روایت صـووان این اختصـاص به مرأه شـابه پیدا کرده، می   

 اند.گوییم اینجا چون بحث از مرأه شابه شده، امام هم اینطور جواب دادهکنیم از این روایت و میمی

رسد که ما به نظر می 2د کرده تا تعمیم نسبت به شائبه را اثبات کند.این مجموعه مطالبی است که صاحب جواهر به آن استنا

نتوانند  کیایم که این ادله حتی اگر به تنهایی هیچ توانیم این تعمیم را اســتواده کنیم. ما درباره این ادله چندین بار گوتهمی

کند که به هر حال این یک حقی ه روی هم، این اطمینان را برای انســان ایجاد میمقصــود را اثبات کنند، اما مجموع این ادل

اسـت که ارفاقاً للزوجة برای او قرار داده شـده است. وجه آن هم معلوم است؛ باالخره زن نیازهای طبیعی دارد و از جمله   

رار این، حقی برای او ق ته و متناسب باگذار به رسمیت شناخاین غریزه را قانون نیازهای طبیعی، همین غریزه جنسی است.

ذکر شده  چرا خصوص چهار ماهعرض کردیم که تواند از مجموع ادله بدسـت آورد. همچنین  داده اسـت؛ این را انسـان می  

 است.
 قول دومدلیل 

ال فرماید تمام ادله مبتت، اینجا یک دلیلی بر اختصاص آورده است. ایشان میمرحوم آقای خویی که قائ  به اختصـاص اس 

اند، آن آیه و ضرر، روایتی که عامه از عمر نق  کردهبه اشـکال اسـت جز روایت صووان. ایشان معتقد است دلی  الحرج، ال  

تبر بر عدم جواز ترک وطی، روایت روایات مربوط به باب ایالء، هیچ کدام داللت بر حکم ندارد؛ تنها مســـتند محکم و مع

نکه ایصـووان است. موضوع روایت صووان هم المرأة الشابة است. پس اثبات حرمت در غیر این موضوع هیچ دلیلی ندارد.  

ستند گوید بله، اگر مما بخواهیم این را شام  مرأه غیر شابه هم کنیم، ما دلیلی بر این نداریم. بعد ایشان استدراک کرده و می

ــ ــرر و الحرج ثابت   اص ــعوهما، چون حکم با الض ــد امکن التعمیم ولکن قد عرفت ض ــرر و الحرج باش   این حکم، الض

 .3شودنمی

                                                 
 .44، ص 11ریاض المسائل، ج . 1
 .114، ص92. جواهر الکالم، ج 9
 .992، ص1نوشته، ج یکه مرحوم خلخال ییخو یبحث نکاح مرحوم آقا راتیکتاب النکاح، تقر. 2
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 دلیل قول دومبررسی 

اگر به خاطر داشـته باشـید قبالً هم گوتیم که مرحوم آقای خویی معتقد اسـت دلی  الضرر و الحرج نه تنها دلیلیت ندارند،    

اده کرد. بیان ایشان را قبالً گوتیم و به مرحوم آقای خویی پاسخ دادیم. لذا اگر شود از آنها استوحتی به عنوان مؤید هم نمی

فلالختصـاص بالشـابه وجه ، بله، حرآ آقای خویی درست است؛ اگرچه اطالق    دهیمما دلی  را خصـوص صـحیحه قرار   

یت کنیم خصوص اءغالست که ما . یعنی به جهت تناسب حکم و موضوع بعید نیشام  شودهم را شائبه صحیحه صووان شاید 

 شود.و بگوییم اینکه امام فرموده اگر بیش از چهار ماه ترک کند گناهکار است ، این اطالق دارد و شام  غیر شابه نیز می

حق با مرحوم آقای خویی است. ولی عرض ما این است که الینحصر الدلی  در خصوص روایت اگر این چنین باشـد،  پس 

ده کنیم. اتوانیم اســتوتوانیم اســتناد کنیم؛ از ادله باب ایالء هم میحتی گوتیم به روایت عامه از فع  عمر هم میما صــووان. 

