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 باسمه تعالی
گیرد. شماره نشریه داخلی مدرسه فقه های تخصصی در اختیار خوانندگان ارجمند قرار میسومین با یاری خداوند متعال 

مدرسه، باید هر ماه یک  نظامنامه آموزشیهای تخصصی است که بر اساس محتوای این نشریه، حاصل کار طالب محترم گروه
مطرح در درس خارج فقه گروه، تدوین کنند. مطابق این نظامنامه، روال دروس خارج تحقیق علمی پیرامون یکی از مباحث 

 باشد. تخصصی به صورت ترکیبی از آموزش و پژوهش می
گیرد طالب درباره موضوع مورد بحث به منابع طالب در ارائه درس صورت می مشارکت فعالدر قسمت آموزش که در قالب 
ش مطالعه و پیش مباحثه، آمادگی ارائه بحث را در جلسه در محضر استاد و سایر طالب داشته تعیین شده مراجعه کرده تا با پی

 یابد. باشند. پس از ارائه درس،  بحث با گفتگوی میان طالب با هدایت، جمع بندی و ارائه نظریات از سوی استاد ادامه می
و تحقیقی درباره یک موضوع از موضوعاِت مورد  ه عمیقدر کنار روال آموزش یاد شده، هر یک از طالب محترم موظف به مطالع

باشند. این تحقیق، پس از تدوین اولیه، در فضای مجازی در اختیار سایر طالب و بحث و تدوین آن به صورت یک تحقیق می
ستاد درس نیز که غالبا باشند. اگیرد و سایر طالب گروه موظف به مطالعه و ثبت اظهار نظر خود درباره آن تحقیق میاستاد قرار می

مسوولیت هدایت فقهی گروه را برعهده دارد، نظرات اصالحی و تکمیلی خود را به صورت نوشته در فضای مجازی و یا با کتابت 
 دهد.دستی در اختیار طلبه قرار می

پس از اصالحات نهایی و  گیرد و سرانجامدر مرحله نهایی، نکات مهم این تحقیق در جلسات درس ارائه و مورد مناقشه قرار می
 گیرد. تایید استاد، تحقیق جهت درج ، در اختیار نشریه داخلی قرار می

های درسی طالب از سوی اساتید محترم در سه سطح بسیار خوب ، خوب و متوسط سطح بندی شده و دو سطح اول، تحقیق
 باشد. قابل درج در نشریه می

الب محترم با هدایت اساتید ارجمند در جلسات درس و یا خارج از کالس درس قابل ذکر است که هر چند کارهای تحقیقی ط
انجام شده است ولی از آنجا که بنای مدرسه بر الزام به تغییر نظرات علمی و دریافت های طالب مطابق با اساتید نبوده است، این 

 تواند منعکس کننده آراء و نظرات اساتید ارجمند باشد.تحقیق ها نمی
ست این تغییر رویکرد در روش ارائه دروس خارج تخصصی برای عرضه که حاصل تالش علمی اساتید و طالب، در قالب امید ا

 های تخصصی  محسوب گردد.متن  مکتوب، گام موثری به سوی اهداف بلند موسسه و تولید علم در عرصه فقه
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 8 ی حد ارتداداجرامتولی 
   

 

 مقدمه
 یاحکام مرتد، اجرا از یکی (011: ص، 1ج ، سالماإل شرائع) است شده کافر بودن مسلمان از بعد که است یشخص مرتد

 انیب که است یخاص طیشرا بازنان حبس  یقتل و برا ط،یامردان در صورت وجود شر یحد است، حد مرتد برا
 (211: ص، 10ج الکالم، جواهر) .استشده

 یمتول به نسبت یصلا سوال. است ارتداد حد یمتول است شده پرداخته بدان کمتر انیم نیا در که یامسئله 
 بر عالوه ای  بوده حاکم عهده بر حدود از یاریبس همانند ارتداد حد یاجرا ایآ که است نیا ارتداد حد یاجرا

 چه حاکم، ریغ توسط حد یاجرا رشیپذ فرض بر و باشند؟ حکم نیا یمجر توانندیم زین یگرید افراد حاکم
 که هانیفق از یبرخ دگاهید ابتدا مسئله نیا پاسخ افتنی یراب شود؟یم گرفته نظر در آن یبرا یطیشرا و احکام
 انیپا در و یبررس و نقد با همراه هادگاهید از کیهر ادلهمطرح شده سپس  اندکرده نظر اظهار مسئله به نسبت

 .شد خواهد انیب قیتحق هینظر زین

 هادیدگاه بیان

 نیریسا بر جواز وعدم امام بر حد یاجرا وجوب: الف
حکم به  نیا یو اجازه اجرا است یحد، حاکم اسالم یاجرا یمتول شودیاستفاده م هانیفق عبارات یبرخ از

 .211: ص، 10ج  الکالم جواهر. 011: ص، 1ج  اإلسالم شرائع. 181: ص، 1ج المبسوط.،811: ص(، المفید)للشیخ  المقنعة)مسلمانان داده نشده.   ریسا

-کرده حیتصر نیالمسلم امامبودن  یبر متول زین یبعض (.111: ص، 1ج التعزیرات، و الحدود فقه. 112ص:  المسائل المنتخبة )للتبریزي(،

: ص المأثور، الفقه. 221: ص، 01ج ، اللثام کشف ،111: ص، 1ج ، البارع المهذب111: ص، 1ج یاسین، آل فقه في الدین معالم ،11، ص: 1.) الدروس الشرعیة  جاند

 به را دگاهید نیا یلیاردب محقق (111: ص، 1ج التعزیرات، و الحدودفقه 118: ص السالم، علیهم البیت أهل مذهب علی الشرعیة حکاماأل. 18
 امام عبارات، نیا در امام، از منظور یبعض دهیعق به هرچند (110: ص، 01ج ، البرهان و الفائدة مجمع)استداده نسبت مشهور
 نیا در امام رسدیم نظر به.اما (190: ص، 8ج السالم، علیهم البیت أهل لمذهب طبقا اإلسالمي الفقه موسوعة)است السالمهیعل معصوم
 یاجرا یمتول ه،ینظر نیا صاحبان عبارات از یاریبس در رایز شود؛یم زین بتیغ عصر در هانیفق شامل عبارات
. تحریر األحکام الشرعیة علی 21. 20. 1262. 1، ص: 8،المبسوط، ج188. 182. 119. 111، ص:  المقنعة)است شده گرفته نظر در امام حدود،

 به هانیفق نیا که یحال در ، (112.  191. 191، ص: 1،معالم الدین في فقه آل یاسین، ج111. 111.  101، ص: 1الحدیثة(، ج -مذهب اإلمامیة )ط 
، 1ج(، الحدیثة -)ط  األحکام تحریر، 110: ص الفتاوی، و الفقه مجرد في النهایة ،801: ص،  المقنعة)اندکرده حیتصر بتیغ زمان در حدود یاجرا

 نائبان و السالم هیعل معصوم امام از اعم عبارات نیا در امام لفظ شودیم معلوم پس (.101: ص، 0ج الدین ،معالم111: ص
 جامع هیفق همان است حدود یاجرا یمتول بتیغ زمان در که یامام که چرا است؛ بتیغ زمان در شانیا

 زمان در حد یاجرا یمتول زین را الشرائطجامع هیفق دگاهید نیبه ا نیقائل گفت توانیم جهینت در. است طیالشرا
 . دانندیم بتیغ
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 نیریسا برحد بر امام وجواز  ی: وجوب اجراب
 درو  انددانسته زیجا زین افراد ریاس یبرا. دانندیم الزم امام بر را مرتد حد یاجرا نکهیا بر عالوه هانیفق از یبعض

 هانیفق از یبعض البته برساند؛ قتل به را او تواندیمداشته  یگریکه علم به ارتدارد د یکس هانیفق نینگاه ا
 - األحکام مباني تنقیح. 111: ص(، الصدوق)للشیخ  المقنع)شودیم مرتد انواع شامل که اندکرده ذکر مطلق صورت به را عبارات

 حکم نیا اندکرده حیتصر یبرخ اما (119: ص، 1ج الحدود، أحکام في المنضود الدر. 111: ص، 1ج المأثورة، المعالم. 021: ص القصاص، کتاب
 (101: ص، 1ج)للتبریزي(،  الصالحین منهاج. 128: ص للشرائع، الجامع. 111: ص، 1ج  األحکام قواعد)دارد؛ مرد یفطر مرتد به اختصاص

اما جواز  ،دانسته زیجا مسلمانان همه یبرا را یفطرمرحوم کاشف الغطاء هرچند قتل مرد مرتد  است رذک قابل
به وجود قدرت و  را آن زین یخوئ محقق و (111: ص، 1ج(، الحدیثة -)ط الغطاء کشف)است کرده هیبه عدم تق دیقتل را مق

 (.118: ص، 1الطهارة ی،الوثق العروة شرح في التنقیح)است کرده مشروط مفسده ودهنب

 ادله بیان
 تمسک آن به توانندمی یا و کرده تمسک ایادله به خویش نظریه انتخاب برای دیدگاه دو از هریک صاحبان

 گیردمی قرار بررسی مورد و شده مطرح دیدگاه دو از هریک ادله ادامه در که کنند

 اول چهارگانه دیدگاه ادله
 .کرد استدالل توانمی دلیل چهار به اول دیدگاه برای

 ، غیاث بنحفص 1معتبره: الف
: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ قَالَ غِیَاثٍ بْنِ حَفْصِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَنْهُ

 (.17، ص: 4الفقيه، ج)  سُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إَِلى مَنْ إِلَیْهِ اْلحُكْمُاللَّهِ ع قُْلتُ مَنْ یُقِیمُ اْلحُدُودَ ال

 ؟یقاض ای سلطان کند؟یم اقامه را حد یکس چه دمیپرس السالمهیعل صادق امام از دیگویم اثیغ بن حفص
 .است او اریختا در کردن حکم است یکس عهده بر حدود اقامه: فرمودند امام

 استدالل
در نظر گرفته شود بر آن حد اطالق  یجرم یاز طرف حاکم، برا نیکه به صورت مع یمجازات هر هانیفق نزد در
 من»و است شده انیب «الحکم هیال من » حد، یمجر زین تیروا نیا در( 111الفقه، ص:  مصطلحات)شودیم

                                                             

 080مقالة في تحقیق إقامة الحدود في هذه األعصار، ص:   0 .
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 و قضاوت یحقوق یکه در همه نظامها آنچناناوست  فهیو صدور حکم وظ قضاوت که یکس یعنی «الحکم هیال
 دراست همانطور که  حاکم فهیوظ قضاوت زین اسالم یوقدر نظام حق است تیحاکم فهیوظ حکم صدور

الْقَضَاءِ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِ»شده است انیبن خالد ب مانیسل (11والیت فقیه )امام خمینی(، ص: )ه حیصح

 مجازات ارتداد یبرا نکهیا به باتوجه پس(. 112، ص: 1اإلسالمیة(، ج -) لکافي )ط «الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِینَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَِصيِّ نَبِيٍّ.
، 1.) المبسوط جبود خواهد شرع حاکم زین ارتداد حد یمجر گفت دیبا است شده گرفته نظر در شارع طرف از نیمع

 (22: ص، 01ج ، اللثام کشف. 181ص: 

 استدالل نقد
 جزء را ارتداد دیآیبرم هانیفق شتریب راتیتعب از چند هر. است ارتداد بودن حد بر یمبتن استدالل نیا رشیپذ

 األحکام مهذب. 012: ص، 1ج اإلسالم شرائع)کرده حیتصر مرتد مجازات بودن ریتعز بر زین یبرخ اما. اندانگاشته حدود

: ص، 1ج السرائر. 111: ص الوسیلة)دانندینم حدود جزء را ارتداد که است نیا آنان عبارت ظاهر ای و (111: ص، 11جبزواري(، )للس

 .بود نخواهد رشیپذ قابل استدالل نیا است ریتعز ارتداد، مجازت شود گفته که یصورت در (111

 نقد  پاسخ
 ارتداد شامل تیروا نیا در حد واژه رسدیم نظر به ریتعز ای تاس حد ارتداد هانیفق اصطالح در که نیا از فارغ

 که همانطور «الحکم هیال من یال الحدود اقامه»: دیفرمایم تیروا نیا در السالمهیعل امام رایز شد؛ خواهد زین
 فهیحکم کردن دارد وظ فهیهمانطور که حاکم وظ دیفرمایم تیروا ایگو و است حاکم «الحکم هیال من»شد انیب

 عام زین آن اقامه گستره بوده عام حاکم، قضاوت گستره نکهیا به توجه با پس است او برعهده زیحدود ن یاجرا
 نیا یمقتضا به و شودیم زین ارتداد حد شامل ت،یروا نیا در حد پس. شودیم شامل را میجرا همه و بوده
 .بود خواهد حاکم فهیوظ ارتداد عهد یاجرا تیروا

 السالمهیعلیعل امام زمان در متشرعه رهیس: ب
 تواندیم خاص، یامسئله به نسبت متشرعه جانب از یارهیوجود س است شده انیب خود یجا در که همانطور

 در شودیمشاهده م نیرالمومنیمسلمانان در زمان ام رهیبا مراجعه به س (011 ص الفائق).باشد یشرع حکم از کاشف
به حاکم، از او  یبا اطالع رسان بلکه نکرده حد یاجرا به اقدام خود مسلمانان ،یفرد شدن مرتد هنگام

 یاجرا یاست که مسلمانان در آن زمان حاکم را متول نیا انگریب رهیس نیحد داشتند. وجود ا یدرخواست اجرا
آن  یسو به برر کرده ذکر را موارد یبرخ ادامه در هبرگرفته از دستورات شارع است ک رهیس نیو ا دانستندیم حد

 پرداخت. میخواه
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 جابر تیروا: اول مورد
ُبو»
َ
يٍّ أ ي   َعل  َعر  َشأ د   َعنأ  اْلأ ن   ُمَحمَّ م   بأ َمَد  َعنأ  َسال  حأ

َ
ن   أ ر   بأ

ضأ و َعنأ  النَّ ر  ن   َعمأ ر   بأ مأ ر   َعنأ  ش  ي َعنأ  َجاب  ب 
َ
د   أ ه   َعبأ یُر َقاَل  ع اللَّ م 

َ
يَ أ ت 

ُ
: أ

ي ثَ  نأ َبن  َرُجل  م  یَن ص ب  ن  م  ُمؤأ یَن ع َما َیُقوُل َهُؤََلء  الالأ ن  م  ُمؤأ یُر الأ م 
َ
ه  َفَقاَل َلُه أ ُدوا َعَلیأ ه  َفَشه  اَلم  سأ َد إ 

َر َبعأ َلَبَة َقدأ َتَنصَّ ُهوُد عأ ش 
ُت ُعُنَقَك َو  ُهوَد َلَضَربأ َت الش  بأ َك َلوأ َکذَّ نَّ َما إ 

َ
اَلم  َفَقاَل أ سأ  

َلی اْلأ ُع إ  ج  رأ
َ
َنا أ

َ
نأ  َقاَل َصَدُقوا َو أ َك إ 

نَّ َك َو ََل َتُعدأ َفإ  نأ ُت م  لأ َقدأ َقب 
َدهُ  َك ُرُجوعًا َبعأ نأ َبلأ م  قأ

َ
َت َلمأ أ  (751، ص: 1اإلسالمية(، ج -.) الكافي )ط «َرَجعأ

 به نسبت و آوردند السالمهیعل نیرالمومنیشده بود نزد ام یرا که بعد از مسلمان شدن نصران ثعلب یبن از یمرد
-یم راست: گفت. ندیگویم چه شاهدان نیا: فرمودند مرد آن به السالمهیعل یعل امام دادند تشهاد او ارتداد

 زدمیم را تو گردن حتما یکردیم بیتکذ را شاهدان اگر همانا: فرمودند امام گردمیم باز اسالم به من و ندیگو
 اسالم به بازگشت یکن نیچن اگر که رینگ شیدرپ تینصران گرید و  کردم قبول تو از را اسالم به بازگشت االن اما
 .ستین رفتهیپذ تو از

 استدالل
 مرتد شخص و نکرده حد یاجرا خود اندبوده مسلمان فرد ارتداد شاهد که یافراد شودیهمانطور که مالحظه م 

 ارتداد حد یاجرا افراد، نیا که دهدیم نشان عمل نیا. اندآورده السالمهیعل نیرالمومنیام نزد حد یاجرا یبرا را
 .اندبرده حاکم نزد را شخص نیا خاطر نیهم به و دانسته حاکم فهیوظ را

 نقد

( و عدم ثبوت وثاقت محمد بن سالم 181 یعمرو بن شمر)رجال نجاش فیبه خاطر تضع تیسند روا :اوَلً 
 .ستینمعتبر 

 که دارد وجود التزام قابل ریغ کمح دو تیروا دراست که  نیا اندکرده نقل هانیفق از یبرخ که یگرید نقد :اً یثان
)مباني تکملة المنهاج، در مرتبه دوم بدون استتابه  قتل، به حکم: الف. شودیم تیروا متن به اعتماد عدم موجب

نسبت به  یحکم تکرار جرم حد رشیکه بر فرض پذ یدر صورت (111. أسس الحدود و التعزیرات، ص: 111موسوعة، ص: 10ج
چهارم باشد پس اگر حکم به قتل به خاطر ارتداد است  ایدر مرتبه سوم  دیبدون استتابه بامرتد، حکم به قتل 

: بچهارم باشد.  ایدر مرتبه سوم  دیبا است یحد جرم تکرارحکم بعد از استتابه باشد و اگر به خاطر  نیا دیبا
که قتل مترتب  یدر صورت (111ص:  )أسس الحدود و التعزیرات،شهود دانسته شده است بیمترتب بر تکذ ه،یمشهودعل قتل

اثر داده  بیترت بیشهود توسط مرتد، بر تکذ بیاست که در صورت تکذ نیامر ا تینها ستیشهود ن بیبر تکذ
 نظر به البته(. 100: ص الحدود، - الشریعة)تفصیل است ارتداد بر مترتب بلکه ستین بیتکذ بر مترتب حکم اما شودینم
استتابه شرط  یفراوان اتیاواًل: هرچند در روا رایشده است قابل تامل است ز انیکه ب یدو نقد نیا رسدیم
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 که است نیا اتیروا نیاطالق ا یاما فقط مقتضا (111: ص، 18ج الشیعة، وسائل)شده است انیب یحد مرتد مل یاجرا
 بی: تکذاً یثان. اشدب اطالقات آن مخصص تواندیم تیروا نیاستتابه است و ا ازمندیمرتد شد ن دوم مرتبه اگر

 نخواهد شهادت اعتبار عدم موجب هم،شهود توسط مت بیتکذ رایز است؛ توبه عدم از کاشف نجایشهود در ا
 توبه علت به وکاشف از عدم توبه باشد  تواندیم بیتکذ نیا شهود، شهادت سبب به ارتداد اثبات از پس و بود

فقط ضعف سند است اما از  تیروا نیگفت مشکل ا دیشخص مرتد مستحق مجازات خواهد بود. پس با نکردن
 .ستین تیمتوجه روا ینظر داللت قابل التزام بوده و اشکال

 توبه: اوال رایزوجود دارد.  یمل ارتداد رب یشواهد ت،یروا نیا در و است یمل مرتد تیروا نیا وضوعم :ثالثاً 
 را او ع امام تیروا نیا درکه  یدر حال  (434 ص ،2ج الوسیلة، تحریر)استنبوده و مجازات او قتل  رفتهیپذ یمرتد فطر

و به  بوده انیهودی از لهیقب نیا یثعلبه بوده است و اعضا یبن لهیفرد از قب نیا ا،یثان و است کرده توبه به دعوت
 نمسلما مادر و پدر از و است بوده یمل مرتد شخص نیا یقو احتمال به پس (،10ص  تی)فروغ ابدانددهیاسالم گرو

