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

 

 هةدلیل جواز مع الکراامه اد

ین عمده دلیل ا شدبحث در ادله جواز مع کراهة العزل بود؛ یعنی مشهور بین متأخرین که قائل به کراهت عزل هستند. عرض 

وید. این روایات را مالحظه فرمودید. در مقابلِ این روایات، برخی گروه، روایاایی اتااات که از وا جواز عزل بدتااات می 

شود که اینها داللت بر عدم جواز عزل دارند. ما همه روایایی که دال بر عدم جواز عزل هستند را روایات هستند که ادعا می

 ودید که وا روایات داللت بر حرمت عزل ندارند و برخی از ونها از نظر تندی ضعیف هستند. ذکر کردیم و مالحظه فرم

یوانیم از برخی از روایات که تاندا  معترر هساتند و داللت ونها نسارتا  خوس اتت، مرجوحیت و کراهت عزل را    بله، ما می

 اینجا دو احتمال وجود دارد؛لذا نیم. اتتفاده ک

اصال  داللت بر حرمت ندارند بلکه داللت بر  -با یوجه به ونچه در گذشته گفتیم به ظاهر مانع یک احتمال اینکه روایات  .1

ند، ککند و دتته دیگر از روایات داللت بر کراهت میکراهت دارند. در این موارد که یک دتته از روایات داللت بر جواز می

واز را حمل بر کراهت کنیم؛ این بنابر وا اتت که بگوییم وا مقتضای جمع بین این روایات وا اتت که ما روایات دال بر ج

روایاایی که به ادعای برخی داللت بر منع دارند، هی  کدام داللت بر منع ندارند و قرل از اینکه ما اینها را جمع کنیم، داللت  

کند و وا ت بر جواز میبر کراهات و مرجوحیات دارناد. اگر این باشاااد، دو ما دو رایفه روایت داریم. این روایات دالل   

وزه کند که ما روایات مجکنند و جمع بین این دو دتته از روایات اقتضا میروایایی که گذشته خواندیم داللت بر کراهت می

 را حمل بر کراهت کنیم و هذا هو المطلوس. 

 . در این صورت مسأله یعارضکننداحتمال دوم این اتت که بگوییم روایات دال بر منع حقیقتا  داللت بر منع و حرمت می .2

وید؛ یک دتااته از روایات دال بر جواز عزل هسااتند و رایفه دیگر از روایات داللت بر عدم جواز عزل دارند. در دیش می

روایات متعارض اولین گام وا اتت که بین ونها جمع کنیم و اینجا امکاا جمع وجود دارد. جمع بین این دو رایفه از روایات 

 .ایات مانعه را حمل بر کراهت کنیمد که روکناقتضا می

حَنَّهُ سُْْلِ َ عَنِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْْْمِ ع عَنْ حَدَدِهِمَع(  »و یشاهد لذلک ماورد فی بع  الروایات، ملل روایت محمد بن مساالم   

َِْْْرِعَ عَمََْ َع دَِنَ يََِزَوََُّ َع ذَلِكَ حَكْرَهُ الْعَزْلِ فَقَعلَ حَمَّع الْأَمَةُ فَمَع بَأْسَ وَ حَمَّع الْحُرَّةُ فَإِنِّي . این روایت را قرال  مطرح 1«إِلَّع حَنْ يَشْ

کره دسندم؛ یعنی اخواهد بفرماید من خیلی این عمل را نمیاین اتت که امام)ع( می« فإنّی اکره ذلک»کردیم و گفتیم معنای 
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حی؛ الرته این هم با کراهت تازگاری دارد و هم با حرمت. به معنای مطلق مرغوضیت و مرجوحیت اتت و نه کراهت اصطال

اصال مرجوحیت یا به یعریری کراهت، از این روایت قابل اتاتفاده اتات. یا نهایتا  این اتت که ررق نظر برخی ملل شهید    

هد جمع ما قرار یواند شاثانی، اکره در اینجا به معنای کراهت اصاطالحی اتات. هر کدام از این دو که باشد، این روایت می  

 گیرد. 

بنابراین اگر حتی ما داللت برخی روایات بر حرمت را بپذیریم و در تند ونها اشکال نکنیم، نهایت این اتت که این روایات 

معارض روایات دال بر جواز عزل هستند و مقتضای جمع بین این دو رایفه از روایات وا اتت که ما روایات مانعه را حمل 

 یواند مؤید باشد. اند و این هم میو یؤیده أیضا فتوی المشهور بذلک، مشهور به همین فتوا داده بر کراهت کنیم.