، اینجا تیمدانسحکم را ثابت  اص هم  ادله دیگربه استناد ما غیر از روایت صووان . اگر اسـت تقریباً اکثر ادله به نظر ما تمام 

مرحوم آقای که همین )توانند  شـمول نسبت به شائبه را هم اثبات کنند. این مسأله مهم است  هم همین طور اسـت؛ آنها می 

ارفاق برای اوسـت؛ این در واق  برای ارضاء غریزه اوست. این  قائلیم که  که ما یک حقی برای زوجه (اندخویی هم فرموده

 تر شودممکن است کمی خویفهر چند غریزه جنسی در سنین میانسالی هم هست؛ 

 شود.آید که این حکم شام  شائبه نیز میذا مجموعاً از ادله بدست میل

توانیم استصحاب کنیم. استصحاب مؤید حکم در تازه اگر ما شـک کنیم که این حکم در مورد شـائبه ثابت اسـت یا نه، می   

اصر نسبت به این جهت ق ه ما یقین داریم که این حکم برای مرأه شابه ثابت شده است؛ فرض کنیم ادلهشـائبه است. باالخر 

 کنیم.کنیم در بقاء این حکم برای زن میانسال. استصحاب بقاء حکم برای مرأه شائبه میهستند و ما دلیلی نداریم. شک می

 بحث در جهت پنجمنتیجه 

 م در مورد مرأه شائبه نیز ثابت است، خالفاً للمحقق الخویی. اند که این حکلذا مجموعاً حق همان است که مشهور فرموده

 دیگر از مسأله سیزدهم مانده است که این را در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. یکی دو جهت 

 شرحی بر رساله حقوق امام سجاد)ع(

را بخوانم و از آن عبور کنم. چون تقریباً نیمی از مقدمه را ای که امام ســـجاد)ع( در رســـالة الحقوق فرموده، مقدمهامروز 

 اند. حق کرده 11اجمالی به این  یاشارهقب  از اینکه یکایک حقوق به توصی  بیان شود، امام سجاد)ع( دیم؛ خوان

کَ رَعِیَّةُ الَعَالِمِ وَ حَقُّ رَعِیَّتِثَلَاثَةٌ أَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالسُُّّْلَاَانِ ثُمَّ حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالَعِلَمِ فَنِنا الَجَاهِ َ  رَعِیَّتِکَ وَ حُقُوقُ»

؛ منظور از رعیت یعنی کسانی که تحت گونه اسـت . حق رعیت بر انسـان سـه   «بِالَمِلَکِ مِنَ الَأَزْوَاجِ وَ مَا مَلَکَتَ مِنَ الَأَیْمَانِ

واجب کرده است. یکی کسی که تحت سیطره و رعایت این حقوق را خداوند متعال سـرپرسـتی و تکو  انسـان هستند که    

ن شاگردان و متعلمیگیرد؛ حکومت حاکم قرار دارد؛ رعیت نسبت به حاکم حقوقی دارد. دوم کسی که از شما مطلبی یاد می

یرد باید گتدریس قرار می وقتی در مقام سخنرانی، تبلیغ و انسانخیلی مهم اسـت که  حقوقی به گردن معلم و اسـتاد دارند.  