 وجود یارتکاز نیچن یمل مرتد در فقط گفت توانیم تیروا نیا رش،ی. پس بر فرض پذاست امدهین ایدن به
 رایز است؛ یمل مرتد در استتابه شرط از برگرفته زین ارتکاز نیا و است حد یاجرا یمتول حاکم که است داشته

 شامل و بود خواهد مدعا از اخص تیروا پس( 111.) أسس الحدود و التعزیرات، ص: است حاکم ،یمرتدمل استتابه یمتول
 .شودینم یفطر مرتد

 ساری بن لیفض معتبره: دوم تیروا
ُد ا ُن  َحمَّ َیی بأ َمَد  َعنأ  َیحأ حأ

َ
ن   أ د   بأ ي   َعنأ  ُمَحمَّ ن   َعل  َحَکم   بأ ن   ُموَسی َعنأ  الأ ر   بأ

ل   َعن   َبکأ ُفَضیأ ن   الأ ي َعنأ  َیَسار   بأ ب 
َ
 أ

د   ه   َعبأ   ع اللَّ
َ
ه  َفَقَبَض َعلَ أ َبی َعَلیأ

َ
َتَتاَبُه َفأ یَن ع َفاسأ ن  م  ُمؤأ یُر الأ م 

َ
ه  أ يَ ب  ت 

ُ
َر َفأ یَن َتَنصَّ م  ل  ُمسأ َن الأ ی نَّ َرُجاًل م 

ی َماَت. َئ َحتَّ ه  َفُوط  َباَد اللَّ ه  ُثمَّ َقاَل َطُئوا َیا ع  ر  از مسلمانان مرتد  یالسالم فرمودند: مرد هیصادق عل امامَشعأ
 یموها از رفتینپذ اما کند توبه خواستند او از السالمهیعل امام آوردند السالمهیعل نیرالمومنیام نزد را او ودبشده 

 .مرد که یلگد مال شد تا زمان د،یمال کن دبندگان خدا او را لگ یا فرمودند سپس گرفته او

 استدالل
. ندارد خاص قیتوث که بکر بن یموس جز به دانشده قیتوث یهمه در کتب رجال تیروا نیمذکور در سند ا انیراو

 مورد بکر بن یموس کتاب است گفته صفوان نکهیبا توجه به ا اندکرده انیب یخوئ محقق که همانطور زین شانیا
 بکر بن یموس وثاقت بر لیدل تواندیم نقل نیا ست؛ین آن درباره یاختالف گونه چیه و است اصحاب قبول
 (11ص:  ،11معجم رجال ، ج .)باشد
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 نزد مجازات یاجرا یبرا را مرتد شخص شودیم مالحظه که همانطور زین تیروا نیا داللت به نسبت
 فهیوظ را ارتداد حد یاجرا ایگو. اندنکرده یجار را ارتداد حد خود مسلمان و اندآورده السالمهیعل نیرالمومنیام

مرتد  ت،یروا نیاست که مشخص شود موضوع امناسب  ت،یروا نیا به استدالل ی. اما برادانستندیم حاکم
 السالمهیعل امام نکهیا به توجه با اندگفته یآن موضوع ثابت شود. برخ به نسبت حکم تا یفطر مرتد ای دهبو یمل

 زین یبرخ و (111: ص، 02ج األخبار، تهذیب فهم في األخیار مالذ)است بوده یمل مرتد گفت توانیکرده است م توبه درخواست
 رسدیم نظر به (1111: ص، 02ج(، جانی)زن نکاح کتاب. 111: ص)للگلبایگاني(،  الطهارةکتاب )انددانسته یفطر مرتد را تیروا وضوعم

 یمل مرتد اگر که چرا اند؛دانسته یفطر مرتد را او است نشده داده مهلت او به توبه یبرا روز سه نکهیا خاطر به
 فرصت روز سه السالم هیعل امام نکهیا علت اندگفته یبرخ البته شود داده مهلت دیبا توبه یبرا روز سه باشد
بر صدور دستور قتل بعد از  تیروا نکهیا ایو  کرد نخواهد توبهآن شخص  اندداشته علم که نیبه خاطر ا اندنداده

 که همانطور رایز باشد یمل مرتد تیروا نیا موضوع رسدیم نظر به اما (111، ص: 02)مالذ األخیار ، جسه روز حمل شود
 اما است یمل مرتد تیروا موضوع که است نیا انگریب امام توسط توبه درخواست اندکرده انیب هانیفق از یبرخ

 یمل مرتد توبه به نسبت را مهلت روز سه قدما از کی چیه: اوالً  اند نداده فرصت روز سه السالم هیعل امام نکهیا
 بعد السالمهیعل امام بسا چه ندارد منافات روز سه اشتراط با تیرواور که اشاره شد : همانطاً یثان. دانندینم شرط

 . انداز مهلت سه روزه دستور قتل داده

 رهیس به استدَلل یبند جمع
 رسدیم نظر به اما دارد السالم هیعل امام به یمل مرتد ارجاع بر داللت معتبر تیروا کی فقطگفت  دیبا جهینت در
: با اوالً  رایالسالم باشد قابل اثبات نخواهد بود زهیعل یمسلمانان در زمان امام عل ارتکاز از کاشف که یارهیس

چه بسا علت  متشرعه، رهیس کشف فرض بر: اً یثان. کرد کشف را متشرعه رهیس توانینم یخیتار هیقض کینقل 
 .ارجاع لزومنه  است بوده حد یاجرا ییتوانا نبود ،حاکم به مرتد ارجاع

 یعجل دیبر 1حهی:صحج
ة  » دَّ نأ  ع  َنا م  َحاب 

صأ
َ
َمَد  َعنأ  أ حأ

َ
ن   أ د   بأ ن   َعن   ُمَحمَّ ُبوب   ابأ َشام   َعنأ  َمحأ ن   ه  م   بأ د   َعنأ  َسال  یأ ي   ُبَر ل  جأ ع 

َل َقاَل  الأ : ُسئ 
ر  َرَمَضاَن ثَ 

نأ َشهأ َطَر م  فأ
َ
ُه أ نَّ

َ
ه  ُشُهود  أ َد َعَلیأ َفر  ع َعنأ َرُجل  َشه  ُبو َجعأ

َ
ي أ َك ف  ُل َهلأ َعَلیأ

َ
أ ام  َقاَل ُیسأ یَّ

َ
اَلَثَة أ

نَّ  نأ َقاَل َنَعمأ َفإ  ُتَلُه َو إ  نأ َیقأ
َ
َمام  أ  

نَّ َعَلی اْلأ نأ َقاَل ََل َفإ  م  َفإ  ثأ ر  َرَمَضاَن إ 
ي َشهأ َك ف  َطار  فأ َهَکُه إ  نأ َینأ

َ
َمام  أ  

 َعَلی اْلأ
باً  او شهادت دادند فرمودند:  یبر سه روز، روزه خوار یکه شاهدان یدر باره مرد السالمهیامام باقر عل» «.َضرأ
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 را او دیبا حاکم بود یمنف او پاسخ اگر ؟یدانیخود را گناه کار م یروزه خوار نیا در ایاز او سوال شود که آ دیبا
 «شود ریتعز دیبا بود مثبت اگر و برساند قتل به

 یعمد یخوار روزه است شده گرفته نظر در مجازات ت،یروا نیدرا خوار روزه یبرا نکهیا به باتوجه :استدَلل
 روزه وجوب انکار یمعنا به نداند گناه را خود کار اگر خوار روزه شخص نیا و است بوده نظر مورد عذر بدون و

 شودیم ارتداد موجب است نید یضرور انکار که جهت نیازا بلکه نداشته تیخصوص روزه وجوب انکار و بوده
 مالحظه که همانطور. بود خواهد ریتعز مستحق و شده حرام فعل مرتکب فقط بداند کار گناه را دخو اگر اما

 ذکر حاکم حد یاجرا یمتول و اندبوده حد یاجرا یمتول انیب مقام در السالمهیعل امام ت،یروا نیا در شودیم
. شدندیم انیب زینار حاکم آنان ندر ک دیبود با زیحد جا یهمه مسلمانان اجرا یکه اگر برا یدر صورت است شده

حد  یاجازه اجرا نیریو سا است حاکم ارتداد حد یمتولاست که  نیا تیروا نیا یاطالق مقام یپس مقتضا
 ندارند.

 تینها پسدر محکمه ثابت شده است.  شهود، ادتاست که جرم ارتداد به شه ییجا تیموضوع روا :  نقد
نزد حاکم ثابت شده باشد  محکمه در ارتداد که یصورت در حاکم یتول شودیم استفاده تیروا نیا از که یزیچ

 در که همانطور. کرد استدالل تیروا نیا به توانینم است نشده ثابت حاکم یبرا که یارتداد به نسبت اما
 یم قتل به را او امام آوردند امام شیپ اگر» که است شده حیتصر آمد خواهد ادامه در که یساباط عمار تیروا

 .ندارد یداللت است شده ثابت محکمهکه در  یموارد ریاما نسبت به غ «رساند

 از اختالل نظام و هرج و مرج  یریجلوگ: د
 است یفاسد یتال اندکرده تمسک آن به شیخو هینظر استحکام یبرا دگاهید نیا صاحبان که یگرید استدالل

 دیبا نباشد حاکم اریاخت در مرتد مجازات یاجرا اریاخت اگر رایز داشت؛ خواهد همراه به دگاهید نیا رفتنینپذ که
 یحکم نیچن رشیپذ نکهیحکم قتل باشد. باتوجه به ا یرا به قتل رسانده و مجر مرتد تواندیم هرکس گفت

 یحکم نیچن پس برساند، قتل به را یگرید ارتداد، اتهام به تواندیم هرکس و داشت خواهد دنبال به جهرج ومر
 حاکم اریاخت در احکام ریسا مانند زین مرتد حکم یاجرا دیبا اجتماع و جامعه نظم حفظ یبرا و نبوده رفتهیپذ

 (120: ص، 1ج التعزیرات، و الحدود فقه) .باشد

گفت همه  دیحاکم نباشد موجب هرج ومرج باشد پس با اریحکم قتل در اخت یاجرا نکهیصرف ا اگر : اشكال
در  هانیاز فق یاریکه بس یدر صورت است، حاکم اریاخت در حکم یجراا است قتل به محکوم مجرم که یموارد

.) جواهر الکالم انددانسته زیجا حاکم اذن بدون را یحکم حاکم را شرط ندانسته و کشتن ساب النب یقتل ساب النب

 شودینم قاتل شخص از تیمسئول سلب موجب مقتول به نسبت ارتداد یادعا صرف ن؛یعالوه بر ا (111، ص: 10ج
 تفاوت عمل مقام در و شده  مرج و هرج مانع  خود نیا. کند ثابت حاکم نزد را مقتول ارتداد دیبا فرد نیا بلکه
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 قاتل دست به مرتد اگر حالت نیا در دارد، وجود ارتدادقاتل امکان اثبات  یبرا ای رایز داشت؛ نخواهد یچندان
 خود که ندارد وجود اثبات امکان  ایو   دیرسیم قتل به حاکم توسط حاکم، نزد ارتداد اثبات با شدینم کشته
اگر نتواند ارتداد آن شخص را به سبب ادله اثبات ثابت کند متهم به قتل عمد بود  رایز شد؛ خواهد قتل مانع

 .شود یم مرج و هرج موجب حکم نیا گفت توانینم پسخواهد بود. 
 :پاسخ

است و در  یادهیچیموضوع ارتداد، موضوع پ رایکرد؛ ز سهیمقا یب النبنتوان مرتد را با سا رسدیم نظر به :اوَلً  
 یگرید نظر ازبداند اما   نید یضرور یرا کس یبه شدت اختالف بردار است، چه بسا مورد قیبر مصاد قیتطب

بوده و  طیبس یامر ،موضوع سب صیاما در مقابل تشخ (180: ص، 2ج المتقین روضة) نشود محسوب یضرور انکار
 نخواهد بود. حیصح مرتد و یالنب ساب سهیمقا رسدیم نظر به پس. ستیهمانند موضوع ارتداد اختالف بردار ن

 مرج و هرج مانع دادگاه در اثبات لزوم صرف و کرده تیسرا زین اثبات مقام به ارتداد موضوع یدگیچیپ :اً یثان
 یشخص بسا چه و باشد اختالف مورد واندتیم شود اثبات دادگاه در است قرار که یموضوع رایز شد؛ نخواهد

 دانستهینم یضرور را حکم نیا گرید فرد که یحال در برساند قتل به یضرور حکم انکار یادعا به را یگرید
 .  شد خواهد مرج و هرج مانع محکمه در اثبات لزوم صرف گفت توانینم پس. است

 دوم دگاهید ادله
 ریز اتیروابه  توانیم استعموم مردم   یآن برا جوازد ارتداد بر حاکم و ح یلزوم اجرا که زین دوم دگاهید یبرا

 .کرد استدالل

 یعمار ساباط 1موثقه: الف
َنا َع  َحاب 

صأ
َ
نأ أ ة  م  دَّ یه  َو ع  ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ د  َو َعل  ن  ُمَحمَّ َمَد بأ حأ

َ
َیی َعنأ أ ُن َیحأ ُد بأ َیاد  َج ُمَحمَّ ن  ز  ل  بأ

ن  نأ َسهأ یعًا َعن  ابأ م 
م   ل  ه  ع َیُقوُل ُکل  ُمسأ د  اللَّ َبا َعبأ

َ
ُت أ عأ ي  َقاَل َسم  اَباط  ار  السَّ م  َعنأ َعمَّ ن  َسال  َشام  بأ ُبوب  َعنأ ه  اَلم   َمحأ سأ  

َتدَّ َعن  اْلأ ن  ارأ َمیأ ل  َن ُمسأ َبیأ
نَّ َدَم  َبُه َفإ  َتُه َو َکذَّ ه  ص ُنُبوَّ ه  َو َجَحَد َرُسوَل اللَّ َسُم َماُلُه َعَلی َوَرَثت  َتدَّ َو ُیقأ َم ارأ ُه َیوأ نأ َنة  م  َتُه َبائ 

َ
َرأ ُه َو امأ نأ َك م  َع َذل  َمنأ َسم  ُه ُمَباح  ل 

ه  َو ََل  ُه ب  َتوأ
َ
نأ أ ُتَلُه إ  نأ َیقأ

َ
َمام  أ  

ُجَها َو َعَلی اْلأ َها َزوأ ی َعنأ ُمَتَوفَّ َة الأ دَّ ُتُه ع 
َ
َرأ َتد  امأ َت َو َتعأ یَبُه  َیسأ  (714: ص، 6ج(، اإلسالمية -.) الكافي )طت 

 متولد مسلمان ومادر پدر از که یمسلمان هر: دیفرمایم السالمهیعل صادق امام دمیشن دیگویم یساباط عمار
 از را نیا که هرکس یبرا همانا. کند بیتکذ را او و انکارکند را اسالم امبریپ نبوت و برگردد اسالم از باشد، شده

 و شده میتقس اشورثه نیب اموالش و شده جدا او از زنش شود مرتد که یروز و بوده حالل خونش بشنود  او
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 قتل به توبه بدون را او  امام آوردند امام شیپ را او اگر و داردیم نگه است کرده فوت شوهرش که یزن عده زنش
 .رساندیم

 یمسلمان تیفرض روا رایاست؛ ز یرتد فطرم تیروا نیموضوع ا شودیم مالحظه که همانطور: استدالل
 است شده انیب ادامه در که امبریپ بیاست که پدر و مادرش مسلمان بوده و او مرتد شده است و انکار و تکذ

 شخص تیروا نیا موضوع پس. ندارد موضوع تحقق در یدخالت و است ارتداد مصداق انیب و بوده ریتفس عطف
 امبریپ بیانکار و تکذ یکس یشده است مباح بودن خون مرتد برا انیب تیاکه در رو یاست. و حکم یفطر مرتد

 شنونده که کس هر یبرا یفطرگفت کشتن مرتد  توانیم تیروا نیا به باتوجه پس. است دهیشن شخص آن از را
 بر امام واجب خواهد.  یکشتن مرتد فطر تیروا لی. و با توجه به ذاست زیجا باشد ارتداد موجب
 نزد مرتد آوردن رسدیم نظرمشروط به آوردن مرتد نزد امام است اما به  تیروا نیب قتل بر امام دراوجو هرچند

 انیب قبل فقره با مقابله خاطر به «اتوه ان» ریتعب نیا و باشداز اثبات نزد امام  هینداشته و کنا تیخصوص  امام
 آورد امام نزد و نرساند قتل به اگر یول دبرسان قتل به را یفطر مرتد تواندیم شنونده شخص یعنی. است شده
 تیروا نیا یمقتضا به پس. باشد امام بر وجوب شرط امام شیپ آوردن نکهیا نه برساند قتل به را او دیبا امام
 .است واجب حاکم یبرا و است زیجا یاشنونده هر یبرا یفطر مرتد قتل

ه  ص ُنُبوَّ »شود گفته نکهیا: نقد َبُه َو َجَحَد َرُسوَل اللَّ  رایاست خالف ظاهر است؛ ز ریعطف تفس «َتُه َو َکذَّ
 دیبا زیبوده برفرض شک ن تیحکم خالف اصل عدم وال نیا نکهیاست و با توجه به ا یاحتراز یودیاصل در ق

 حکم نیاوآله است و  هیاکرم صل الله عل امبریشخص پ بیانکار و تکذ قنیاکتفاء شود و قدر مت قنیقدر مت به
اکرم  امبریکه مستلزم انکار پ نید ی( مثل انکار ضرورص اسالم امبریپ بیتکذ و)انکار مورد نیا ریغ به نسبت

داللت  تیروا نی. پس اشودیداده نم تیالسالم سرا همیعل گرید نیو انکار معصوم نباشد وآله هیعل اللهصل
کند  بیرا  تکذ امبریپو  ستین امبریپ شانیا دیبگو یعنیرا انکار کند  امبریکه نبوت پ یفطر یهر مرتد کندیم
که منکر  یکسان یمطابق با مبنا ن،ی. بنابر ااست مباح اواو را دروغگو بخواند و نسبت دروغ بدهد خون  یعنی

اخص از مدعا  زین ینسبت به مرتد فطر تیروا نیا دارد تیموضوعبودن، در تحقق ارتداد  نید یاحکام ضرور
بلکه فقط  شود؛ اجرا زین رحاکمیغ توسط تواندیم یفطر مرتدان یتمام اتمجاز یاجرا نداردبوده و  داللت 

 زیشود بر همگان جا یکه انکارشان موجب انکار رسالت م نید یمجازت آن دسته از منکران احکام ضرور
 نیا یمقتضا به دانند،یم رسالت انکار به قیطر را نید یضرور احکام انکارکه  یکسان یاست. اما طبق مبنا

 بود خواهد زیجا همگان توسط یفطر مرتد مردان یتمام مجازات تیروا
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  بن مسلم  محمد 1حهیصح:ب
َلَع  َمن   َقاَل ... » ن   َعَلی اطَّ م  ي ُمؤأ ه   ف  ل  ز 

َناهُ  َمنأ ن   ُمَباَحَتان   َفَعیأ م  ُمؤأ لأ ي ل  َك  ف  لأ َحال   ت  ن   َعَلی 1 َدَمَر  َمنأ  َو  الأ م  ي ُمؤأ ه   ف  ل  ز 
ر   َمنأ َغیأ  ب 

ن   ذأ ن   ُمَباح   َفَدُمُه  ه  إ  م  ُمؤأ لأ ي ل  َك  ف  لأ َحال   ت  اً  َجَحَد  َمنأ  َو  الأ یِّ َساًل  َنب  َتُه  ُمرأ َبُه  َو  ُنُبوَّ ُت  َقاَل  ُمَباح   َفَدُمُه  َکذَّ   َلُه  َفُقلأ
َ
َت  أ یأ