 هةدلیل جواز مع الکراخالصه 

از  معتررند و تند دو در مجموع، دلیل قائلین به جواز العزل مع الکراهة این شاد که بر ررق برخی روایات که هم از حیث 

اگر راضی نراشد و اذا هم نداده باشد. در مقابل این هم از حیث داللت واضا  هستند، عزل از حره دائمه جایز اتت، حتی  

روایات، یک رایفه از روایات هستند که به نوعی یا ظهور در مرجوحیت و کراهت یا ظهور در حرمت دارند. هر کدام از این 

ظهور در کراهت دارد، که این روایات اتاتا  اول شود. ررق احتمال دو احتمال که باشاد، روایات مانعه حمل بر کراهت می 

کنند، کنیم. ررق احتمال دوم که روایات داللت بر منع عزل میین صاااورت روایات مجوزه را حمل بر کراهت عزل میدر ا

 مقتضای جمع بین روایات مجوزه و روایات مانعه این اتت که روایات مانعه را حمل بر کراهت کنیم. 

اند ارند و به یرع مشهور، امام)ره( فتوا دادهدو در هر صورت نتیجه بحث کراهت اتت که این هماا نظری اتت که مشهور د

 شود.یوجه به این روایات ثابت میو مرحوم تید نیز همین نظر را دارند. در هر صورت جواز مع الکراهة با 

شااوند ولی روایات مجوزه حمل بر کراهت میاین فرق این دو احتمال که ما بیاا کردیم در این اتاات که ررق احتمال اول 

شوند. چوا بر ررق احتمال اول، روایات مانعه از ابتدا ظهور در کراهت مال دوم، روایات مانعه حمل بر کراهت میررق احت

ای برای روایات مجوزه بیندیشیم؛ اما ررق احتمال دوم، روایات مانعه ظهور در حرمت دارند و لذا باید دارند و لذا باید چاره

 اینها را حمل بر کراهت کنیم. 
 به دلیل ششم قائلین به حرمتاشکال 

شااود. وخرین دلیل قائلین به حرمت روشاان میاقامه کردند با یوجه به این مطالب، داتااد دلیل وخری که قائلین به حرمت 

چوا امکاا جمع نیست، دو باید به تراغ اخرار عالجیه و مرجحات برویم و اینجا یرجی  با روایات مانعه  کهبود اینعزل 

ه قائل به جواز اتت، دو ما این روایت را به جهت خُذ بما اتات. دلیل وا هم این اتات که ملالف عامه اتت؛ چوا عام  

 دهیم.این روایات را یرجی  می ة،خالف العام

 گفتند که این روایات قابلداتاد این اتات که اتاآ وا اتتدالل مرتنی بر عدم امکاا جمع بین این روایات اتت. ونها می  

مع هساات و شاااهد جمع نیز دارد. یعنی این یک جمع عرفی جمع نیساات؛ در حالی که مالحظه فرمودید که اینجا امکاا ج

رتاد که دلیل برای فتوای مشاهور به کراهت عزل یمام اتت و مشکلی برای اتتناد   اتات و نه جمع یررعی. لذا به نظر می 

 وجود ندارد. 
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 صاحب جواهرکالم 

از فتوا به کراهت  اند. ایشاااا بعدفقط یک نکته اینجا هساات و وا اینکه صاااحب جواهر یک احتمالی در اینجا مطرح کرده

که ما بگوییم عزل از حره دائمه مکروه اتاات، حتی اگر زا اذا بدهد و حین العقد شاارد کند. یا  دارداند احتمال عزل گفته

حاال بحث ما در این بود که ویا عزل از زوجه حره دائمه بدوا رضایت و اذا او و بدوا اینکه در حین عقد نکاح شرد شده 

ای که ذکر شد، همه نوعا  در همین رابطه بود؛ ما از هماا ابتدا مواردی را از محل نزاع خارج تات یا نه. ادله باشاد، جایز ا 

کردیم که یکی از ونها در جایی بود که زا اذا در عزل داده باشاد؛ یکی دیگر ونجایی بود که خود  به عنواا شرد  ضمنِ  

را دذیرفته باشااد. گفتیم که اینها از محل بحث خارج اتاات. این عقد نکاح یا شاارد ضاامن یک عقد الزم دیگر، عزل مرد 

 معنایش وا اتت که اگر زا اذا دهد یا این شرد را حین عقد النکاح بپذیرد، کراهت ندارد؛ یعنی یجوز من دوا کراهة. 