 در حالی که توانایی و بدهدرس دها سال شخصیحقوق مخاطبین و متعلمین را رعایت کند؛ اگر  که باشداین حقوق متوجه 

ؤاخذه کنند مورد مپیدا میح ور در آن درس تک افرادی که بخاطر تک بیند.نمی یا این توانایی را در خودندارد شایستگی 
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ی بر حقگیرد، گیرد که آیا این حق را ایواء کرده یا نکرده اسـت. چون کسـی که متعلم است و از شما چیزی یاد می  قرار می

جاه  است. همچنین کسی که تحت شود. یعنی عالم سرپرست شـما دارد. هر جاهلی نسـبت به عالم، رعیت محسـوب می   

گیرد، مث  زنی که با او ازدواج کردی یا کسانی که مملوک تو هستند. زنی هم که به ازدواج انسان سرپرستی انسان قرار می

 حقوقی به گردن او دارد. آید در می

حَقُّ أَبِیکَ ثُمَّ حَقُّ وُلَدِكَ ثُمَّ حَقُّ  ثُمَّوَ حُقُوقُ رَحِمِکَ كَثِیرَةٌ مُتاصُِّلَةٌ بِقَدْرِ اتصصَالِ الراحِمِ فِی الَقَرَابَةِ فَأَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حَقُّ أُمكکَ  »

اما کســانی که رحم تو هســتند، آنها هم حقوقی دارند. حقوق آنها زیاد اســت؛ «. أَخِیکَ ثُمَّ الَأَقَرَبُ فَالَأَقَرَبُ وَ الَأَوَّلُ فَالَأَوَّلُ

واجب کرده است. هر چه افراد فامی  و خویش  کثرت این به اندازه تعداد اقارب و نزدیکان انسان است که خداوند بر انسان

بیشتر است. چون به تعداد افراد این حق ثابت است. فکر نکنید که از ک  فامی  با  بر گردن انسان و رحم بیشتر باشد، حقوق

افراد مســتقال یک حقی دارد؛ حق مادرت،  تککند، این به آن وظیوه عم  کرده اســت. تکدو نور حقوقشــان را رعایت می

اسـت. اولویت با کسی   تر، مقدمرزندانت، حق برادر، حق خواهر، حق سـایر نزدیکان. پس هر که نزدیک حق پدرت، حق ف

 است که قرابتش بیشتر است؛ معلوم است که حق پدر و مادر بر حق برادر مقدم است. حق برادر بر حق عمو مقدم است. 

اكَ الَجَارِیَةِ نِعْمَتُکَ عَلَیْهِ ثُمَّ حَقُّ ذِی الَمَعْرُوفِ لَدَیْکَ ثُمَّ حَقُّ مُؤَذصنِکَ بِالصَُُُّّّّلَاةِ ثُمَّ ثُمَّ حَقُّ مَوْلَاكَ الَمُنَعِمِ عَلَیْکَ ثُمَّ حَقُّ مَوْلَ»

 کندکند؛ کسی که احسان می. بعد حق آن موال و کسی که در حق تو احسان می«حَقُّ إِمَامِکَ فِی صَُّلَاتِکَ ثُمَّ حَقُّ جَلِیسِکَ 

د. بعد حق کنیز و غالم و نوکران؛ حق غالم و نوکران که تو به او احسان کردی، اینها حق دارند. بعد حق کنیک حقی پیدا می

ــانی که  ــان کردهکس ــت. بعد حق مؤذن نمازی که میبه تو احس خوانی. هیچ مکتبی در دنیا اینطور اند؛ متقابالً این حق هس

که  حق کسیشود. میمدینه فاضله جامعه ما تبدی  به  . اگر ما به این حقوق عم  کنیمنداده است ها قراروق برای انسانحق

 تو در نماز است؛ حق کسی که همنشین توست و جلیس با شماست. امام 

کَ الاذِی تُاَالِبُهُ ثُمَّ حَقُّ غَرِیمِکَ الاذِی یُاَالِبُکَ ثُمَّ حَقُّ جَارِكَ ثُمَّ حَقُّ صَاحِبِکَ ثُمَّ حَقُّ شَرِیکِکَ ثُمَّ حَقُّ مَالِکَ ثُمَّ حَقُّ غَرِیمِ» 

. «سْتَشِیرِكَ ثُمَّ حَقُّ الَمُشِیرِ عَلَیْکَثُمَّ حَقُّ خَلِیاِکَ ثُمَّ حَقُّ خَصْمِکَ الَمُدَّعِی عَلَیْکَ ثُمَّ حَقُّ خَصْمِکَ الاذِی تَدَّعِی عَلَیْهِ ثُمَّ حَقُّ مُ