َ
 َجَحَد  َمنأ  َرأ

َماَم   
ُکمأ  اْلأ نأ َماماً  َجَحَد  َمنأ  َفَقاَل  َحاُلُه  َما م  َئ  إ  َن  َبر  ه   م  َئ  َو  اللَّ ُه  َبر  نأ نأ  َو  م  ه   م  ین  ر   َفُهَو  د  َتد   َکاف  اَلم   َعن   ُمرأ سأ  

نَّ  2 اْلأ َ
َماَم  ْل   

َن  اْلأ  م 
ه   یَنُه  َو  اللَّ یُن  د  ه   د  َئ  َمنأ  َو  اللَّ نأ  َبر  ین   م  ه   د  ر   َفُهَو  اللَّ ي ُمَباح   َدُمُه  َو  َکاف  َك  ف  لأ َحال   ت  َلَّ  الأ نأ  إ 

َ
َع  أ ج  لَ  َیُتوَب  َو  َیرأ ه   یإ   َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

ا مَّ ن   َفَتَك  َمنأ  َو  َقاَل  َقاَل  م  م  ُمؤأ یُد  ب  َسُه  َو  َماَلُه  ُیر  ن   ُمَباح   َفَدُمُه  َنفأ م  ُمؤأ لأ ي ل  َك  ف  لأ َحال   ت  -هیامام باقر عل   (011ص  1)الفقیه ج  «الأ
و چشمان او بر مومن حالل حالت د نیکند در ا یچشم چران یکه نسبت به خانه مومن یفرمودند: کس السالم

که نبوت  یحالت بر مومن حالل است.  کس نیوارد شود خونش در ا یکه بدون اذن بر منزل مومن یاست و کس
از شما را انکار کند حکمش  یامام یکند خونش مباح است. به او گفتم اگر کس بیرا انکار کرده و تکذ یامبریپ

جسته  برائتخدا  نیشده است انکار کرده و از او و د نییتع که از جانب خدا یفرمودند: هرکس امام ست؟یچ
که از  یخدا است و کس نیاو برگرفته از د نیامام از خدا و د نکهیپس او کافر بوده و مرتد شده است به خاطر ا

و از  دهیدوباره به اسالم گرو نکهیحالت خون او حالل است مگر ا نیکافر بوده و در ا دیخدا برائت بجو نید
حمله کند و قصد جان و مال او را داشته باشد در  یکه به مومن یچه که گفته است توبه کند و فرمودند: کسآن
 مومن مباح است.  یحالت خون او برا نیا

که امامت  یکس ینکند و همچن یبرا انکار و تکذ یاله یامبراناز پ یامبریپ که کسی روایت مطابقاین َلل:استد
 یتروا ینکه در ا ییخونش مباح بوده و از آنجا یدبجو یزاریب یاله ینو از د یدبجو رییزاائمه را انکارکرده و ب

مباح است و متعلق آن ذکر نشده است حذف متعلق داللت بر  یمشخص نشده است که خون بر چه کسان
ز قتل جوا یزاباحه ن ینهمگان مباح است والزمه ا یفرد برا ینخون ا یت،روا ینا یداشته و به مقتضا یتعموم

 یزحرام( و خاص)جا یر)غعام معنای دو درهرچند اباحه  یراز ؛(11: ص الخواص، و للفقهاء القصاص کتاب)او خواهد بود
 یقنحداقل از باب قدر مت یاذکر شود ظهور در اباحه خاص دارد و  ینهشود اما اگر بدون قریبودن( استعمال م

 محبت همچنین و یامبرانبه پ یمانا ینکهتوجه به ا باو  یستن استدالل قابل خاص اباحه از بیش برایگفت  یدبا
بوده و نسبت  یند یموارد در واقع منکر ضرور ینمنکر ا است اسالم ضروریات از السالم علیهم معصوم امامان

 .است شده دم اباحه به حکم مطلق رتبه صو یزن یتروا یندر ا یند یبه منکر ضرور

                                                             
 1110، ص: 02کتاب نکاح )زنجانی(، ج 0 .
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 تیروا همانند زین تیروا نیا اما شودیم مرتد نوع دو هر شامل و بوده مطلق تیارو نیموضوع ا هرچند :اوَلً 
 قیطر ،در موضوع ارتداد ن،ید یضرور احکام منکر که کند یم اثبات کامل صورت به را مدعا یصورت در قبل

که  یردفقط در موا تیروا نیموضوع ارتداد باشد ا یبه انکار رسالت باشد اما اگر نفس انکار احکام ضرور
شد اصل در هر  انیهمانطور که ب رایمدعا خواهد بود؛ ز تمنجر به انکار رسالت شود مثب یانکار احکام ضرور

)َمنأ َجَحَد در فقره امبرانیپ بیاست که انکار و تکذ نیا زین تیروا نیآن عنوان است ظاهر ا تیموضوع یعنوان
َبُه َفَدُمُه  َتُه َو َکذَّ َساًل ُنُبوَّ ًا ُمرأ یِّ ( َنب   یانکار احکام ضرور ،موضوع حکم است اگر بخواهد موضوع حکم ُمَباح 

 . ندارد وجود تیروا نیا در که است زائد انیب ازمندینمصداق آن باشد  امبرانیباشد و انکار پ نید
 ارانک یچون کس ستیشده است، قابل التزام ن انیب لیکه در باره منکر امامت در ذ یاما نسبت به حکم :اً یثان

 عهیش که یفرد توسط امامت به نسبت ارتداد بر شود حمل تیروا لیذ نکهیا مگر. داندینم ارتداد سبب را مامتا
 مذهب یضرور به نسبت عهیش ارتداد  به قائل که یافراد یمبنا طبق شود رفتهیپذ یحمل نیچن اگر و است

گفت  توانیم ائمه امامت منکر به تنسب توبه شدن مطرح به البته بود خواهد رشیپذ قابل تیروا لی)( ذهستند
 یکسگفت  توانیم تیروا نیا یمقتضا به حال هر به( یزنجان النکاحاست )کتاب  یفقره ناظر به مرتد فطر نیا

 .است زیجا همگان یبرا او قتل و بوده هدر خونش کند بیتکذ و انکار را یاله امبرانیپ از کیهر که
 انکار در تیقیطر یمبنا اگر گفت دیبا یساباط عمار و مسلم دبنمحم تیروا دو داللت به نسبت جهینت در

 اگر و است زیجا همگان یبرا مرد مرتد افراد تمام مجازات تیروا دو نیا یمقتضا به شود رفتهیپذ یضرور
 .است زیجا همگان یبرا قتلشان بازگردد رسالت انکار به آنان انکار که یافراد فقط رفتمیپذ را تیموضوع یمبنا

 اَلسالم دعائم تیروا: ج
یَنا ه   َرُسول   َعنأ  ُرو  ُه  ص اللَّ نَّ

َ
ُتُلوهُ  َقاَل  أ یَنُه َفاقأ َل د   (484: ص، 7ج)َمنأ َبدَّ

 شامل مسلمان، غیر یا مسلمان خواه دهندمی تغییر را خود دین که افرادی تمام روایت، این عموم : استدَلل
 و نبوده نظر مورد عموم این دارد وجود روایت این عمومیت صحت عدم به علم اینکه به توجه با اما شودمی

 ینکها یاو  (1181: ص، 02ج)زنجانی(،  نکاح کتاب.) اسالم مورد نظر است ینارتداد بوده و بازگشت از د دین، تغییر از مقصود
کشته  یدمرتد با یت،روا ینا یبه مقتضا حال هر بهاسالم انصراف دارد.   یند یرغ یلاز تبد یتروا ینگفته شود ا

 یبه صورت وجوب کفائ یزاسالم هستند قتل مرتد ن یامبرکه همه مسلمانان مخاطب دستورات پ ییشود از آنجا
قبل نص  یتظهور در وجوب دارد و دو روا یتروا ینا ینکهبر همه مسلمانان واجب خواهد بود اما با توجه به ا

 .شودیحمل بر اباحه م یزن یتروا ینقبل ا یتروا دو ینهدر اباحه هستند نص بر ظاهر مقدم شده و به قر
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 (1180، ص: 02.) کتاب نکاح )زنجانی(، جستین معتبر و بوده مرسله تیروا :اوَل

وجود دارد که مخاطب آن  مواردی الهی احکام در زیرا نیستند؛ دین: همه مسلمانان مخاطب تمام دستورات ثانیاً 
متوجه حاکم است همچون دستور به شالق زدن زناکار،دستور به قطع  یفحکم همه مسلمانان هستند اما تکل

بر همگان نخواهد  یفبر توجه تکل یلتمام مسلمانان باشند دل ی،مخاطب حکم ینکه. پس صرف اقدست سار
 بود.
 وجوب با منافاتی که است اعم معنای به اباحه قبل، روایت دو در اباحه شد بیان پیشتر که همانطور :ثالثاً 
 بر دلیل توانستمی روایت این نبود پیشین اشکاالت اگر و نبوده روایت این ظهور مانع قبل روایت دو پس. دندار

 .بود نخواهد استدالل قابل روایت این سابق اشکال دو به توجه با اما باشد مرتد قتل کفائی وجوب

 سرح ابی بن سعد بن الله عبد روایت: د
ه رسول إلی الوحي کتب و أسلم انک و سرح، أبي بن سعد بن هعبد للِّ  -  أملی إذا فکان سلم و آله و علیه الله صلی اللِّ

، ثمِّ  ذلك، أشباه و حکیم علیم: یکتب حکیم، عزیز: علیه ي: لقریش قال و ارتدِّ د صلی الله علیه و آله  أحرف أکتب إنِّ محمِّ
ا کان یوم الفتح فرِّ إ انو سلم في قرآنه حیث شئت، و دینکم خیر من دینه، فلمِّ  -و کان أخاه من الرضاعة -لی عثمان بن عفِّ

ی اطمأنِّ الناس، ثمِّ أحضره عند رسول اللِّ  به عثمان حتِّ  رسول فصمت اْلمان له طلب و سلم و آله و علیه الله صلی هفغیِّ
ه ا انصرف قال رسول اللِّ ص اللِّ  سلم و لهآ و علیه الله صلی هلی الله علیه و آله و سلم طویاًل ثمِّ آمنه فأسلم و عاد، فلمِّ

ما کان للنبيِّ أن یقتل باْلشارة، إنِّ اْلنبیاء »فقال أحدهم: هالِّ أومأت إلینا؟ فقال:  .أحدکم لیقتله صمت لقد»: ْلصحابه
 (742، ص 7الكامل في التاريخ، ج «) َل یکون لهم خائنة اْلعین.

 عوض را کلمات شدمی هخواند او بر وحی که هنگامی. نوشت را وحی کالم و و آورد اسالم سعد بن الله عبد
 محمد سخنان من گفت قریش به و شد مرتد سپس نوشتمی «حکیم علیم حکیم، عزیز» یمثاًل به جا کردمی

به عثمان بن عفان  شد فتح مکه که هنگامی. است ایشان دین از بهتر شما دین و نویسممی بخواهم طور هر را
که از عدم تعرض مردم نسبت به او مطمئن شد او را پنهان  یدتتا م یزاو بود پناه برد. عثمان ن یکه برادر رضاع

مدت  یامبردرخواست بخشش کرد. پ یامبراو از پ یو آله آوردند و برا یهصل الله عل یامبرکرد سپس او را نزد پ
 یامبرکه از نزد پ یمسلمان شده و به اسالم بازگشت. هنگام یزو او ن یدندسکوت کردند سپس او را بخش یطوالن

از  یکیاز شما او را بکشد.  یسکوت کردم تا کس یوآله  به اصحاب فرمودند: من مدت یهصل الله عل یامبرفت پر
 اشاره با پیامبری نیست سزاوار: فرمودند ایشان یم؟تا ما او را به قتل برسان یداصحاب گفت: چرا اشاره نکرد

 .کنندیاز اشاره چشم استفاده نم یامبرانبکشد؛ چرا که پ یگرید



 11  متولی اجرای حد ارتداد
   

 

 مشرکان از سعد بن الله عبد زیرا است؛ ملی مرتد روایت این موضوع شودمی مالحظه که همانطور :استدَلل
 مسلمانان از هریک شودمی استفاده روایت این از. است شده مرتد سپس و است آورده اسالم که است بوده مکه
 حد اجرای اجازه مسلمانان آله و علیه الله صل اسالم پیامبر حکم بدون زیراحد ارتداد باشند؛  یمتول توانندمی

 عبدالله مسلمانان بودند منتظر کنند قتل به حکم اینکه بدون آله و یهاسالم صل الله عل یامبرو پ اندداشته ارتداد
 .برسانند قتل به را سعد بن

 :نقد

 .است ضعیف روایت سند :اوَلً 

 ملی مرتد در زیرا باشد؛ ارتداد خاطر به محک این نیست مشخص اما شده مرتد شخص این هرچند :ثانیاً 
 این قتل استحقاق این بسا چه و استمطرح نشده  یتروا ینکه استتابه در ا صورتی در است شرط استتابه
 .است بوده دیگری جرم خاطر به شخص

 : متوقف بر انتخاب نظر در موضوع ارتدادقیتحق هینظر
در  هیمسئله، متوقف است بر انتخاب نظر نیدر ا هینظر دنیاشاره شد برگز نیشیکه در مباحث پ همانطور

مطلق  یعنی مینسبت به موضوع ارتداد شد نید یانکار احکام ضرور تیموضوع ارتداد، اگر قائل به موضوع
 فقطصورت  نیا درنباشد،  ایسبب انکار رسالت باشد  خواه م،یرا موجب ارتداد دانست نید یانکار احکام ضرور

است. اما اگر قائل  زیهمه جا یسبب انکار رسالت شود، کشتن مرتد برا یار احکام ضرورکه انک یقیدر مصاد
 یمرتد هر که چرا بود؛ خواهد زیجا همگان یبرا یمرتد هر قتل میشد نید یانکار احکام ضرور تیقیطربه 

انکار  که ی. به هر حال مطابق کشتن کسبود خواهد زیجا زین رسالت منکر قتل و بود خواهد رسالت منکر
 است زیهمگان جا یرسالت کند برا

 : تمسک به سه روایات هینظر لیدل
 سه شد، مطرح دگاهید دو از کیهر یبرا که یاادله انیم ازصورت گرفته مشخص شد  یها یبررس به توجه با
 دنیرس یبرا دوم بودند. هیاز ادله نظر زین لیاول و دو دل هیاز ادله نظر لیدل کیکه  گرفت قرار رشیپذ مورد لیدل

 ریبه شرح ز رشی. ادله مورد پذمیقرار ده یرا مورد بررس لیسه دل نیمناسب است رابطه ا قیتحق هیبه نظر
 است:

 (حاکم فهیوظ ارتداد حد اقامه) اثیغ بن حفص معتبره: الف
 .که اولین دلیل دیدگاه اول بود
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 یساباط عمار موثقه :ب
 یبه مرتد فطر تنسب همگان یبرا امبراسالمیپ دهکنن بیتکذ و منکر بر ارتداد حد اقامه جواز

  مسلمبنمحمد حهیصح :ج
 یو مل ینسبت به اعم از مرتد فطر همگان یبرا امبرانیپ از کیهر کننده بیتکذ بر ارتداد حد اقامهجواز 
 است  ریمقدمات ز ازمندین لیسه دل نیرابطه ا یبررس

آنها  انیاند ومنیمثبت اندشده رفتهیپذ دوم هینظر در که یلیلد دو رابطهشود  یکه مالحظه م همانطور اول: مقدمه
 یبه مرتد فطر نسبتهمگان  یاسالم را برا امبریکنندگان پ بیقتل تکذ ،موثقه عمار  رایز ؛وجود ندارد یتناف
 ار یاله امبرانیپ ریسا: اوالً  است عام عمار موثقه به نسبت جهت دو ازمحمد بن مسلم  حهیو صح داندیم زیجا

 تیدو روا نیا مدلول. شودیم یو مل ی: اطالق آن شامل مرتد فطراً ی. ثاناست کرده ملحق اسالم امبریپ به زین
 .باشد یفطر ای باشد یمل مرتدهمگان است خواه  یبرا یاله امبرانیکننده پ بیجواز قتل تکذ

موضوع،  هیدر ناح اسیق بن حفص تیروا با مسلم محمدبن حهیصح و عمار موثقه لیدل دو رابطه :دوم مقدمه
 دمرت انواع شامل آن اطالق و است هامجازات یتمام اسیق بن حفص تیروا موضوع رایز است؛ خاص و عام

 یطبق مبنا باشد نید گرید اتیضرور منکر ای و باشد یاله امبرانیپ کننده بیتکذ مرتد)خواه شودیم زین
و موضوع آنها  هستند خاص عمار و مسلم محمدبن تیروا دو شد اشاره که همانطور مقابل در اما( تیموضوع

محمدبن مسلم نسبت به  حهیموثقه عمار و صح تیحکم دو روا هیاست. اما در ناح یاله امبرانیفقط منکر پ
 نیحکم مختص حاکم است اما در ا یاجرا اثیحفص بن غ تیدر روا رایعام هستند ز اثیحفص بن غ تیروا

 یاله امبرانیپ منکران  حکم یاجرا پسحکم باشند.  یمجر توانندیم زین گرانیعالوه بر حاکم د تیدو روا
 و مسلم محمدبن حهیصح یمقتضا به است الزم حاکم بر اثیغ بن حفص تیروا یمقتضا به نکهیا بر عالوه
 .است زیجا زین گرانید یبرا یساباط عمار

 یمبنا بر کهاست  زیهمگان جا یباشد کشتن مرتد برا امبرانیپ بیبه سبب تکذ یانکار ضرور اگر :جهینت
 آن تیموضوع یمبنا بر اما است زیجا همگان بر مرتد مردان همه قتل گفت دیبا ،یضرور احکام انکار تیقیطر

. به هر حال فقط قتل منکر شود یم رسالت انکار به منجر آنان، توسط یضرور احکام انکار که مرتدان از دسته
 است. زیرسالت بر همگان جا

 نباشد؛ متوجه یضرر که است زیجا همگان یبرا یصورت در امبریپ بیتکذ و انکار درباره حدود یرااج البته
 أسس)؛بود نخواهد زیجا زین نجایدرا ستین زیجا کشتن ضرر، وجود صورت در یالنب ساب در که همانطور رایز

: ص، 1ج(، الحدیثة -)ط  األحکام تحریر)دانندیم واجب را یالنب ساب کشتن هانیفق از یاریبس که چرا (118: ص التعزیرات، و الحدود

 به بردارد را یگرید قتل وجوب ضرر وجود یوقت است زیجا مرتد کشتن که یحال در (111: ص، 10ج ، الکالم جواهر. 111
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ق .) فقه الصادشد خواهد جواز به حکم از مانع زین الضرر لیدل نیا بر عالوه. شد خواهد قتل جواز مانع یاول قیطر

 (111، ص: 11علیه السالم )للروحاني(، ج

 جهینت
 خاطر به مرتد شخص ارتداد نکهیا مگر است حاکم ارتداد حکم یمتولبا توجه به مباحث گذشته باید گفت: 

 البته است زیجا مرتد قتل و بوده مهدورالدم همگان یبرا مرتد صورت نیا در باشد امبرانیپ بیتکذ ای انکار
 .باشد نداشته وجود قاتل به نسبت ضرر خوف نکهیا بر مشروط
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 مقدمه
یکی از ادله ای که ممکن است بدان تمسک شود و از طریق آن حکم نشر حرمت رضاعی در لبن حاصل از 

هایی میان وطئ به شبهه اصطیادی است که برگرفته از شباهت ی فقهی، قاعده0شبهه نتیجه گرفته شودوطئ به 
باشد. چه بسا ادعا شود چنانچه کسی در کلمات فقهاء و مسائل فقهی ها میو وطئ صحیح به لحاظ احکام آن

وطئ به شبهه نیز ثابت است و  یابد که تمام یا اغلب احکام مترتب بر وطئ صحیح، نسبت بهتتبع نماید، در می
ای اصطیادی قابل تحصیل است که به دو صورت قابل تصویر است. از این اشتراک این چنینی، گویا قاعده

صورت اول آن است که گفته شود با توجه به وجود شباهت در برخی احکام میان دو موضوع وطئ به شبهه و 
ن که اصل اولی میان احکام این دو موضوع، اشتراک است سازی فراهم است، بدین بیاوطئ حالل، امکان اصل

شود اال ماخرج بالدلیل. صورت دوم آن است که گفته شود با توجه به مشترکات مذکور، چنین نتیجه گرفته می
 که این دو موضوع در تمام احکام مشابهت دارند.