ح دذیرفته باشد، فرماید حتی اگر زا اذا در عزل دهد یا به عنواا یک شرد وا را در هنگام عقد نکااما صاحب جواهر می

. یعنی کأا اصل کراهت حتی مع اإلذا و اإلشتراد، باقی اتت؛ منتهی یفاویش در این اتت که اگر 1شاود کراهت خفیف می

زا اجازه نداده باشاد یا مرد این را شرد نکرده باشد، کراهت بیشتری دارد ولی اگر اذا داده باشد و به عنواا شرد این را  

 اند. ا یک احتمال ذکر کردهدذیرفته باشد، کراهت کمتری دارد. صاحب جواهر این را به عنوا

  ه اتتین احتمال دو دلیل ذکر کردایشاا برای ا

 ر این صورت نیز کراهت باقی باشد.کند که حتی دارالق نهی اقتضا می و اتتاوال  نهی از عزل مطلق 

 یعنی دفن الولد دأو« دُ اللَفیأإنه الوَ»که حضرت فرمود  نقل شده  از دیامرر)ص(روایتی اتات که در مورد عزل  دلیل دوم، 

حیّا . این یک زنده به گور کردا دنهاا اتت. یک وقت اتت که زنده به گور کردا وشکار اتت و وا اتت که قرر را بکنند و 

دنهاا اتات؛ این در حقیقت ملل هماا اتات. عزل در واقع   بچه را داخل وا بگذارند و روی او خاک بریزند. یک وقت هم 

 دأالواللفی داریم و  دأالویک نوع زنده به گور کردا اتات. هماا رور که شارک خفی و شرک جلی داریم، اینجا هم کأا   

 الجلی. 

 که مرجوحیت وا کمترکند که عزل به رور کلی چیز خوبی نراشد. اگر زا اجازه دهد، نهایت این اتت این دلیل اقتضاا می 

 شود.می

گوییم جواز مع اند. باالخره این مسااأله مهم اتاات که ما که میاین مطلری اتاات که صاااحب جواهر در این مقام ذکر کرده

الکراهة یعنی عزل مکروهٌ اال در صاوریی که زا اذا دهد یا حین العقد بر او شارد شاده باشد. ویا واقعا  اگر زا اذا دهد،    

 ا اینکه کراهت هست ولی ملفی اتت؟تی کراهتی در کار نیست یجواز هست و ح
 کالم صاحب جواهربررسی 

رتاد که فرمایش صااحب جواهر یمام نیست. چوا ما در جمع بین روایات به این نتیجه رتیدیم که اگر زا اذا   به نظر می

یل فرمودند را دلندهد و شرد نکند، عزل نسرت به او مکروه اتت. اتاتا  ما نهی در روایات و نیز وا مطلری که دیامرر)ص( 

بر کراهات قرار دادیم و اال اگر اینهاا نرود، ما حتی در مورد زوجه حره دائمه بدوا االذا و االشاااتراد هم قائل به کراهت   

شدیم. این روایات اقتضای کراهت دارند بالنسرة الی هذه المرأة و قطعا  نهی از این موارد منصرف اتت؛ چوا در روایات نمی
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یر ماند ولی خفیفیعجب اتت که صاحب جواهر احتمال داده که کراهت بعد االذا و االشتراد باقی میاتاتلنا شاده اتت.   

یری که در ظوری در وا مورد ندارد. همچنین ینشاااود. این نهی از وا مورد انصاااراف دارد و یا حتی باالیر، از ابتدا ظهمی

االذا و  اجه حکم به حرمت در زوجه حره دائمه من دو، این خود  و«اللفی دأالوإنه »روایت دیامرر)ص( بیاا شااده که 

، دیگر نراید بین اذا و اشااتراد و عدم االذا و اتاات خفی و زنده به گور کردا دأواین کار االشااتراد اتاات. باالخره اگر 

یواند با اجازه این را مریکب شود. اگر اگر یک امر مرجوحی اتت چطور زا می عزلاالشاتراد فرقی وجود داشاته باشد؛   

ه وید، این الفرق فیخفی به حساس می دأوتتناد این بلواهید بگویید این مرجوح و مرغوض و مکروه اتت، چوا شاما به ا 

 بین االذا و بین عدم االذا. 

 اند یمام نیست. رتد که این احتمالی که صاحب جواهر ذکر کردهلذا به نظر می
 نکته

ره کراهت عزل گفتیم، به حسااب حکم اولی اتاات؛ یعنی العزل یجوز مع کراهة. لکن اگر یک عنواا ونچه ما یا به حال دربا

ملال  ا یثانوی در اینجا عارض شد، چه بسا به اعترار عروض این عنواا ثانوی، همین عزل مکروه دیگر کراهت نداشته باشد. 