فیق و دوسـت، حق شـریک، حق مال، حق کسـی که به او قرض دادی، حق کسی که از او قرض    بعد حق همسـایه، حق ر 

کند، حق کسـی که مدعی توسـت، حقی کسی که تو مدعی او هستی. آن کسی که   گرفتی، حق کسـی که با تو معاشـرت می  

تو از او مشــورت خواهد و حق کســی که حقی دارد. حق کســی که از تو مشــورت می نیزنســبت به او مدعی هســتی، او 

 خواهی.می

نَکَ ثُمَّ حَقُّ سَائِلِکَ ثُمَّ حَقُّ مَنَ ثُمَّ حَقُّ مُسُّْتَنَصُِّحِکَ ثُمَّ حَقُّ النااصِحِ لَکَ ثُمَّ حَقُّ مَنَ هُوَ أَكَبَرُ مِنَکَ ثُمَّ حَقُّ مَنَ هُوَ أَصْرَرُ مِ  »

ثُمَّ  مَسَُّاََةٌ بِقَوْل  أَوْ فِعْ   أَوْ مَسَراةٌ بِذَلِکَ بِقَوْل  أَوْ فِعْ   عَنَ تَعَمْد  مِنَهُ أَوْ غَیْرِ تَعَمْد  مِنَهُ ثُمَّ حَقُّ مَنَ جَرَى لَکَ عَلَى یَدَیْهِ  سَُّأَلَتَه 

تَصَرُّفِ الَأَسْبَابِ فَاُوبَى لِمَنَ أَعَانَهُ اللاهُ عَلَى  حَقُّ أَهْ ِ مِلاتِکَ عَامَّةً ثُمَّ حَقُّ أَهْ ِ الذصمَّةِ ثُمَّ الَحُقُوقُ الَجَارِیَةُ بِقَدْرِ عِلَ ِ الَأَحْوَالِ وَ

ــ س حق کســانی که آنها را راهنمایی کردی و حق کســی که تو را  «قَضَُُّّاَِ مَا أَوْجَ َ عَلَیْهِ مِنَ حُقُوقِهِ وَ وَفاقَهُ وَ سَُُّّدَّدَ ُ . س



691 

 

از شماست؛ حق کسی که چیزی از تو  راهنمایی کرده اسـت؛ حق کسـی که بزرگتر از شـماسـت و حق کسـی که کوچکتر     

چه از روی عمد چه  -خواهی؛ حق کسی که بدی یا خوبی از او به تو رسیده خواهد و حق کسی که تو از او چیزی میمی

. بعد هم حق همه مسلمانان به طور عام و حق غیر فع در گوتار باشد یا در آن خوبی یا بدی  اینکهاعم از  -از روی خطا 

ای که پیش آمده، پیش . بعد حق هر حادثه -یعنی حق اه  ذمه  -جنگ و ستیز با مسلمانان نیستند  در حالمسلمانان که 

 افتد. آید و اتواق میمی

آخرین جمله امام سـجاد در این مقدمه این اسـت: خوشـا به حال کسی که خداوند او را مدد نماید بر انجام آنچه که بر او    

کند. باید برای رعایت این حقوق و عم  به اده و رعایت آن، و توفیق داده و راهنمایی میواجـب کرده از حقوقی که قرار د 

و حقوق، از خداوند مدد خواســت که خداوند توفیقش را به انســان بدهد و انســان را برای رعایت این این امور و واجبات 

 راهگشاست.  بسیارحقوق یاری کند. همین که انسان در مورد تک تک این حقوق فکر کند، 

 در جلسات آینده إن شاء اهلل این حقوق را شرح خواهیم داد. 
 

 «نیملوالحمد هلل رب العا»                                                       