 بیان قاعده در کالم فقهاء
شود که ایشان صورت اول از این قاعده را مدنظر داشته و معتقدند چنین استفاده می  1از کلمات برخی از فقهاء

احکام باب وطئ به شبهه وجود ندارد، این قاعده می  دردر مواردی که دلیل روشنی از آیات و روایات و غیره 
 تواند دلیلی باشد تا حکم مشابِه در باب وطئ صحیح را، در باب وطئ به شبهه جاری دانست.

و  لی در برخی مسائل فقهی دیگر نیز مطرح شده است. مثال در مساله نشر حرمت مصاهرتینظیر چنین استدال
جریان حرمت ابدی به واسطه وطئ به شبهه، به این قاعده به عنوان یکی از ادله نشر حرمت ابدی، تمسک شده 

تمام احکام و آورده اند که از وجود شباهت های وطئ به شبهه با وطئ حالل، قاعده ای مبنی بر اشتراک 
اصطیاد می شود و بر اساس همین قاعده، از آنجایی که وطئ حالل حرمت مصاهرتی می آورد، پس در وطئ به 

. مستشکلین به این قاعده در مساله مذکور نیز، با بیان وجود تفاوت هایی 1شبهه نیز حرمت مصاهرتی می آید
نین اشکالی بیانگر آن است که اینان نیز از این و چ 1میان احکام این دو موضوع، در مقام نقض قاعده برآمدند

                                                             
 121: ص الرضاع، في رسالة: یانصار یخ؛ ش122، ص: 19؛ جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج11کتاب النکاح، ص:  -أنوار الفقاهة . 0

 121: ص(، یاالنصار یخ؛ رسالة في الرضاع )للش122، ص: 19جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. 1

، 1قاعده اشاره کرده است، مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج ینبه ا یبر نشر حرمت مصاهرت یمبن یطوس یخش یفتوا یجدر تخر یانث یدشه 1.
خواهد شد.  و البته در آن مناقشه کرده است که در ادامه مباحث بدان اشاره یاناز ادله قول مشهور ب یکیرا به عنوان  یلدل ینا یزن ی؛ مرحوم خوئ111ص: 

 102، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج

دو موضوع را،  یانحکم م یدر وطئ به شبهه، وجود تفاوت قطع یاستدالل در مساله نشر حرمت مصاهرت یندر رد ا یریشب یو هم آقا یهم مرحوم خوئ. 1
وطئ به شبهه و وطئ حالل دانسته  یاند مشابهت در تمام احکام  ماستقراء را، وجو یجهنت یشاناست که ا ینا یانگرب یندانسته اند و ا یلدل یتناقض تمام

 1811، ص: 8؛ کتاب نکاح )زنجانی(، ج102، ص: 11اند. موسوعة اإلمام الخوئي، ج
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قاعده، صورت دوم را استفاده کرده اند و این تصویر از قاعده، در مساله نشر حرمت رضاعی نیز قابل طرح می 
 باشد.

 در مسأله:سه نكته 
ن احکام برای بررسی تمامیت و یا عدم تمامیت این قاعده به عنوان دلیل، مشابهت ها و تفاوت های مطرح میا

دو عنوان وطئ به شبهه و وطئ صحیح بیان می شود. اما قبل از بیان موارد شباهت و تفاوت میان احکاِم این دو 
 موضوع ، ذکر برخی نکات مفید است.

 تمسک به شباهتی های قطعی  نکته اول:
ی توان اشاره و از آنجایی که بحث در مقام اثبات و احراز قاعده مذکور است، لذا تنها به شباهت هایی م 

استدالل کرد که قطعی باشد، بنابراین شباهتی که تنها نزد برخی از فقهاء پذیرفته شده است و برخی دیگر آن را 
انکار کرده اند، نمی تواند به عنوان دلیلی بر وجود همانندی میان این دو موضوع قرار بگیرد؛ چرا که با توجه به 

م شباهت، استشهاد بدان )به عنوان دلیل( مخدوش می گردد. بله در اختالف برخی فقهاء و وجود احتمال عد
همین موارد مشکوکه و اختالفی، در صورتی که فراغت از اثبات و دلیلیت قاعده حاصل شده باشد، این قاعده 

 خود می تواند دلیلی بر وجود شباهت باشد.

 تفاوت تصویر اول با تصویر دوم از قاعدهنکته دوم: 
ممکن است تحصیل قاعده به صورت اصلی اولی، مبنی بر وجود شباهت میان احکام این دو حاصل استقراء 

موضوع اال ما خرج بالدلیل باشد )تصویر اول( و ممکن است ادعای مشابهت در تمام احکام نتیجه گرفته شود 
 )تصویر دوم(. این دو تصویر در برخی امور با یکدیگر تفاوت دارند:

لیل استقراء در طوِل سایر ادله خواهد بود )لذا صاحب جواهر آن را به عنوان موید بیان طبق تصویر اول، د اول:
چرا که ایشان داللت عمومات بر نشر حرمت رضاعی در وطئ به شبهه را تمام می داند(،  (122، ص: 19ج)تکرده اس

 اما طبق تصویر دوم، قاعده در عرض سایر ادله قرار می گیرد. 
ل، با وجود دلیل بر تفاوت حکم میان این دو موضوع، دیگر استقراء، دلیلیت نخواهد طبق تصویر او دوم:

بر وجود اختالف  سائر ادلهداشت، اما طبق تصویر دوم، استقراء )در فرض احراز دلیلیت آن( می تواند معارِض 
 باشد.
؛  زندبودن آن نمیقاعده ای بهلطمهتفاوت میان حکِم این دو موضوع  احرازطبق تصویر اوِل از قاعده،  سوم:

چرا که نهایتا مصداقی از موارِد )اال ماخرج بالدلیل( خواهد بود و منافاتی با ثبوت قاعده نخواهد داشت، 
بنابراین برای اثبات چنین قاعده ای، تنها باید بررسی کرد که آیا وجود موارد شباهت های قطعی، در کشف از 
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شده نقض خواهد یر. اما طبق تصویر دوم، تنها در صورتی قاعده ادعاوجود اصل و قاعده کفایت می کند یا خ
 شد که تفاوت میان حکمی از احکام نسبت به این دو موضوع احراز گردد.

 تمسک به ادله ای که موضوع حکم وطی است نکته سوم: 
د شباهت یا احکامی که به عنوان مواراز آنجایی که موضوع بحث، الحاق وطئ به شبهه به وطئ صحیح است، 

، در جریان و یا عدم جریاِن آن حکم دخالت «وطئ»تفاوت ذکر می شود، باید طوری باشد که وجود و یا عدِم 
در آن نقشی نداشته باشد، نمی تواند به « وطئ»داشته باشد. بنابراین احکامی که متعلق به اصل نکاح باشند و 

 عنوان شاهدی بر وجود شباهت و یا تفاوت مطرح شود.

 ایسه وطي به شبهه و صحیح در ناحیه احكاممق

 موارد چهارگانه مشابهت
گفته شده است که در چهار امر این دو عنوان، احکامی مشابه هم دارند، فلذا منشأ اصطیاد قاعده مذکور قرار 

 گرفته است.

 اصل حلیت اول:مورد 
وطئ صحیح وجود دارد، هم وطئ صحیح حالل است و هم وطئ شبهه حالل می باشد. بله، حلیتی که در 

، اما این دو در اصل حلیت با هم 0حلیتی ذاتی است ولکن حلیت موجود در وطئ شبهه، حلیتی عرضی است
 (1810، ص: 8کتاب نکاح )زنجانی(؛ ج )مشابهت دارند.

 لزوم عده دوم:مورد 
شبهه نیز زن باید عده همانطور که در نکاح صحیح بعد از وطئ، لزوم عده بر زن به دنبال می آید، در وطئ به 

 (118، ص: 11جواهر الکالم ج )نگه دارد.

 الحاق ولد سوم:مورد 
بچه ای که به واسطه وطئ به شبهه به دنیا بیاید، همانند فرزندی که که ناشی از وطئ صحیح می باشد، ملحق  

 (118، ص: 10جهمان ، ) به کسی است که شبهًة وطئ کرده است.

 اسقرار مهر چهارم:مورد 
 (811، ص: 1جالعروة الوثقی  )هم وطئ صحیح و هم وطئ به شبهه، موجب استقرار و لزوم تمام مهریه می گردند.

                                                             
چند که وجود دارد )هر  یزحرمت در صورت جهل ن یحرام است و حکم واقع یاست که در وطئ به شبهه، وطئ به عنوان اول ینا یعرض یتمراد از حل. 0

 .است حلیت نیز آن واقعی حکم که است حالل به وطئ برخالف این. شود می بار حلیت ظاهری حکم ثانوی، عنوان به لذا و( یستمنجز ن
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 اختالف سه گانه موارد
 اول: حرمت مصاهرتیمورد 

وطئ حالل در نکاح صحیح، منشأ جریان حرمت مصاهرتی و تحریم ابدی است، اما در وطئ به شبهه چنین 
 .0حکمی جاری نمی باشد

با توجه به اینکه مشهور فقهاء در مساله وطئ به شبهه، حکم به تحریم مصاهرتی کرده اند و بلکه مانند شیخ  اما
 ادعای اجماع در تذکره نموده و عالمه حلی نیز (118، ص: 1ج)ف طوسی در کتاب مبسوط خود، ادعای عدم خال

ه شبهه مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود لذا ادله جریان این حکم در وطئ ب (210ص: طبع قدیم ، )کرده است
 ر؟در این حکم مشابهت دارند یا خی که دو موضوع وطئ حالل و وطئ به شبهه

 بررسی ادله  حرمت مصاهری در وطی به شبهه
 ادله ای که برای حکم به تحریم ابدی بدان استدالل شده است از این قرار است:

 اجماع  دلیل اول:
و صاحب جواهر نیز به همین اجماع استدالل کرده  مدعی اجماع در مساله است تذکرهدر کتاب  عالمه حلی

اوال با توجه به ادله بعدی، این اجماع مدرکی و الاقل  لکن این ادعا تمام نیست؛ چرا که (111، ص: 19ج)تاس
ست و چه بسا اینان در فتوای عده ای از بزرگان از قدماء در این مساله، در دست نی محتمل المدرکیة است، ثانیا

ثالثا برخی از قدماء مانند ابن ادریس قائل به (1819، ص: 8ج) زنجانی ، کتاب نکاح این مساله قائل به عدم تحریم باشند
، ص: 1، ج)سرائر ه کند که رای به تحریم مصاهرتی، رای شافعی است و نه رای امامیعدم حرمت هستند و تصریح می

ضمن آنکه خود عالمه در  1اند.ین نیز برخی به چنین اجماعی اعتماد نکرده و تردید کردهو از میان متاخر (111
کتاب االرشاد خود، در مورد حرمت دختِر موطوئه بالشبهه، قائل به عدم حرمت ابدی است و در کتاب القواعد 

 (11، ص: 1؛ قواعد األحکام ، ج10، ص: 1إرشاد األذهان، ج )نیز تردید کرده است.

 قرآن  دلیل دوم:
اُؤُکمأ »ممکن است به آیه شریفه  ا َنَکَح آبا ُحوا ما ک  تمسک شود و چنین استدالل شود که ماده  (11نساء:  )«َلا َتنأ

، و از آنجایی که استعمال است مشترک لفظی میان دو معنای عقد و وطئحقیقت در معنای وطئ و یا « نکاح»
ر آیه شریفه نیز قرینه ای بر تعیین یکی از دو معنا وجود ندارد، لذا لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است و د

                                                             
 حرام،ال و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع: حلی محقق؛ 111: ص، 1ج الفتاوی، لتحریر الحاوي السرائر: ادریس ابن: یمصاهرت یمبه عدم تحر ین.قائل 0

 1821: ص، 8ج نکاح، کتاب: شبیری آقای: معاصرین از و؛ 111: ص، 1ج

 111، ص: 11؛ الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج011، ص: 1؛ کفایة األحکام، ج111، ص: 1شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج. 1



 18  و وطیء صحیحقاعده تشابه احکام در وطیء به شبهه بررسی 
   

 

 اطالق دارد، شامل وطئ به شبهه نیز می شود.« وطئ»اراده جمیع معانی استفاده می گردد و چون معنای 
بهه و این یعنی اگر پدر وطئ به ش« ازدواج نکنید با موطوئه پدرتان»بنابراین جزئی از مفاد آیه این می شود که 

 (21، ص: 1؛ إیضاح الفوائد؛ ج210القدیمة(؛ ص:  -تذکرة )ط  )کرده بود، باز این موطوئه بر پسر حرام است.
اما ادعای  0.اما این استدالل نیز ناتمام است؛ زیرا ماده نکاح در آیات قرآنی ظهور در معنای عقد دارد و نه وطئ

کثر از معنای واحد، خالف ظاهر عرفی است؛ چرا که استعمال لفظ در ا اشتراک لفظی نیز صحیح نیست؛ زیرا
 1،در مقام استعمال، غرض مستعِمل به حسب متعارف تعلق نمی گیرد به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

گفته شد لذا در مواردی که مصداق استعمال در اکثر از معنای واحد محَرز است، قرینه وجود دارد. ضمن آنکه 
 لفظی در آیه شریفه، تمام نیست. اصل ادعای اشتراک

 صحیحه حنان بن سدیر  دلیل سوم:
ذأ َعْنُه )احمد بن محمد بن عیسی(  » ه  ع إ  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
َد أ نأ ُت ع  یر  َقاَل: ُکنأ ن  َسد  َواَن َعنأ َحَنان  بأ ن  َعنأ َصفأ ُحَسیأ َعن  الأ

َفاحاً  ًة س 
َ
َرأ َج امأ ید  َعنأ َرُجل  َتَزوَّ َلُه َسع 

َ
َحاَلَل  َسأ ُم الأ َحَراَم ََل ُیَحر  نَّ الأ َنُتَها َقاَل َنَعمأ إ  ل  َلُه ابأ  (021، ص: 1االستبصار، ج )«َهلأ َتح 

حضرت کبرایی کلی بیان فرمودند که امر حرام، موجب حرمت شئ حالل نمی گردد. صحیحه، در این روایت 
خارج نیست. ممکن  بیانفهوم این جمله از دو مستدل به این روایت به مفهوم این جمله تمسک کرده است. م

ما لیس »و شاید مفهومی اوسع از قبلی داشته باشد که « الحالل یحرم الحالل»است مفهوم آن چنین باشد که 
م للحالل مستدل به روایت می گوید که وطئ به شبهه چون حالل است و شخص معاقب «. بحرام  فهو محرِّ

 ح موجب حرمت مصاهرتی می گردد.نخواهد بود، لذا همچون وطئ صحی
این استدالل طبق هر دو بیان از مفهوم گیری، تمام نیست؛ زیرا )طبق مفهوم اول( وطئ به شبهه هر چند در 
صورتی که از روی جهل قصوری واقع شده باشد، حلیت ظاهری خواهد داشت، ولکن حرمت واقعی آن که 

ت که مراد از حالل، شامل حاللی که حکم واقعی آن البته منجز نیست، محفوظ خواهد ماند و معلوم نیس
حرمت باشد، نیز بشود. ضمن آنکه در برخی افراد وطئ به شبهه و در صورت جهل تقصیری، حرمت واقعی 
منجز گشته و شخص معاقب خواهد بود. ثانیا هر دو شکل مفهوم گیری، بر اساس مفهوم لقب می باشد و 

له است و نه بالجمله و مفهوم فی الجمله داللت بر این نمی کند که در مفهوم لقب، به صورت مفهوم فی الجم
 (1811، ص: 8کتاب نکاح )زنجانی(، ج .)تمام افراد وطئ حالل، از جمله وطئ به شبهه، تحریم مصاهرتی وجود داشته باشد

                                                             
ما مواردی را که در قرآن آمده است بررسی کردیم در بیشتر موارد به طور » فرمودند:  یریشب یآقا ین؛ همچن109، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج. 0

در قرآن  قطع و یقین بمعنای عقد استعمال شده است و در مواردی دیگر به احتمال قوی به معنای عقد است اما جایی که نکاح بطور قطع به معنای وقاع
 1111، ص: 1. کتاب نکاح )زنجانی(، ج«کریم استمال شده باشد نیافتیم 

 یکه موارد استعمال در اکثر از معنا یواحد است، بطور یاست که نوع استعماالت و بلکه اکثر استعماالت، از سنخ استعمال در معنا ینشاهد بر آن، ا 1.
 وجود دارد.اختالف  یزموارد ن یناز هم یو کنکاش است. بماند که در برخ یبررس یازمندو ن یابواحد، کم
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 نسبت به اثبات حرمت مصاهری در زنا  اولویت دلیل چهارم:
نا که عملی حرام و بدون عذر است، حرمت مصاهرتی ثابت است، در وطئ به گفته می شود وقتی که در مورد ز
؛ چرا که وطئ به به طریق اولی باید حرمت ثابت مصاهرتی ثابت شود تر استشبهه که به وطئ حالل نزدیک

؛ 181، ص: 01؛ جامع المقاصد، ج21، ص: 1لتنقیح ، ج)ا .شبهه از روی عذر بوده و همچون وطئ حالل، عملی حالل می باشد

 (111، ص: 1مسالك ، ج
مخدوش است، زیرا منشأ تحریم مصاهرتی و حرمت ابدی یکی از این دو امر  غیر تام واین اولویت تمسک به 

است. منشأ آن در مانند وطئ حالل، تحقق قرب و نزدیکی است و در زنا، عقوبت و کیفر است و وطئ به شبهه 
را که نه موجب نزدیکی است و نه از سر نافرمانی بوده است تا عقوبت داشته را ندارد؛ چ امرهیچ یک از این دو 

 (1810، ص: 8؛ کتاب نکاح )زنجانی(، ج102، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج ).باشد

 استقراء  دلیل پنجم:
ه که یکی از احکامی که در اثبات آن نسبت به موضوع وطئ به شبهه، به قاعده اصطیادی ادعا شد گذشت

، حکم به تحریم مصاهرتی است و گفته اند از آنجایی که در چهار امر سابق، دو موضوع وطئ به 0تمسک شده
شبهه و وطئ حالل مشابهت دارند، این منشأ اصطیاد قاعده ای فقهی است مبنی بر اینکه این دو موضوع در 

 احکام مشابهت دارند. تمام 
هر چند برخی از احکام نکاح  وان دلیل به آن تمسک کرد زیرااما این استقراء ناقص است و نمیتوان به عن

صحیح در وطئ به شبهه جاری است، لکن این دلیل نمی شود تا در تمامی احکام مشابهت باشد، بلکه عکس 
مورد وطئ به شبهه  الموطوئه که از اظهر آثار نکاح صحیح است، درآن نیز ثابت است؛ چرا که جواز نظر به ام

 (102، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج ).شدجاری نمی با
ناتمام است؛ زیرا مقام، مقام مقایسه دو موضوع وطئ حالل و وطئ به شبهه است، جواز  به نظر این اشکالاما 

الموطوئه، از آثار اصل نکاح است و نه وطئ. بنابراین اختالف در این حکم، دلیل بر اختالف دو نظر به ام
. همچنانکه احکامی مانند ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر، عدم جواز خروج زن از موضوع مورد بحث نیست

خانه بدون اجازه شوهر، حق نفقه و کسوه و مضاجعت و غیره، هیچ کدام در وطئ به شبهه نمی آید، لکن 
، 8)زنجانی(، ج کتاب نکاح )تمامی این احکام، مربوط به نفس عقد نکاح می باشند و وطئ در ترتب آن ها دخالت ندارد.