شاود. یعنی همین کراهت در یک شرایطی  میاگر عزل تارب اضارار به زوجه باشاد، دیگر باالیر از کراهت اتات و حرام     

 دار شدا برای زابچه اگر یواند یردیل به جواز من دوا کراهة شود. ملال یواند یردیل به حرمت شاود و در شارایطی می  می

خطرناک باشد و باعث مرگ او شود؛ در اینجا عزل نه ینها کراهت دارد بلکه ممکن اتت واجب شود. دو ونچه یا به حال 

راهت عزل گفتیم، حکم اولی اتت. اما اگر عنواا ثانوی دیش وید، چه بسا به ترب این عنواا ثانوی، کراهت ونقدر درباره ک

شادید شود و به حد حرمت برتد و یا ممکن اتت ونقدر خفیف شود که اصال  کراهت رن  برازد و به جایی برتد که حتی  

 واجب شود. 

 تؤال  

باالخره باید برینیم ویا مقدمیت دارند؛ ویا این ینها عامل اتت. اینجا باید انحصار و عدم شوند؛ اتتاد  اینها مقدمه واجب می

بینیم و کاری به مقدمیت وا برای شیء وخر نداریم. بله، یک انحصاار این مسأله را مالحظه کرد. ما االا خود مسأله را می 

نره مقدمیت دیدا کند، دو عامل را باید در اینجا وارد جایی ممکن اتات این مقدمه یکوّا یک فرزند فاتد  فاجر شود. اگر ج 

منحصره اتت یا غیر منحصره. دوم اینکه ویا این علیت یامه دارد یا علیت ناقصه. یا ملال  این  شرریتویا بحث کنیم که این 

ت و دید نساال و کنترل جمعیحیمقدمه قریب با مقدمه بعید اتاات. ما إا شاااء ار اگر یوفیق داشااتیم بعد از یعطیالت بحث 

 تازی را مطرح خواهیم کرد. عقیم
 عدم کراهت در پنج طائفة از زناندلیل 

 ءاده و وا هم اتتلنمتن یحریر فرمو وخرین مطلری که در مقام اول الزم اتات که به وا اشاره شود، مطلری اتت که امام در 

 الِي عم  حنّ ع ال تمد، و فيب  ال يبعد عدم الكراهة في »دنج رایفه از روایف نساء از حکم به کراهت اتت. امام)ره( فرمود  

فرماید عزل از این دنج مورد مکروه نیست؛ یکی زا عقیم، عجوزه . می«المسْنّة و السمَةة و البييلة و الِي ال ترض  ولدهع 

دهد. امام)ره( فرموده عزل از این دنج ا  را شاایر نمیو دیرزا، تاالیطه و زا بد دهاا، زا شاارور و بدجنو و زنی که بچه

کال ندارد. ما در ابتدای بحث اشاره کردیم که چه عناوینی از محل نزاع خارج هستند؛ دلیل اتتلنا این دنج مورد، رایفه اشا 
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ه غیردائمه که گفتیم ال اشکال فی جواز العزل عنها یا امه، به غیر از وا مواردی که گفتیم از محل نزاع خارج اتت ملل زوج

هم بیاا کردیم؛ اما چرا این دنج گروه خارج شدند؟ این هم به خارر هماا روایت  یقریرا  ادله خروج اینها از موضاع نزاع را 

الْمَرْحَةِ  َُوه سَِِّةِ وُ فِي لَع بَأْسَ بِعلْعَزْلِ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَعلَ سَمِعْتُ حَبَع الْحَسَنِ(   يَقُولُ»یعقوس جعفی اتت. روایت این بود  

ِي تَََقَّنَتْ حَ ِي لَع تُرْضِ ُ وَلَدَهَع وَالَِّ . اینجا به صراحت فرموده 1« الْأَمَةِنَّ َع لَع تَمِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْحَةِ السَّمَِةَةِ وَ الْبَيِيَّةِ وَ الْمَرْحَةِ الَِّ

دهد و امه. نمیا  را شیر ال بأآ بالعزل در شاش وجه؛ اینکه زا عقیم باشاد، عجوزه باشاد، تلیطه، بذیه، و زنی که بچه   

که اینها کراهت ندارد؛ دلیلش هم همین روایت اتت. علت اینکه امام)ره(  امام)ره( در متن یحریر فقط دنج مورد را بیاا کرده

في »ا اتات که باالیر اشااره کرده بودند که بحث در زوجه حره اتت. متن یحریر این بود    امه را در کنار اینها ذکر نکرد و

 شیء؛ یک مطلب لش را هم خدمتتاا عرض کردیم. بقی. این دنج صنف را هم االا خواندیم و دلی«ئمة الحرةغَر الزوَة الدا

 رویم. باقی مانده که وا را در جلسه وینده بحث خواهیم کرد و بعد تراغ مقام دوم می
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