 (1811ص: 
بنابراین با توجه به مخدوش بودن چهار دلیل اول، تنها دلیلی که می تواند مثِبت حکم حرمت ابدی در مورد 

که در ادامه مباحث مورد بررسی  میباشد.وطئ به شبهه باشد، و در نتیجه مشابهت را ثابت نماید، دلیل پنجم 
الدلیل و طبق اصل اولی، حکم به عدم ن مخدوش گردد، از باب عدمقرار می گیرد و در صورتی که دلیلیت آ

                                                             
 111، ص: 1کرده است، مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج یجتخر ینرا چن یطوس یخحکم به حرمت توسط ش یهتوج ی،ثان ید.شه 0
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که در این صورت از موارد اختالف حکمی دو موضوع  ثبوت تحریم مصاهرتی در موارد وطئ به شبهه خواهد شد
باشد. ضمن اینکه نفس اختالفی بودن مساله در موضوع وطئ به شبهه و عدم اختالفی بودن آن در مورد نظر می

 وطئ صحیح، خود نشان از اختالف میان دو موضوع می باشد.موضوع 

 واطئ، در زمان عده دوم: استمتاع غیرمورد 
دومین مورد اختالف بین وطی به شبهه به وطی به حالل مربوط به استمتاع غیر واطی در زمان عده است ، در 

ز مرأة معتده ندارد، اما در زمان زمان عده طالق، غیر واطئ )یعنی غیر شوهر( امکان هیچ گونه استمتاعی را ا
ی زن شوهردار، هر چند غیرشوهر امکان هیچ گونه استمتاعی را ندارد، اما شوهر)که مصداق عده وطئ به شبهه

تواند استمتاع به غیر دخول داشته باشد. پس یکی از احکامی که میان وطئ به شبهه و غیر واطئ است( می
ی غیرواطئ)خصوص شوهر مراد است( در زمان تمتاع فی الجملهوطئ صحیح تفاوت دارد این است که اس

باشد. این عده وطئ به شبهه جایز است اما مطلق استمتاِع غیرواطئ در عده طالق )در وطئ صحیح( حرام می
های میان دو موضوع تفاوت اگر تمام باشد، بیانگر آن خواهد بود که در لزوم عده که به عنوان یکی از مشابهت

شبهه و وطئ صحیح مطرح شده است، هر چند در اصل لزوم عده مشترک و مشابه هستند، ولکن در وطئ به 
 فروعات آن اختالف دارند، پس مشابهت تام نمیباشد.

در این میان برخی از فقهاء قائل شدند که همانطور که در عده طالق، مطلق استمتاع بر غیرواطئ حرام است، 
تمتاع بر غیرواطئ )خصوص شوهر( حرام است، فلذا از این حیث مشابهت در عده وطئ به شبهه نیز مطلق اس

شود، بدین بیان که چنانچه شوهر، زن خود را طالق بائن دهد دارند. این مساله در یکی از فروع فقهی مطرح می
طالق  و در اثناء عده طالق، کسی با این زن وقاع به شبهه نماید، طبعا باید دو عده نگه داشته شود، اول عده

تواند در زمان بائن و پس از آن عده وطئ به شبهه. حال فرع فقهی این است که آیا مرد اول )شوهر سابق( می
 عده طالق بائن با همسر خود که موطوئه بالشبهه قرار گرفته است، ازدواج کند؟

که ارتباطی با محل قائل به عدم امکان ازدواج شده و دو دلیل آوردند. دلیل اول اولویت است  0مرحوم عالمه
بحث ما ندارد. دلیل دوم حرمت مطلق استمتاع است. ایشان فرمودند هر چند که در بقاء نکاح، جواز استمتاع 

 (مرد اول و شوهر سابقاست و چون به محض عقد خواندن شوهر )شرط نیست، لکن در حدوث نکاح معتبر 
عده وطئ به شبهه مطلق استمتاعات حرام است، شود و در عده طالق تمام شده و عده وطئ به شبهه آغاز می

باشد. تمامیت این شود که شرط امکان استمتاع حدوثا را ندارد، پس باطل میلذا عقد مذکور عقدی می

                                                             
، ص: 1د، جموافق عالمه هستند: إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواع یزن یگرانی؛ د 019، ص: 1قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام، ج. 0

 011، ص: 8؛ کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، ج121



 10  99داخلی گروه های تخصصی، شهریور ماهنامه 
  

 

در زمان عده وطئ به شبهه بر استدالل بر دو امر متفرع است. یکی اینکه مطلق استمتاعات از موطوئه بالشبهه 
 نکه شرط حدوثی نکاح، جواز استمتاع بقول مطلق باشد.حرام باشد و دیگری ایشوهر 

 (811، ص: 1ج)و صاحب عروة  (121، ص: 11ج) شود، مقدمه اول است. صاحب جواهرآنچه مربوط به محل بحث می
این مقدمه را نپذیرفتند، اما مرحوم آقای حکیم معتقد به حرمت مطلق استمتاعات است. ایشان در توضیح ادعا 

فهوم عده و اعتداد، از مفاهیم مجملی است که شناخت آن به مفهوم عده در باب طالق واگذار شده فرمودند: م
است. لذا عده در وطئ به شبهه مانند عده طالق است و همانطور که در عده طالق برای غیر شوهر )من له 

هه نیز برای غیرواطئ، باشد، در عده وطئ به شبالعدة( عقد صحیح نیست و در نتیجه مطلق استمتاع جایز نمی
 (012، ص: 01مستمسك العروة الوثقی، ج )عقد جائز نبوده و مطلق استمتاع حرام است.

در این مقایسه، چنانچه در وطئ به شبهه مراد از غیرواطئ، غیرواطئ بالشبهه و شوهر باشد، مقایسه تمام است 
دارد؛ چرا که عقد و تزویج وی صحیح گونه استمتاعی را نو همانطور که در عده طالق، غیرشوهر حق هیچ

نیست و مرد و زن با هم اجنبی هستند، در عده وطئ به شبهه نیز غیر من له العدة )واطئ بالشبهه( و شوهِر 
ندارد. اما  را یاستمتاع گونهچیحق هموطوئه، به همان دلیل عدم جواز عقد و در نتیجه اجنبی بودن زن و مرد، 

باشد، زیرا در عده الفارق میعتقدند که در محل بحث، قیاس مرحوم حکیم معمرحوم خوئی و آقای شبیری م
وطئ به شبهه در مقام، صحبت در امکان استمتاع غیرواطئ و خصوص شوهِر زن است و وجهی که در عدم 

آید)که همان عدم جواز عقد باشد(، در این مورد جریان ندارد؛ چرا جواز استمتاع غیرواطئ در عده طالق می
تواند زن خود را داشتن زن از شوهر، این نیست که شوهر نمیدر عده وطئ به شبهه مراد از لزوم عده نگه که

، پس مراد از اعتداد در باب وطئ به شبهه 0توان تزویج کردتزویج کند، چون روشن است که زن را دوباره نمی
باشد و چون اثبات تمتاعات میباید امر دیگری باشد که یا حرمت خصوص وقاع است و یا حرمت مطلق اس

 1حرمت مطلق استمتاعات نیازمند دلیل است و دلیلی نداریم، پس تنها وجه ممکن، حرمت وقاع است.
، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج )توان حکم به حرمت مطلق استمتاعات کرد و مقدمه اول ناتمام خواهد بود.بنابراین نمی

 (1111ص:  ،2؛ کتاب نکاح )زنجانی(، ج112

                                                             
تواند با او ازدواج کند. اما یاست که شوهر، همسرش را طالق بائن داده است، پس م ینممکن است اشکال شود که در عبارت مرحوم عالمه، فرض چن .0

مقدار که در  ینوارد کردند. هم یرادا یاس،ق یتبا خدشه در کل یریشب یو آقا یوم خوئفرمود و مرح یاسق یبه صورت کل یماست که مرحوم حک ینپاسخ ا
 گردد.می باطل قیاس شود، نقض حکیم مرحوم کبروی ادعای( یریشب یو آقا یاز فروض )فرض مرحوم خوئ یبرخ

ست، مثاًل بین دخول و عدم دخول در عده داشتن و نداشتن فرق یابیم که مقصد اصلی از عده استبراء رحم ااز سوی دیگر با مراجعه به روایات عده در می .1
ما یستبرئ رحمها بثالثة قروء و تحل للناس کلهم»خوانیم: گذاشته شده است، در صحیح زراره می ، این گونه تعابیر هر چند حکمت جعل است نه علت «ان 

گردد، نه با خودداری از سایر م است، و استبراء رحم با اجتناب از وطی حاصل میشود که غرض اصلی از اعتداد، استبراء رحجعل، ولی از آنها استفاده می
شود. موسوعة یم یدهد یزن یدر کلمات مرحوم خوئ یانب ین؛ هم1111، ص: 2استمتاعات همچون نظر شهوی یا تقبیل و ... کتاب نکاح )زنجانی(، ج

 111، ص: 11اإلمام الخوئي، ج
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توان به عنوان یکی از موارد تفاوت میان احکام ناشئ از این دو موضوع دانست. بنابراین این مورد را نیز می
همچنین حکِم به لزوم عده که به عنوان یکی از مشترکات چهارگانه مطرح شده بود، هر چند در کلیت تمام 

 است، لکن در جزئیات و فروع آن ناتمام است.

 ثبوت دیه نسبت به افضاء زوجه صغیره و موطوئه بالشبهةسوم: مورد 
و در صورتی که این مجامعت 0مجامعت با همسر قبل از سن بلوغ، حرام است و همه فقهاء بر آن اتفاق دارند

شود. همین وجوب دیه در صورت افضاء نسبت به موطوئه باعث افضاء زوجه گردد، دیه بر عهده زوج ثابت می
شده که در صورت تمامیت ادعا، از احکام مشترک میان دو موضوع وطئ به شبهه و وطئ  بالشبهه نیز ادعا

 باشد.صحیح می

 ادله اثبات دیه در زوجه صغیره
گردد، اشکالی در آن نیست، لکن چون افضاء خود از مصادیق اینکه افضاء زوجه صغیره موجب اثبات دیه می

قرار داده شده و یا در برخی دیگر از روایات ارش  1یب، ضمانعیوب است و طبق برخی ادله برای عنوان کلی ع
 و یا مهر آمده است، لذا برای اثبات مشابهت یا  عدم مشابهت نیاز به بررسی اجمالی دلیل اثبات دیه داریم.

 چهار دسته روایت است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 روایات مثبت ضمان در صورت افضاء دسته اول: 
 ل:روایت او

نَّ َمنأ  ه  ع إ  د  اللَّ ي َعبأ ب 
َ
ي  َعنأ أ َحَلب  اد  َعن  الأ ه  َعنأ َحمَّ َناد  سأ إ  ن  ب  ُحَسیأ ن  الأ ي  بأ ُن َعل  ُد بأ َع ُمَحمَّ سأ ُلَغ ت  نأ َتبأ

َ
َل أ ة  َقبأ

َ
َرأ امأ َدَخَل ب 

یَن  ن  ن   -س  ب  َفُهَو َضام  َصاَبَها َعیأ
َ
 (101، ص: 1من ال یحضره الفقیه، ج ).َفأ

 وایت دوم:ر
ًا ع َکاَن َیُق  یِّ نَّ َعل 

َ
َفر  ع أ ار  َعنأ َجعأ ن  َعمَّ َحاَق بأ سأ َیاث  َعنأ إ  ن  ُموَسی َعنأ غ  ن  بأ ُحَسیأ اُر َعن  الأ فَّ ل  الصَّ نأ َقبأ ًة م 

َ
َرأ َئ امأ وُل َمنأ َوط 

َن  َنَف َضم  عأ
َ
یَن َفأ ن  ُع س  سأ مَّ َلَها ت  نأ َیت 

َ
 (111، ص: 01تهذیب األحکام، ج ).أ

سند روایت اول صحیحه است. ابن بابویه روایت را به واسطه حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است از 
باشند. اما در روایت دوم شیخ طوسی از محمدبن حلبی نقل کرده و سلسله سند همه امامی و از ثقات می

-ه هر سه امامی و ثقه میو اسحاق بن عمار الصیرفی نقل کرده ک 1الخشابالصفار و حسن بن موسیالحسن

                                                             
 0111، ص: 1کتاب نکاح )زنجانی(، ج. 0

از  یکیمصداق آن بر عهده شرع است. لذا ممکن است گفته شود که در مقابل افضاء به عنوان  یینو ارش است و تع یهآنکه ضمان اعم از د یحتوض .1
 .یهو نه خصوص د یدآیضمان بر عهده م یعنوان کل یوب،ع یقمصاد

 است. یهمان الحسن بن موس یحاشتباه است و صحآمده است که ظاهرا  یبن موس ینالحس یب،نسخ تهذ یدر برخ. 1
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باشند. تنها غیاث بن کلوب است که هر چند ثقه است، لکن امامی نیست، لذا سند را اصطالحا موثقه 
 میگویند.

« اعنف»اما از نظر داللت، داللت روایت اول روشن است، تنها در روایت دوم ممکن است گفته شود که تعبیر 
اشد. اما با توجه به روایت اول و روایات متعدد دیگری که چه بسا بقید احترازی است و دلیل اخص از مدعا می

توان گفت که چنین تعبیری حیثیت احترازی ندارد ، می0باشد ولکن داللت آنها تمام استسندا قابل خدشه می
 (0111 ، ص:1نکاح )زنجانی(، ج).و چون مرد حق وطئ نداشته و با تحمیل وقاع کرده است، لذا تعبیر به عنف شده است

کند و چون عیب حاصل از وقاع منحصر در افضاء نیست، لذا این دسته از روایات، ضمان در عیب را بیان می
باشد، ثابت توان گفت که در صورت افضاء و یا عیب دیگر، عنوان کلی ضمان که اعم از دیه و یا ارش میمی
 گردد.می

 یق افضاء روایات مثبت دیه در صورت حصول عیب از طردسته دوم: 
ه  عروایت اول:  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
َراَن َعنأ أ وَب َعنأ ُحمأ ی 

َ
ي أ ب 

َ
ُبوب  َعنأ أ ُن َمحأ َحَسُن بأ َج  السالم لیهَرَوی الأ َل َعنأ َرُجل  َتَزوَّ َقاَل ُسئ 

نأ َکاَن  َضاَها َفَقاَل إ  فأ
َ
َها َفأ َتضَّ َها اقأ ا َدَخَل ب  كأ َفَلمَّ ر 

رًا َلمأ ُتدأ کأ َیًة ب  یَن َفاَل َشيأ َجار  ن  ُع س  سأ َها َو َلَها ت  یَن َدَخَل ب  َها ح  ه  َو َدَخَل ب  َء َعَلیأ
َها َفإ   َتضَّ َها َفاقأ یَن َدَخَل ب  یل  ح  َقل  َك ب  نأ َذل  َقل  م 

َ
وأ َکاَن َلَها أ

َ
یَن أ ن  َع س  سأ ُلغأ ت  نأ َکاَنتأ َلمأ َتبأ َ إ  َلَها َعَلی اْلأ َسَدَها َو َعطَّ فأ

َ
ُه َقدأ أ َواج  نَّ زأ

ی َتُموَت َفاَل َشيأ َها َحتَّ قأ َسَکَها َو َلمأ ُیَطل  مأ
َ
نأ أ َیَتَها َو إ  َمُه د  نأ ُیَغر 

َ
َمام  أ  

ه  َفَعَلی اْلأ  (111، ص: 1من ال یحضره الفقیه، ج )«َء َعَلیأ
علت  روایت صحیحه است و داللت روایت هم تمام است. از جمله نکاتی که قابل بررسی است، یکی تعمیم

)افساد و تعطیل( است که چه بسا بتوان از این روایت که هر چند موضوع آن زوج است، ولکن به غیرزوج نیز 
تعمیم داد، لذا همین روایت دلیل بر اثبات دیه در افضاء موطوئه بالشبهه نیز باشد که بررسی آن خواهد آمد و 

ه بر عهده زوج باقی است اال در صورتی که زوجه دیگری اینکه ظاهر ذیل روایت تفصیلی است مبنی بر اینکه دی
، ص: 1مختلف الشیعة ، ج)چنانچه ابن جنید قائل است گردد،را طالق ندهد و فوت کند که در این حالت دیه ساقط می

شود گردد)مدعا این است که در صورت افضاء زوجه صغیره، دیه ثابت میپس داللت اخص از مدعا می  (21
 شود.ین نکته نیز در ذیل روایت بعدی بیان میمطلقا(. بررسی ا

ُبوب   :دوم روایت ن  َمحأ یعًا، َعن  ابأ یه  َجم  ب 
َ
یَم، َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ ؛ َوَعل  د  ن  ُمَحمَّ َمَد بأ حأ

َ
، َعنأ أ ییا ُن َیحأ ُد بأ ن  ُمَحمَّ ث  بأ َحار  ، َعن  الأ

، َعنأ بُ  اق  ب  الطَّ َمان  َصاح  عأ ن  الن  د  بأ َیًة ُمَحمَّ َتضَّ َجار  ي َرُجل  اقأ َفر  علیه السالم ف  ي َجعأ ب 
َ
َیَة:َعنأ أ ن  ُمَعاو  د  بأ یأ َتُه  -َر

َ
َرأ ي امأ ن   -َیعأ

                                                             
ِه ع َقاَل: َمْن  101، ص: 1تهذیب األحکام، ج. ر ک ،  0 ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اد  َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ ِبي ُعَمْیر  َعْن َحمَّ

َ
ِبي َخاِلد  َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن أ َتُه َقْبَل ِتْسِع ُمَحمَّ

َ
 َوِطَئ اْمَرأ

َصابَ 
َ
.)همان(ِسِنیَن َفأ َقلَّ  َها َعْیب  َفُهَو َضاِمن 

َ
َج ِبْکرًا َفَدَخَل ِبَها ِفي أ ِبیِه َعْن َعِليٍّ ع َقاَل: َمْن َتَزوَّ

َ
ْید  َعْن َجْعَفر  َعْن أ ِمْن ِتْسِع ِسِنیَن َفِعیَبْت َعْن َطْلَحَة ْبِن َز

 َضِمَن.)همان(



 11  و وطیء صحیحقاعده تشابه احکام در وطیء به شبهه بررسی 
   

 

َضاَها، َقاَل:  فأ
َ
یَن »َفأ ن  َع س  سأ ُلَغ ت  نأ َتبأ

َ
َل أ َها َقبأ نأ َکاَن َدَخَل ب  َیُة إ  ه  الد  َسَکَها َوَلمأ ُیَط »َقاَل: «.َعَلیأ مأ

َ
نأ َکاَن أ َها، َفاَل َشيأَوإ  قأ َء ل 

یَن، َفاَل َشيأ  ن  ُع س  سأ َها َوَلَها ت  نأ َکاَن َدَخَل ب  ، َوإ  ه  َق َعَلیأ نأ َشاَء َطلَّ َسَك، َوإ  مأ
َ
نأ َشاَء أ ، إ  ه   (190، ص: 01دار الحدیث(، ج الکافي  )«.َء َعَلیأ

سابق است، همان تفصیل فوق  . نکته داللی که مشترک بین این روایت و روایت0این روایت نیز صحیحه است
 1باشد.است، در حالی که چنین تفصیلی خالف شهرت قویه بر ثبوت دیه مطلقا می

ها استبعاد کرده و و در همه آن (111، ص: 19ج)ال در معنای ظاهر روایت بیان کرده صاحب جواهر چندین احتم
الف ظاهر هم است بنمائیم، یعنی ذیل روایت میفرمایند: ناگزیریم روایت را حمل بر معنای مصالحه که البته خ

ای بین زن و شوهر واقع شده مبنی بر اینکه مرد تعهد دهد کند مقید شود به صورتی که مصالحهکه دیه را نفی می
نظر کند. بنابراین، روایت دیگر اخص از مدعا زن را طالق ندهد و از طرفی زن نیز از حق دیه خود صرف

 هم با شهرت عظیمه رخ نداده است.نخواهد بود و مخالفتی 
در ذیل روایت، نفی اثم و « فالشئ علیه»مرحوم فاضل هندی در توجیه داللت روایت میفرمایند:  گویا مراد از 

گناه باشد؛ چرا که زن افضاء شده حرمت ابد دارد، حال یا از حباله زوجیت خارج شده و یا حداقل وطئ او 
ود که امساک و نگهداری چنین زنی حرام باشد که روایت برای رفع شبهه رحرام ابد شده است، لذا توهم می

 (111، ص: 00کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، ج )فرموده است که گناهی بر او نیست. تحریم
 در صدر روایت به معنای عدم دیه است و بعید است که «هیفالشئ عل»به نظر کالم ایشان تام نباشد زیرا تعبیر 

َفَعَلی  »مفاد چنین تعبیری در صدر و ذیل روایت متعدد باشد، ضمن آنکه در ذیل روایت حضرت فرمودند که 
َیَتَها  َمُه د  نأ ُیَغر 

َ
َمام  أ  

قطعا شامل  «هیفالشئ عل»و اقتران این تعبیر با جمله بعدش کالصریح است در اینکه  «اْلأ
 1باشد.نفی دیه هم می

 مهر سته سوم: روایات مثبت د
یه  ع ب 

َ
َفر  َعنأ أ ي  َعنأ َجعأ ُکون  ي  َعن  السَّ َفل  وأ ي  َعن  النَّ ق  َبرأ د  الأ ن  ُمَحمَّ َمَد بأ حأ

َ
ُه َعنأ أ ًا ع السالم لیهَعنأ یِّ نَّ َعل 

َ
ه   السالم لیهأ َلیأ َع إ  ُرف 

َب  صأ إ  َری ب  ُخأ َداُهَما اْلأ حأ  إ 
تأ َتضَّ اَم َو اقأ َحمَّ َیَتان  َدَخَلَتا الأ َرَهاَجار  ُه ُعقأ ي َفَعَلتأ ت 

َها َفَقَضی َعَلی الَّ  (111، ص: 1تهذیب األحکام، ج ).ع 

                                                             
که او را  یبن هاشم از اجالء ثقات است )برخالف کسان یمحل بحث است که به نظر ما ابراهبن هاشم و حارث بن محمد م یمابراه یتالبته در سند روا. 0

( که 021، ص: 1)معجم رجال ج یمانند مرحوم خوئ یاز ثقات است )برخالف نظر کسان یزدانند( و حارث بن محمد نیرا حسنه م یتممدوح دانسته و روا
( و  011ص:  جاشي اند)رجال النهمچون حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است نقل کرده یثیحد یخادانند(؛ چرا که کتاب او را مشیم یفاو را ضع

، 1خواهد بود)کتاب نکاح )زنجانی(، ج یبر وثاقت و یلهمچون حسن بن محبوب دل یکثرت نقل جماعت یم،بر اعتبار ندان یلاگر نقل اصحاب اجماع را دل
 (.0111ص: 

، 1؛ المهذب )البن البراج(، ج111، ص: 1و  ج191، ص: 1اجماع نموده است. الخالف، ج یادعا یطوس یخ؛ ش111ید(، ص: المقنعة )للشیخ المف .1
الخالف کرده است،  ی؛ صاحب جواهر ادعا198، ص: 9، ج؛ مختلف118؛ الجامع للشرائع، ص: 191، ص: 1، جئر؛ السرا110ص:  ؛ الوسیلة192: ص

 .0181، ص: 1ج اند. کتاب نکاح به اتفاق کرده یبشهرت قر یهم ادعا یریشب ی؛ آقا111، ص: 19، جواهر الکالم ج

 (0181، ص: 1اند.) کتاب نکاح )زنجانی(، جپاسخ قانع شده ینظاهرا به ا یزن یریشب ی، آقا111، ص: 19جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. 1
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، چون مرتکب 1به معنای مهر باشد« عقر»، در ناحیه داللت در صورتی که واژه 0صرف نظر از بررسی سندی 
قاع نیز ممکن عمل، جاریه بوده و افضاء با دست یا انگشت انجام شده و الغاء خصوصیت به زوج و از طریق و

 توان استدالل کرد.نیست، لذا به این روایت نمی
 1.این روایت به تعابیر دیگر و با اسناد دیگری نیز نقل شده است 

ُرَها َو ُتوَجُع ُعُقوَبةً  َها َمهأ َها َقاَل َعَلیأ َید  َیًة ب  تأ َجار  َتضَّ ة  افأ
َ
َرأ ي امأ ُه َقَضی ف  نَّ

َ
يٍّ ع أ  1.َو َعنأ َعل 

 روایات مثبت ارش : دسته چهارم
نماید. اما چون مورد روایت درباره کنیز است از مورد بحث ما خارج  و نمیتوان به روایاتی که اثبات ارش می

 .1مانحن حکمش را سرایت داد
تواند مقِید با توجه به عدم تمامیت روایات دسته سوم و چهارم، در صورتی که روایات دسته دوم تمام باشد، می

کرد، باشد و خصوص دیه ثابت گردد. اما نسبت به بقاء و عدم بقاء ه اول که مطلق ضمان را بیان میروایات دست
ثبوت دیه بعد از فوت زوجه، آقای شبیری معتقدند که وجه جمعی میان دسته اول و دسته دوم است، بدین بیان 

ء ثبوت آن در صورت نگهداری که گفته شود مفاد روایات دسته دوم ثبوت دیه در صورت طالق زوجه و عدم بقا
او تا هنگام مرگ باشد، اما بعد از مرگ زوجه، هر چند دیه دیگر ثابت نیست لکن با توجه به اطالق روایات 

 دسته اول ارش بر عهده زوج ثابت است.
این وجه جمع برخالف شهرت بسیار قوی و قریب به اتفاق فقهای متقدم و متاخر مبنی بر ثبوت دیه به صورت 

ای نیست جز اینکه ظاهر رسد که نتوان از این شهرت صرف نظر کرد، بنابراین چاره، لذا به نظر می2ق استمطل
روایات دسته دوم را طرح کرده و اخذ به شهرت قریب به اتفاق نموده و حکم به ثبوت دیه به صورت مطلق 

 1کرد.

                                                             
محرف  یعنوان یاباشد، و  یدر واقع احمد بن محمد بن خالد البرق یلذا ممکن است و یم،ندار یاحمدبن محمد البرق به نام یتیروات، شخص یندر عناو. 0

او مشروط  یاتبه روا یهاز روات عامه بوده که اصحاب امام یزن یمراد باشد. سکون یعن محمد بن خالد البرق یاشعر یسیاحمد بن محمد بن ع یعنیباشد، 
 نمودند.یعمل م یهامام یاتتاوا و روابه عدم معارضه با ف

ة علی وطء الشبهة.... 1
َ
ة ِإذا ُوِطئت علی شبهة فسماه  الُعْقُر، بالضم، ما ُتْعطاه المرأ

َ
حمد بن حنبل: الُعْقُر المهر... و قال الجوهري: هو َمْهُر المرأ

َ
و قال أ

ْیث: الُعْقُر بالضم  191، ص: 1َمْهرًا. لسان العرب، ج  111، ص: 1: ِدَیُة الَفْرِج الَمْغُصوب. تاج العروس من جواهر القاموس، ج؛ قال اللَّ

 011األشعثیات، ص:  -الجعفریات  است. یهد ی. عقل به معنا119، ص: 01تهذیب األحکام، ج 1.

ات را عوض کرده تا روشن تر باشد و . این همان روایت جعفریات است چون دعائم کتاب عملی فقهی بوده، لذا عبار111، ص: 1دعائم اإلسالم، ج .1
 توجع عقوبة آورده است و یکی از مصادر دعائم االسالم کتاب جعفریات است.« ء من الضربنالتها بشی»مهر و بجای « عقر»بجای کلمه 

 (119، ص: 01تهذیب األحکام، ج،  019، ص: 1من ال یحضره الفقیه، جر . ک  .  1
 .0181، ص: 1، جاند. کتاب نکاح دهبه اتفاق کر یبشهرت قر یهم ادعا یریشب ی؛ آقا111، ص: 19، جواهر الکالمج. 2

 ینکه چن رسدمی نظر به اما. ندارد مؤونه شهرت، اطالق با مخالفت و دارد اطالق دیه، اثبات بر مبنی فقهاء مشهور کالم که شود گفته است ممکن.  1
مذکور است، لذا سخت است که گفته شود  یلدر تفص یحصر یاست و عبارت و یدور فتوا داده است ابن جنکه خالف مشه یقدماء تنها کس یاننباشد. از م
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 ادله اثبات دیه در افضاء موطوء بالشبهه
 باشد چنین است.افضاء موطوئه بالشبهه مطرح میای که نسبت به اما ادله

 روایات( الف

 روایت اول: مرسله صدوق ره
َیة   الد   ب 

َیتأ ض  فأ
ُ
ة  أ

َ
َرأ ي امأ یَن ع ف  ن  م  ُمؤأ یُر الأ م 

َ
 (018، ص: 1الفقیه، ج .)َقَضی أ

یری نیز قائلند: که راوی و آقای شب (011، ص: 11موسوعة ، ج) با توجه به اینکه محقق خوئی روایت را صحیحه دانسته
روایات قضایای امیرالمومنین علیه السالم محمدبن قیس است که ثقه است و مرحوم صدوق نیز به وی طریق 

 لذا  سند روایت، صحیحه میباشد. (0111، ص: 1کتاب نکاح  ج ).صحیح دارد
، 0جه و موطوئه بالشبهه نیستشود که چون روایت اطالق دارد، لذا فرقی میان زواما به لحاظ داللی گفته می

اما به احتمال قوی جریان قضاوت، همان روایت اول دسته سوم است که گذشت، لذا در خصوص موردی است 
 باشد.که مفِضی ،زن باشد، بنابراین مفید استدالل نمی

 روایت دوم: صحیحه سلیمان بن خالد
د  َع  ن  ُمَحمَّ َمَد بأ حأ

َ
َنا َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
نأ أ ة  م  دَّ د  ع  ن  َخال  َماَن بأ م  َعنأ ُسَلیأ ن  َسال  َشام  بأ د  َعنأ ه  ن  ُسَویأ ر  بأ

ضأ ید  َعن  النَّ ن  َسع  ن  بأ ُحَسیأ ن  الأ
َذا   إ 

َضاَها َو َکاَنتأ فأ
َ
َیة  َفأ َجار  ُتُه َعنأ َرُجل  َوَقَع ب  لأ

َ
ه  ع ...، َقاَل َو َسأ د  اللَّ َبا َعبأ

َ
ُت أ لأ

َ
َك َقاَل: َسأ لأ ت   ب 

َیُة  َنَزَلتأ دأ َقاَل الد  َلة  َلمأ َتل  ز 
َمنأ الأ

َلةً   (101، ص: 1اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط  ).َکام 
رسد که با این دلیل نیز اما به نظر می (011، ص: 11موسوعة ، ج)ل کردند مرحوم خوئی به اطالق این دلیل نیز استدال

ن که شخص مفضاة هر چند بلحاظ اینکه زوجه نتوان مدعا را ثابت کرد، زیرا اخص از مدعی است، بدین بیا
باشد و یا اجنبیه اطالق دارد، لکن در روایت افضائی که منجر به عقیم شدن زن و ناتوانی در حاملگی شده 

 باشد، علت ثبوت دیه گردیده است.

                                                                                                                                                                       
فإن أولج علیها بالوطء فأفضاها قبل تسع » است:  ینچن یدنبوده است. عبارت ابن جن یلتفص ینبودند، ناظر به ا یکه متاخر از و یگراناطالق عبارات د

قها حتی  که  یدمف یخکالم ش ینهمچن« تموت، و ینفق علیها و یقوم بأمرها، فإن أحب  طالقها، اغرم دیتها، و لزمه مع ذلك مهرها. سنین، فعلیه أن ال یطل 
الموت  یفرق ی)حت قید «الرجل إذا جامع الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها کان علیه دیة نفسها و القیام بها حتی یفرق الموت بینهما.» فرموده است: 

از نفقه  یهبها( که کنا یام)الق غایت و قید رسدمی نظر به جنید ابن عبارت و مفید شیخ عبارت دادن قرار هم کنار از بلکه نیست، دیه ثبوت غایت (ینهماب
 است، باشد.

 11، ص: 11مهذب األحکام )للسبزواري(، ج ؛011، ص: 11موسوعة اإلمام الخوئي، ج. 0
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 حمران صحیحه در علت تعمیم( ب
لَ  »فرماید:در ذیل روایت می َسَدَها َو َعطَّ فأ

َ
ُه َقدأ أ نَّ َواج  َفإ  َزأ اینکه مرد موجب افسادی در زن شود بطوریکه  «َها َعَلی اْلأ

این افساد سبب شود تا دیگر تمایلی به ازدواج با چنین زنی از بین برود و به همین جهت دیه بر عهده مرد بیاید، 
ن چنین امری مختص به افضاء زوجه توسط زوج نیست، بلکه در افضاء غیرزوج نیز جریان دارد، لذا ای

ای که منجر به افضاء شده است، نیز تواند دلیلی بر جریان حکم در مورد وطئ به شبههعمومیت تعلیل می
اند، همچون افضائی که باشد. بله چنین عمومی در خصوص مواردی که به وسیله ادله خاصه تخصیص خورده

 در وطئ زوجه کبیره رخ داده است، جریان ندارد.

 جنایت جبران( ج
ه فردی به دیگری جنایتی وارد سازد که البته از مجرای غیرُمجاز بوده و جانی حق چنین عملی را در صورتی ک

نداشته باشد، بناء عقالء بر این است که وی ضامن است و باید دیه آن جنایت را بپردازد و روایات نیز او را 
 (11، ص: 11ج لقاعدة التسبیب في الجنایات. مهذب األحکام )للسبزواري(، داند.)ضامن می

رسد که ثبوت دیه به واسطه مواقعه چه در وطئ به شبهه و چه در وطئ ها به نظر میبا توجه به ادله و بررسی آن
 صحیح )البته در خصوص زوجه صغیره( یکی دیگر از احکام مشترکه باشد.

 بندی جمع
باشند و با توجه متفاوت میمیان دو موضوع وطئ به شبهه و وطئ صحیح، برخی احکام مشترک بوده و برخی 

ای اصطیادی مبتنی بر اشتراک در تمامی احکام را نتیجه توان قاعدهبه دستیابی مواردی از اختالفات، قطعا نمی
ای فقهی مبتنی بر اصل اشتراک میان احکام این دو موضوع االماخرج بالدلیل متفرع گرفت، اما استنباط قاعده

رسد این موارد سازی دانسته شود که به نظر میاز مشترکات، کافی در اصل بر این خواهد بود که این تعداد
محدود از مشترکات کفایت نکند، خصوصا وقتی وجود اختالفاتی در میان همان مشترکات مالحظه گردد. به 

وطئ باشد. روشن است که در عنوان نمونه، گفته شد که برخی از مشترکات مانند استقرار مهر و یا لزوم عده می
شود، اما در گردد و تنها نصف دیگر آن با وطئ مستقر میحالل اصل مهر و استقرار نصف آن با عقد ثابت می

شود، از طرفی مهری که در وطئ صحیح مطرح هست، مهر وطئ به شبهه تمام مهر با وطئ ثابت و مستقر می
باشد. همچنین در لزوم عده که زن المسمی است، اما مهری که در وطئ به شبهه مورد نظر است، مهرالمثل می

ی زن شوهردار، باید نگه بدارد، در عده طالق مطلق استمتاعات غیرواطئ حرام است، اما در عده وطئ به شبهه
مطلق استمتاعات بر غیرواطئ )مراد از غیرواطئ خصوص شوهر است( حرام نیست، بلکه خصوص وقاع حرام 

 باشد.اصطیاد نمیای قابل باشد. بنابراین چنین قاعدهمی
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 چکیده:
های ای که به عنوان مقید و مخصص برخی اطالقات و عمومات جواز استفاده و بکارگیری سالحاز جمله ادله

باشد. هر چند شود، ادله حرمت قتل سالخوردگان، زنان و کودکان در جهاد ابتدائی میکشتار جمعی مطرح می
رت مطلق داللت بر حرمت قتل این گروه از افراد این روایات از نظر سند و داللت قابل پذیرش هستند و به صو

 دارند. اما در این میان برخی ادله داللت بر جواز کشتن این گروه از افراد در موارد خاص دارند.
قیاس اولویت نسبت به جواز قتل شخص مسلمانی که توسط کفار سپر قرار داده شده و شکست دشمن و  

باشد که به طریق أولی داللت بر جواز کشتن این گروه از افراد در میهرگونه ادامه جنگ متوقف بر قتل آنان 
فرض مزبور دارد. همچنین در مواردی که عدم قتل سالخوردگان، زنان و کودکان منجر به تعطیلی جهاد گردد به 

تن صورتی که سپر قرار داد آنان توسط کفار به صورت یک تاکتیک نظامی فراگیر در مواجهه با مسلمان شود کش
 آنان جایز است.

لذا در غیر موارد فوق ادله حرمت قتل سالخوردگان، زنان و کودکان مقید ادله جواز استفاده و بکارگیری سالح 
 کشتار جمعی است

 
 مقدمه: 

ه فقهی برخی عمومات و اطالقات داللت بر جواز تولید، نگه های کشتار داری و استفاده از سالحدر میان أدل 
مله مواردی که به عنوان مقید و مخصص این عمومات و اطالقت مطرح شده ادله حرمت جمعی دارد. از ج

 (343، 052  ،032صص ای،هسته فقه )باشد.)غیرنظامیان( می قتل سالخوردگان، زنان و کودکان
ادله  حرمت قتل سالخوردگان، زنان و کودکان  مقید و مخصص ادله جواز بکارگیری و استفاده این قبیل 

ا در مواردی که منجر به کشته شدن این افراد باشد و منافات با جواز بکارگیری سالح کشتار جمعی در هسالح
داری جایی که فقط منجر به کشته شدن افراد نظامی باشد ندارد همچنین  منافات با   اطالقات تولید و نگه

رد قتل سالخوردگان، زنان و نظرات فقهاء در مو سالح کشتار جمعی با غرض إرهاب کفار و دشمنان ندارد.
، سالخوردگان و پیرمردان صاحب نظر در أمر 0های مختلفی بین زنان نظامیکودکان در جنگ دارای تفصیل

 باشد.ها میو افراد فاقد این ویژگی (24: ص ،8ج ؛(الحديثة - ط) الفقهاء تذكرة)گ و کودکان ممیز و موثر در جن 1جنگ
افراد در جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی خصوصا مواردی که دفاع از زنان و  همچنین  حکم کشتن این گروه از

 باشد.کودکان مسلمان متوقف بر کشتن این گروه از افراد کافر باشد متفاوت می

                                                             
 2، ص: 1السرائر؛ ج -111، ص: 0المهذب )البن البراج(؛ ج -191النهایة؛ ص:  -01، ص: 1. المبسوط؛ ج0
 .011، ص: 01منتهی المطلب؛ ج -182، ص: 0قواعد األحکام؛ ج - 111، ص: 1المؤتلف من المختلف ؛ ج - 109، ص: 1. الخالف؛ ج1
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که  گونه تاثیر و نقشی در جنگ ندارندکه هیچ خوردگان، زنان و کودکان در این نوشتار به بررسی قتل سال
 ، در جهاد ابتدائی پرداخته خواهد شد. ام گذاری میکنیماصطالحا غیر نظامیان ن

 

 بررسي قتل غیر  نظامیان در جهاد ابتدائي 

 الف( ادله نقلي نهي از قتل سالخوردگان، زنان وکودکان
با بررسی این ادله ، برخی از آنها داللتشان عام ، و اختصاص به مورد بحث نداشته اما برخی دیگر در مورد نهی 

یر نظامیان غیر دخیل در جنگ وارد شده است. ابتدا ادله عامه را بررسی کرده و پس از آن ادله از کشتار غ
 خاصه را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم .

 حرمت مقاتله با غیر نظامیان غیر دخیل در جنگ  ادله عامه

 بقره 131دلیل اول: آیه 
ُلوا َو »فرماید: سوره بقره می 091خداوند در آیه  یل   يف   قات  ه   َسب  یَن  اللِّ ذ 

ُلوَنُکمأ  الَّ َتُدوا َل َو  ُیقات  نَّ  َتعأ َه  إ   َل اللِّ
ب   یَن  ُیح  َتد  ُمعأ در این آیه دستور قتال و جنگ با کسانی داده شده است که مستقیم با مسلمین وارد جنگ . «.الأ

دگان، زنان و کودکان از تحت شده اند، اما آن دسته از کفاری که  با مسلمانان وارد جنگ نشده از جمله سالخور
ها را نداده است. لذا کشتن اینگونه افراد با باشند و خداوند دستور جنگ و کشتن آنوجوب مقاتله خارج می

 خصوصیت عدم دخالت در معرکه جنگ جایز نمیباشد. 
 نقد دلیل اول: 
ینکه در جهاد ابتدائی دستور جنگ با آیه بر حرمت کشتن این گروه از افراد دو اشکال دارد یکی ااما داللت این 

علت تامه وجوب جهاد با « یقاتلونکم»ها شروع کننده جنگ نباشند و تعبیر کفار داده شده است هر چند آن
 نسخ شده است. (12)توبه  «قاتلوا المشرکین کافةً »ل با آیه کفار نیست. دیگر اینکه بر مبنای نسخ آیه مورد استدال

 امیر علیه السالم دلیل دوم: روایت حضرت 
دهند فقط با حضرت دستور می« معقل بن قیس»به  لیه السالمنامه امیرالمؤمنین ع در نهج البالغه نیز در

در این روایت  (10 نامه صالح، صبحی البالغهنهج )«ِتَلنَّ ِإالَّ َمْن َقاَتَلَك.َو اَل ُتَقا»... جنگند کسانی بجنگید که با شما می
توان غیر نظامیان از ظامیان و کسانی که دخالت مستقیم در جنگ دارند داده شده است و نمینیز دستور کشتن ن

 جمله سالخوردگان، زنان و کودکان را که در جنگ دخالتی ندارند، را کشت.
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 نقد دلیل دوم: ضعف سندی و دَللی روایت
این « وقعة الصفین»ر کتاب اواًل این روایت از نظر سندی دچاری اشکال میباشد چرا که سند این روایت د

ر  »چنین آمده  ُبو ُهَو  َو  َرُجل   َعنأ  ُعَمُر  َنصأ
َ
َنف   أ خأ ر   َعنأ  م  ن   ُنَمیأ َلةَ  بأ ي َعنأ  َوعأ ب 

َ
اك أ َودَّ که همه راویان (149ص صفین، وقعة )«الأ

 مجهول هستند لذا روایت از نظر سند ضعیف و غیر قابل استناد است. « أبو مخنف»بجز 
نظر از اشکالی سندی ، موضوع روایت کفار نیستند بلکه مورد روایت جنگ با بغاة است یعنی  ثانیًا: صرف

کسانی که مسلمان بودند که حال بر امام خود شورش کردند، و ظاهر حال این است که غیر نظامیان از اسالم 
عقل بن قیس را خود خارج نشده و در حکم بغاة وارد نشدند ، یعنی مسلمان هستند پس در حقیقت حضرت م

کند. پس روایت بر فرض صحت سند، هیچ ارتباطی با مورد بحث ما که از کشتن مسلمانان غیر نظامی نهی می
ا به غیر غیر نظامیان کافر )سالخوردگان، زنان و کودکان( است ندارد و نمیتوان حکم غیر نظامیان مسلمان ر

 (052، 94 صص ای،هسته فقه )نظامیان کافر سرایت داد.
پس نمیتوان با ادله عامه ای که ادعا میشد داللت بر  حرمت مقاتله با غیر نظامیان کافر دارد ، حکم عدم جواز 

 مقاتله را ثابت کرد. 

 أدله خاصه حرمت مقاتله با غیر نظامیان 
در این بخش چهار روایت که داللت بر نهی از کشتن سالخوردگان، زنان و کودکان دارند مورد طرح و بررسی 

 قرار خواهد گرفت.

 روایت اول: حفص بن غیاث
ه  ع» د  اللَّ َبا َعبأ

َ
ُت أ لأ

َ
َیاث  َقاَل: َسأ ُن غ  ُص بأ َف  لیه السالمَرَوی َحفأ َساء  َکیأ َنَّ  َسَقَطت   َعن  الن 

ُهنَّ َفَقاَل ْل  َعتأ َعنأ َیُة َو ُرف  زأ ج 
الأ

لأ  و 
َساء  َو الأ ل  الن 

ه  ص َنَهی َعنأ َقتأ َکَنَك َو َلمأ َرُسوَل اللَّ مأ
َ
َها َما أ كأ َعنأ س  مأ

َ
ضًا َفأ یأ

َ
نأ َقاَتَلتأ أ َن َو إ  لأ نأ ُیَقات 

َ
َلَّ أ ب  إ  َحرأ ي َدار  الأ َدان  ف 

وأ 
َ
اَلم  أ سأ  

ي َدار  اْلأ َك ف  ب  َکاَن َذل  َحرأ ي َدار  الأ نَّ ف  ه  ل  ه  ص َعنأ َقتأ ا َنَهی َرُسوُل اللَّ َي َلی َو َلو  َتَخفأ َخَلاًل َفَلمَّ نأ ُتَؤد 
َ
َتَنَعتأ أ امأ

َجاُل فَ  َها َو َلوأ َمَنَع الر  َیُة َعنأ زأ ج 
َعت  الأ ُلَها ُرف  نأ َقتأ ک  ا َلمأ ُیمأ ُلَها َفَلمَّ نأ َقتأ ک  َیَة َلمأ ُیمأ زأ ج 

د  الأ َعهأ لأ یَن ل  ض  َیَة َکاُنوا َناق  زأ ج 
وا الأ نأ ُیَؤد 

َ
ا أ َبوأ

َ
أ

 َ ُلُهمأ ْل  َماُؤُهمأ َو َقتأ تأ د  ك  َو َحلَّ رأ ل  الش 
هأ
َ
نأ أ َعُد م  ُمقأ َك الأ ة  َو َکَذل  مَّ ك  َو الذ  رأ ي َدار  الش  َجال  ُمَباح  ف  َل الر  َمی َو  نَّ َقتأ َعأ ة  َو اْلأ مَّ َو الذ 

َك  ل  َذل 
جأ

َ
نأ أ ب  م  َحرأ ض  الأ رأ

َ
ي أ َداُن ف  لأ و 

ُة َو الأ
َ
أ َمرأ ي َو الأ َفان 

ُخ الأ یأ ُهُم الأ  الشَّ َعتأ َعنأ َیُة.ُرف  زأ  «ج 
 ،0ج علل الشرایع؛50ص ،0ج من الیحضره الفقیه؛ 09ص ،5ج کافی؛ 303ص ،0ج محاسن در

نقل شده است. که با توجه به اینکه اختالف جزئی در نسخ های  ،152ص ،2ج تهذیب األحکام و  332ص
از بررسی روایت در سایر نقل شده و « من ال یحضره الفقیه»روایات تاثیر در بحث ندارد. متن روایت از کتاب 

 شود.منابع فوق خودداری می
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 بررسی سند: اعتباری سندی
کنند که طریق اول بخاطر اعتبار ذکر می« حفص بن غیاث»مرحوم صدوق در مشیخه سه طریق برای روایات 

 آن بررسی خواهد شد.
ه عنه -طریق اول: و ما کان فیه عن حفص بن غیاث فقد رویته عن أبي ه، عن  عن -رضي الل  سعد بن عبد الل 

ه، عن أبیه، عن حفص بن غیاث.   أحمد بن أبي عبد الل 
ه طایفه به کند کایشان را در شمار کسانی همچون سکونی ذکر می، عدة المرحوم شیخ در  حفص بن غیات:
قل همچنین یک مورد جمیل بن دراج)از اصحاب اجماع( از او در کافی ن (148ص ،1ج )کنند.روایت او عمل می

 کرده است.
ولی مرحوم  (335ص النجاشی، رجال )«ضعیف فی الحدیث»نجاشی او را تضعیف نموده است.  محمد بن خالد برقی:

 ایشان از روات کامل الزیارات نیز هستند.  (323ص الطوسی، رجال)اندتوثیق نموده« ثقة»با تعبیر  شیخ او را
یروی عن الضعفاء کثیرًا و یعتمد »گوید: می مرحوم ابن غضائری در مورد محمد بن خالد برقی چنین

توان گفت  تضعیف نجاشی بخاطر نقل از ضعفاء و اعتماد بر لذا می (83ص ،(الغضائری البن) لرجالا )«المراسیل
 ،12ج الرجال،معجم  )اند.را مرحوم خوئی نیز پذیرفته مراسیل بوده است. و منافات با وثاقت خود او ندارد. این بیان

 (22ص
توان مطرح نمود این است که عمده روایات او از طریق احمد از دیگر قرائنی که برای توثیق محمد بن خالد می

بن محمد بن خالد برقی و احمد بن محمد بن عیسی اشعری است.  حال با دقتی که احمد بن محمد بن عیسی 
 ای برای توثیق شخص او خواهد بود. اند قرینهدر نقل حدیث داشته

ه اینکه با توجه توثیق مرحوم شیخ و تحلیلی که برای تضعیف نجاشی بیان شد. وثاقت این راوی قابل خالص
 احراز است.

 ها واضح است.احمد بن محمد بن خالد برقی و سعد بن عبد الله أشعری هر دو از أجالء هستند و وثاقت آن

 حرمت قتل غیر نظامیان بررسی دَللت:
ان و کودکان نهی شده و در پایان روایت نیز از قتل سالخوردگان نهی شده است که در صدر این روایت از قتل زن

با توجه به ظهور نهی در حرمت، این روایت داللت بر حرمت قتل این افراد دارد. از جمله قرائن مؤید این ظهور 
 عدم جواز قتل در فرض عدم پرداخت جزیه و دیگری  جواز قتل زنان جنگجو است.

اند نیز باید در حد امکان و مادامی که زنده بودن آن ن جنگجو و نظامی که در جنگ شرکت کردهدر مورد زنا
َکَنَك َو َلمأ َتَخفأ  ».ها خودداری نمودموجب آسیب به لشکر مسلمانان نیست از کشتن آن مأ

َ
َها َما أ كأ َعنأ س  مأ

َ
َفأ

 «َخَلاًل 
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 روایت دوم: محمد بن حمران و جمیل بن دراج 
ة  م  » دَّ اَلُهَم ع  اج  ک  ن  َدرَّ یل  بأ َراَن َو َجم  ن  ُحمأ د  بأ اء  َعنأ ُمَحمَّ َوشَّ د  َعن  الأ ن  ُمَحمَّ َمَد بأ حأ

َ
َنا َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
ه  ع نأ أ د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ا َعنأ أ

ه   ب 
َلی َجنأ َلَسُه إ  جأ

َ
َها َفأ یر  م 

َ
أ ًة َدَعا ب  یَّ َذا َبَعَث َسر  ه  ص إ  ه  َو  َقاَل: َکاَن َرُسوُل اللَّ م  اللَّ سأ یُروا ب  ه  ُثمَّ َقاَل س  َن َیَدیأ َحاَبُه َبیأ صأ

َ
َلَس أ جأ

َ
َو أ

ُلوا َو ََل  وا َو ََل ُتَمث  ُروا َو ََل َتُغل  د  ه  ص ََل َتغأ ة  َرُسول  اللَّ لَّ ه  َو َعَلی م  یل  اللَّ ي َسب  ه  َو ف  اللَّ َلیأ  ب  وا إ  َطر  نأ ُتضأ
َ
َلَّ أ َطُعوا َشَجَرًة إ  َها َو ََل َتقأ

مأ نَ  ه  َضل 
فأ
َ
یَن َو أ م  ل  ُمسأ َنی الأ دأ

َ
نأ أ َما َرُجل  م  ی 

َ
ًة َو أ

َ
َرأ ًا َو ََل امأ یِّ یًا َو ََل َصب  خًا َفان  ُتُلوا َشیأ یَن َفُهَو َجار  َتقأ ک  ر 

ُمشأ َن الأ َحد  م 
َ
َلی أ َظَر إ 

ه   َمَع َکالَم اللَّ ی َیسأ ه  َعزَّ  َحتَّ َع َکاَلَم اللَّ َذا َسم  ُغوُه  َفإ  ل  بأ
َ
ه  َو أ ه  َعَلیأ اللَّ یُنوا ب  َتع  َبی َفاسأ

َ
نأ أ ُکمأ َو إ  ین  ي د  ُخوُکمأ ف 

َ
َعُکمأ َفأ نأ َتب  َو َجلَّ َفإ 

َمَنُه.
أ
 (.03ص ،5ج ).د دیگری در کافی نیز نقل شده استاین مضمون با سن (32ص ،5ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی «)َمأ

 بررسی سند: صحیحه بودن سند
مباشر از امام ع محمد بن حمران و جمیل بن دراج هستند. هر چند محمد بن حمران در رجال توثیق راوی 

باشد ولی جمیل بن دراج توثق دارد و از اجالء است. حسن بن علی بن زیاد نیز از اجالء بوده نشده و مهمل می
 و توثیق دارد.

ر دو توثیق دارد. لذا سند این روایت صحیح احمد بن محمد نیز هر چند مردد بین برقی و أشعری است ولی ه
 است.

 بررسی دَللت: حرمت کشتن غیر نظامیان غیر دخیل در جنگ حتی در صورت اضطرار
کند. و داللت در این روایت از انجام برخی کارها در جنگ از جمله کشتن سالخوردگان، زنان و کودکان نهی می

 بر حرمت کشتن این افراد در جنگ دارد.
ابل توجه در این روایت این است در این روایت از قطع درختان نیز نهی شده است اما در فرض اضطرار نکته ق

َطُعوا ََل  َو »را جایز برشمرده است آن  َلَّ  َشَجَرةً  َتقأ نأ  إ 
َ
وا أ َطر  َها ُتضأ َلیأ اما استثناء فرض اضطرار برای نهی از  .«إ 

است. لذا با توجه به این قرینه این روایت ظهور در حرمت کشتن سالخوردگان، زنان و کودکان  بیان نشده 
کشتن این گروه از افراد حتی در  فرض اضطرار دارد. البته با توجه به مناسبات حکم و موضوع این اضطرار 
همان نیاز شدید است و منافات ندارد که در موارد خاص نظیر اینکه فتح و توقف ادامه جنگ کشتن این افراد 

 جایز باشد.

 : سکونی روایت سوم
َفر  َعنأ  ي  َعنأ َجعأ ُکون  ي  َعن  السَّ َفل  وأ م  َعن  النَّ ن  َهاش  یَم بأ َراه  بأ اُر َعنأ إ  فَّ َحَسن  الصَّ ُن الأ ُد بأ ه  ع ُمَحمَّ یه  َعنأ آَبائ  ب 

َ
َقاَل  لیه السالمأ

ُیوا ُشُیو َتحأ یَن َو اسأ ک  ر 
ُمشأ ُتُلوا الأ يَّ ص َقاَل: اقأ ب 

نَّ النَّ َیاَنُهمأ  َخُهمأ إ  بأ  (140ص ،2ج ،(خرسان تحقیق) األحكام تهذيب)«  َو ص 
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 بررسی سند: موثقه بودن سند  
کند. طریق اول بیان می« محمد بن حسن صفار»مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیب دو طریق برای روایات 

ه محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید ال»شامل  ه و احمد بن عبدون کلهم عن الشیخ ابو عبد الل  ل 
ابو الحسین بن ابی جید عن محمد »شود و طریق دوم شامل می« احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه

 باشد.می« بن الحسن بن الولید
های رجالی همه توثیق دارند. و در ادامه راویان این حدیث از شیخ طوسی تا محمد بن حسن صفار در کتاب

م بن هاشم هر چند توثیق خاص در رجال ندارد ولی بخاطر کثرت نقل اجالء وثاقت او پذیرفته سند ابراهی
که شهادت بر وثاقت  (148ص ،1ج )«العدة»وجه به عبارت شیخ طوسی در شود. در مورد وثاقت نوفلی نیز با تمی

داللت بر وثاقت نوفلی هم اند و اینکه اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی نقل شده، بالمالزمه سکونی داده
 باشد.دارد. لذا سند روایت معتبر و بلکه صحیح می

 امر به زنده نگه داشتن غیر نظامیان  بررسی دَللت:
در این روایت به صراحت پیامبر صلی الله  علیه و آله و سلم،  امر به زنده نگه داشتن سالخوردگان و کودکان 

ندارند سالخوردگان و  کودکان را همراه کفار به قتل برسانند. در نتیجه کنند، به این معنا که رزمندگان  حق می
 باشد. کشتن این گروه از افراد حرام می

 اند. در این روایت از سه طائفه مورد بررسی ، فقط سالخوردگان و کودکان نام برده شده اما  زنان مطرح نشده
یین نمود که اگر مالک حرمت قتل سالخوردگان و توان چنین تبشمول حکم این روایت نسبت به زنان را می

کودکان ضعف اینگونه افراد باشد، این مناط و مالک در مورد زنان هم وجود دارد پس میتوان به تنقیح مناط 
 حکم حرمت قتل را هم به زنان سرایت داد. 

مه آن نیست های این حکم است . وعلت تاحال آنکه ضعف کودکان و سالخوردگان نهایتا یکی از حکمت
 تابتوان به زنان سرایت دارد. لذا این روایت داللتی بر حرمت کشتن زنان در جنگ ندارد.

 : روایت چهارم
يٍّ ع ه  َعنأ َعل  یه  َعنأ آَبائ  ب 

َ
د  َعنأ أ ن  ُمَحمَّ َفر  بأ یَنا َعنأ َجعأ َذا َبَعَث  لیهم السالم ُرو  ه  ص َکاَن إ  نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
وأ  أ

َ
شًا أ َصی َجیأ وأ

َ
ًة أ یَّ َسر 

م  اللَّ  سأ ُزوا ب  رًا َو َقاَل اغأ یَن َخیأ م  ل  ُمسأ َن الأ َمنأ َمَعُه م  ه  َو ب  س  ة  َنفأ ي َخاصَّ ه  ف  َوی اللَّ َتقأ َبَها ب  ة  َصاح  لَّ ه  َو َعَلی م  یل  اللَّ ي َسب  ه  َو ف 
مأ  ه  وا َعَلیأ َتج  ی َتحأ َم َحتَّ َقوأ ُلوا الأ ه  ََل ُتَقات  ُعَوُهمأ  َرُسول  اللَّ نأ َتدأ

َ
أ نأ ب  ه  ....  َو إ  دًا َرُسوُل اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ُه َو أ َلَّ اللَّ َلَه إ  نأ ََل إ 

َ
َلی َشَهاَدة  أ إ 

 
َ
َرأ یرًا َو ََل امأ خًا َکب  یدًا َو ََل َشیأ ُتُلوا َول  ُلوُهمأ َو ََل َتقأ مأ َو َقات  ه  ه  َعَلیأ اللَّ یُنوا ب  َتع  ا َفاسأ َبوأ

َ
ي إ  أ ن  وا ًة َیعأ ُلوا َو ََل َتُغل  ُلوُکمأ َو ََل ُتَمث  َذا َلمأ ُیَقات 

ُروا د   (328ص ،1ج اإلسالم، دعائم)« َو ََل َتغأ
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 بررسی سند: مرسله بودن سند 
نقل شده و به عنوان مؤید در ضمن سایر روایات قابل « دعائم اإلسالم»این روایت به صورت مرسل در کتاب 

 باشد.طرح می

 َللت: حرمت کشتن غیر نظامیان بررسی د
 در این روایت به صراحت  از کشتن سالخوردگان، زنان و کودکان نهی شده که نص در حرمت است.

وجود دارد که توضیح میدهد که حرمت قتل این « َیْعِني ِإَذا َلْم ُیَقاِتُلوُکْم » بعد از نهی از کشتن این سه طائه  قید  
باشد و مشارکت نداشته باشند. اما ظاهر این تعبیر  کالم صاحب کتاب میسه طائفه در صورتی که در جنگ 

 جزء روایت نمیباشد. 

 ادله جواز قتل سالخوردگان، زنان و کودکانبررسي ب( 
بعد از بررسی ادله نهی از کشتن آن سه طائفه ، در مقابل ادله ای وجود دارد که بر طبق این ادله ، کشتن این سه 

 مسلمان قتل جواز به نسبت اولویت که  شامل روایت، عمل پیامبر در غزوه طائف، قیاس طائه جائز میباشد.
 ها پرداخته خواهد شد.باشد که در ادامه تبیین و بررسی آنشده، إجماع و ضرورت جهاد می واقع سپر

 دلیل اول: روایت حفص بن غیاث
د  َعن  الأ  ن  ُمَحمَّ م  بأ َقاس  یه  َعن  الأ ب 

َ
ي  َعنأ أ ل  َعل 

هأ
َ
ن  أ نأ َمَدائ  یَنة  م  ه  ع َعنأ َمد  د  اللَّ َبا َعبأ

َ
ُت أ لأ

َ
َیاث  َقاَل: َسأ ن  غ  ص  بأ ي  َعنأ َحفأ َقر  نأ م 

َتُلو ی ُیقأ یق  َحتَّ َمَجان  الأ َمی ب  وأ ُترأ
َ
ار  أ النَّ َرَق ب  َماُء َو ُتحأ ُم الأ ه  َسَل َعَلیأ نأ ُیرأ

َ
ب  َهلأ َیُجوُز أ َحرأ ُم الن  الأ یه  ُخ ا َو ف  یأ َیاُن َو الشَّ بأ َساُء َو الص 

َسُك  مأ َو ََل ُیمأ ه  َك ب  َعُل َذل  اُر َفَقاَل ُیفأ جَّ یَن َو الت  م  ل  ُمسأ َن الأ َُساَری م  یُر َو اْلأ َکب  ُهمأ  الأ یَن َو ََل  َعنأ م  ل  ُمسأ لأ مأ ل  ه  َیَة َعَلیأ َهُؤََلء  َو ََل د  ل 
اَرة  با همین سند نقل شده است. (140ص ،2ج)م این روایت در تهذیب االحکا (09ص ،5ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی )«َکفَّ

 بررسی سند: ضعیف بودن سند 
قاسم بن »که این شخص مردد بین است.حال آن« قاسم بن محمد»تصحیح سند این روایت متوقف بر توثیق 

شده است. هر  است. که قاسم بن محمد اصفهانی تضعیف« قاسم بن محمد اصفهانی»و « محمد جوهری
باشد « قاسم بن محمد جوهری»توان با توجه به برخی قرائن نظیر راویان قبل و بعد از آن احتمال اینکه چند می

 شود. لذا سند روایت ضعیف است.را مطرح کرد ولی موجب اطمینان نمی
 جبران ضعف سند با عمل مشهور

قه و ضعیف دچار اشکال شد اما میتوان بر اساس گرچه سند این روایت با توجه به مردد بودن یک راوی بین ث
،  مبنای جبران ضعف سند با عمل مشهور، تمسک به این روایت را که در ضمن بحث اجماع خواهد آمد

 نمود تصحیح
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 بررسي داللت: 
ی طبق مفاد این روایت ، کفار، اسیران مسلمان را در میان سالخوردگان ، زنان و کودکان خود قرار داده اند. راو

سؤال میکند با توجه به این مطلب باز میتوان به آنان حمله کرده که  منجر به کشته شدن آن سه طائفه و اسیران 
اند. پس طبق مفاد این روایت در ها را نیز جایز دانستهمسلمان میشود؟ در عین حال امام علیه السالم کشتن آن
) ضرورت و  ن سه طائفه و حتی اسیران مسلمان باشدمواردی که  فتح  و غالب شدن بر کفار متوقف بر کشتن آ

 اضطرار( کشتن آنان جایز و هیچ عواقبی برای رزمندگان ندارد.

 در غزوه طائف وسلم وآله هیعل الله یصلدلیل دوم: عمل پیامبر 
ُه َقاَل:  نَّ

َ
يٍّ ص أ نأ »َعنأ َعل  ه  م  ُلُهمأ ب  َکَن َقتأ مأ

َ
ُکل  َما أ ُکوَن ب  ر 

ُمشأ َتُل الأ نَّ  ُیقأ
َ
َك َو َذَکَر أ ر  َذل  وأ َغیأ

َ
وأ َماء  أ

َ
وأ َنار  أ

َ
َجاَرة  أ وأ ح 

َ
ید  أ َحد 

یَق  َجن  َمنأ ه  ص َنَصَب الأ ف   َرُسوَل اللَّ ائ  ل  الطَّ
هأ
َ
ُفوُهمأ َمَعُهمأ َفاَل  َعَلی أ ق  وأ

َ
یَن َفأ م  ل  ُمسأ َن الأ م  م  مأ َقوأ ه  ن  صأ ي ح  نأ َکاَن َمَعُهمأ ف  َو َقاَل إ 

یُموا ُکرأ َتَتَع  ق 
ُ
نأ َکاُنوا أ ُقوا إ  َیتَّ یَن ل  م  ل  ُمسأ ُروا الأ ذ  نأ

َ
یَن َو أ ک  ر 

ُمشأ ُموا الأ ي  َو ارأ مأ الرَّ مأ ب  ه  َلیأ ُدوا إ  نأ مَّ ُتمأ َفإ  ُهمأ َما َقَدرأ ُبوا َعنأ هًا َو َنک 
یه َحدًا َفف 

َ
ُتمأ أ َصبأ

َ
َیة أ  (332ص ،1ج اإلسالم، دعائم )«... الد 

 شاور قال شیوخه عن الواقدي ذکر و»رفتار پیامبر در غزوه طائف این چنین شده است « األنواربحار»همچنین در 
 تنصب أن أری الله رسول یا الفارسي سلمان له فقال الطائف حصن في أصحابه لی الله علیه و آله و سلم،ص الله رسول

 األنوار بحار )«...دبابتین و زمعة بن یزید نجنیقبالم قدم یقال و منجنیق فعمل ص الله رسول فأمر حصنهم علی المنجنیق

 (129ص ،01ج ،(بیروت - ط)
 بررسی سند: مرسله بودن روایت 

 هر دو نقل این روایت مرسل و بدون سند هستند. لذا سند روایت ضعیف است.
 بررسي داللت: 

نَّ َرُسوَل اللَّ » ظاهرا صدر روایت در دعائم اإلسالم تا تعبیر 
َ
یک روایت مستقل است. و در ادامه هر دو « هِ َو َذَکَر أ

اند. هر چند در ظاهر کند که پیامبر ص برای شکست قلعه طائف از منجنیق استفاده کردهنقل چنین بیان می
نامی از سالخوردگان، زنان و کودکان نیامده است ولی طبق معمول باید این گروه از افراد در قلعه حضور 

 باشد.ر ص دلیل بر جواز کشتن این گروه از افراد در جنگ میاند. لذا عمل پیامبداشته
البته این نقل داللت بر جواز قتل این افراد به صورت مطلق ندارد بلکه قدر متیقن این رفتار پیامبر ص جایی 

مؤید این قدر متیقن « دعائم اإلسالم»است که فتح و هر گونه ادامه جنگ متوقف بر کشتن این افراد باشد. نقل 
 است که وجود مسلمانان)اسیر( را در حصن مطرح نموده است.
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 دلیل سوم: قیاس اولویت نسبت به جواز قتل مسلمان سپر واقع شده
در توضیح این دلیل باید گفت: در مواقعی کفار برای کند کردن یا تحت فشار قرار دادن مسلمانان ، مسلمانان 

ی درست میکردند، در اینگونه موارد با توجه به ادله ،رزمندگان اسیر را سپر قرار میدادند به اصطالح سپر  انسان
برای دست یابی به پیروزی مجوز کشتن اسیر مسلمان را داشتند که درجای خود بحث میشود که دیه اسیر 

 مسلمان که به دست مسلمان کشته شده به عهده کیست؟؛ 
ار داده شده، جائز باشد ، به طریق اولی کشتن در صورتی که جواز قتل مسلمانی که توسط کفار به عنوان سپر قر

سالخوردگان، زنان و کودکان کفار هم در صورتی که هر گونه فتح متوقف بر قتل آنان باشد جائز و بدون اشکال 
 است.

البته با توجه به این دلیل ، کشتن آن سه طائفه مطلق نبوده بلکه مقید به صورتی میشود که فتح و پیروزی متوقف 
 آنان باشد. و  اال کشتن آنان حرام  میباشد.  بر قتل

 شود و در صورتی که فتح متوقف بر قتل این افراد باشد حرام نیست.لذا ادله حرمت قتل این افراد مقید می

 دلیل چهارم: اجماع
حمزه  ، ابن(323 ص ،1ج) ، ابن براج در المهذب(080 ص) و نهایة  (13 ص ،0ج)در مبسوط در میان قدماء شیخ طوسی

اند و تنها جو شدهقائل به حرمت قتل زنان نظامی و جنگ (2 ص ،0ج)و ابن ادریس در سرائر  (110)ص  در الوسیله
 اند. ها را جایز دانستهدر فرض ضرورت کشتن آن

 نقد و بررسی اجماع:
مدرکی یا حتی اما این اجماع از چند جهت دچار اشکال میباشد اولین و مهمترین اشکال این است اگر اجماع 

« حفص بن غیاث»محتمل المدرکیه باشد دیگر اعتبار ندارد، این اجماع  به احتمال زیاد مدرکش همان روایت  
_به عنوان اولین دلیل بر جواز مطرح شد_  است لذا از درجه اعتبار ساقط میگردد. اشکال دوم  این است که 

ه را مطرح کرده باشند ، در حالی که  برخی قدماء به وقتی میتوان ادعای اجماع کرد که همه قدماء این مسأل
اند تا بتوان نظر آنان را إحراز نمود. بله میتوان ادعای الخالف در میان طرح و بررسی این مساله اصال نپرداخته

 قدماء مطرح نمود اما دیگر اعتبار اجماع را ندارد. 
اج  (021 ص ، الوسیلة)م ابن حمزه و سومین اشکال داشتن مخالف است برخی از فقهاء نظیر مرحو  المهذب)و ابن بر 

 اند.در برخی عبارات خود به صورت مطلق نیز قائل به جواز قتل این گروه از افراد شده( 323 ص ،1ج
لذا نهایتا آنچه که میتوان در مورد جواز قتل زنان و کودکان در فرض ضرورت ادعا کرد انتساب شهرت فتوای به 

 اشد.مشهور قدماء میب
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 ضرورت جهاد دلیل پنجم:
برخی از فقهاء دلیل جواز کشتن آن سه طائفه را ضرورت ادامه جهاد مطرح کرده اند به این بیان که توقف جنگ 

شود لذا در موارد بخاطر جلوگیری از کشته شدن سالخوردگان، زنان و کودکان منجر به تعطیلی جهاد می
توان این به عبارتی می 1شود.حکم به جواز کشتن این افراد می ضرورت برای جلوگیری از عدم تعطیلی جهاد،

استدالل را این چنین تکمیل نمود که در فرضی که سپر قرار دادن این گروه از افراد به صورت تاکتیک نظامی 
فراگیر توسط کفار در مواجه نظامی با مسلمین  شده باشد. با توجه به ادله تشریع جهاد و مبغوضیت بقاء کفر 

 شود.در نزد شارع برای جمع بین ادله حکم به جواز قتل سالخوردگان، زنان و کودکان می
اما در صورتی که این روش در به صورت خیلی محدود و توسط برخی کفار باشد منجر به تعطیلی جهاد 

 توان حکم به جواز قتل این افراد نمود. شود. و نمینمی

 جمع بندي
، زنان و کودکان در چهاد ابتدائی از نظر سند و داللت پذیرفته شد. هر چند روایات حرمت قتل سالخوردگان

این روایات به صورت مطلق داللت بر حرمت قتل این افراد داشت. اما در این میان برخی ادله به صورت فی 
ن، زنان و الجمله در مواردی داللت بر جواز کشتن این گروه از افراد دارند. و مقید ادله حرمت قتل سالخوردگا

 کودکان هستند. 
قیاس اولویت نسبت به جواز کشتن مسلمانی که توسط کفار سپر قرار داده شده و پیروزی و هرگونه ادامه جنگ 

 ها است که به طریق أولی در این فرض قتل سالخوردگان، زنان و کودکان کافر جایز است.متوقف بر  قتل آن
وردگان، زنان و کودکان توسط کفار به عنوان یک روش جنگی همچنین در مواردی که سپر قرار دادن سالخ

 باشد.شود که در این صورت نیز قتل آنان جایز میفراگیر شده و عدم قتل این افراد منجر به تعطیلی جهاد می
لذا در غیر موارد فوق ادله حرمت قتل سالخوردگان، زنان و کودکان مقید ادله جواز استفاده و بکارگیری سالح 

 ها منجر به کشتن این افراد باشد جایز نیست.ار جمعی است. و مواردی که استق=فاده از این قبیل سالحکشت
 

                                                             
 .85 ص ،14ج المذهب، تحقیق فی المطلب منتهى ؛34 ص ،8ج ،(الحديثة - ط) الفقهاء تذكرة. 1
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مة    المقدِّ
فوا واط بالفجور ب عر  کور ینالل  ُبر یف یقاع الَذکراو  الذُّ واط ،  الد  ق بین الرجل و المرأةفإن  الل  وجدانی ) ال یتحق 

ه  ،(01، ص02، ج0112 فخر، قدرت الله، بو ال شک  أن  کاح ف ُیسب  ، لکن ( 111، ص19، ج0111د حسن، نجفی، محم  )الجملة یحرمة الن 
رع یمد یهناک أبحاث  ف ة،آثارها الش  ه هل  ی  کاح ب یف یشترطمن أن  ، و أقرباء الموطوء یالواط ینثبوت حرمة الن 

ه، أو  یبج القضیالإ کاح ب یکفیکل  و ُام   یالواط ینإدخال بعضه أو الحشفة بل بعضها ، و ِمن قصر حرمة الن 
م یضًا،و ُاخته و بنته ا یالموطوء و ُام  الواط ینالموطوء و ُاخته و بنته، أو ثبوت الحرمة ب ة، و هل المحرِّ  ینحصر ی 

تالم یأو وط ی  الح یإذا ُوط یماف تها. ُیبحُث ، ف  یضاً ا   رمةًا للحسبب یصیر ی  الثة و أدل   عن المسائل الث 

 یقاباإل یة: محرِّمياالُول المسألة
ف و  ،(010، ص2، ج0111 ،ابن فارس ) ء  فی َمَغابلغتًا، ب: الواو و القاف و الباء: کلمة  تدل  علی َغیبة  شی یقاباْل عر 

ف ا ، و َوَقَب: إذا دخل في َوْقب  و منه َوَقَبِت الشمُس:  (118، ص 1، ج0101، یدیفراه) ء في الَوْقَبةِ بإدخال الشي یضاً ُعر 
ا َوَقَب غابت، قال تعالی:  ذا ق  إ  اس  نأ َشر  غا  یصدقف .(819، ص0101، راغب) هُ و اإِلیَقاُب: تغییبُ  (،1)سورة فلق، آیة َو م 

ها، ألن  الموبَق  یقاباإل ، فالبحُث عن  یوبقالبعض أو  یوبق یا یمکنلغتًا لدخول بعض الحشفة أو کل  الکل 
 یثبوت الحرمة، فهل الموضوع هنا، الحشفة کما ه یدائرًا مدار الموضوع ف یکونالحشفة أو بعضها،  یقابا

نا، ف یالموضوع ف واط، بعض الحشفة  یالموضوع ف یکوناو  شفةبدخول تمام الح یقابهاا یکونباب الز  ق الل  تحق 
، و ُعن یعل یصدقلغتًا،  یقابالحشفة، فاإلبدخول بعض  یقابهاا یکونف اصطالح مشهور  یف یقابباإل یکل  حال 

ی، ابن ادریس)الغسل  یجبالفقهاء؛ ادخال بعض الحشفة، و ان لم  مع ام   ینکاح الواط یحرمفهل  ،(111، ص1، ج0101،  حل 
 یسابن ادرکما اختاره  قاب؟یالحرمة، صرف اإل یف یکفیتمام الحشفة، او  یبوبةالموطوء و اخته و بنته مع غ

ه، (111، ص1، ج0101 سرائر) ان یدو الش  خول (111، ص 1ج، مسالک) یالث  اه یصدق، فان  الد  ، 1، ج0102، اصفهانی، فاضل هندی) بُمسم 

  ،(019، ص0101، عاملی، شهید اول،)فاعتقدوا الحرمة ، (088ص

ة  منه   یقابْلاثبوت الحرمة بمطلق   یو اسُتدلِّ عل
 : ا  بأدلِّ

ل د اْل ی: اَلجماع علاَلوِّ   یقابثبوت الحرمة بمجرِّ
عاه ، 1)، ج یو الخونسار (011، ص 0،ج0100، عاملی، محمد بن علی موسوی) یمریو الص  ، (111، ص1ج سرائر، ) یسابن ادر اد 

 .یقابثبوت الحرمة بمطلق اال یعل (22ص
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 :یناْلجماع بوجههذا  یاْلشکال عل
ةل:  محتملْلوِّ ا وجه  رکه مد یِّ

وا ینان تکون مستَندًا له، و إن حَتَم بعض االساتذة المعاصر یمکنبأخبار   ینمع استناد المجمع  یاِت کون الر 
ال  . (19، ص1، ج0111، شیرازی، ناصر مکارم)الصحاب  یمدرَک فتو یةالت 

 بعض الفروض ی:  وجود المخالف فیانالثِّ  وجه
ی) یخنثاو  یراً مثل ما اذا کان الفاعل صغ  تاً او کان المفعول م  (11، ص1، ج0181، قین، فخر المحق  حل  بالخروج  یقتصرف ی 
ب یلبالدل نالقدر المت یلإلباحة عل یعن األصل المقتض یالل  ال یالمذکور ف یق  صوص الت   یکون یو هو ا یةالن 
اً بالغًا و الموطوء ح یالواط صوص المطلقة دون  فیهلمرجع فا ،(010، ص1، ج0108، د طباطباییبن محم   د علی  حائری، سی  ) ی  الن 

عَ  م یسعَة داللته عل یاإلجماع المد  ةمحر   .0 یقاب  کل  ا ی 

انی  یات: الرواالثِّ
 :  یتاآل یاتبالروا یقابثبوت الحرمة بمجرد اال یعل یستدل
َنا: اْلولی َحاب 

صأ
َ
ض  أ ر  َعنأ َبعأ ي ُعَمیأ ب 

َ
ن  أ یه  َعن  ابأ ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ َذا  َعل  ُغاَلم  َقاَل إ  الأ َبُث ب  ي َرُجل  َیعأ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
َعنأ أ

َقَب َحُرَمتأ  وأ
َ
ُتُه أ خأ

ُ
َنُتُه َو أ ه  ابأ  (101، ص1، ج0111، کلینی) َعَلیأ

انیة ر  َعنأ َرُج : الثِّ ي ُعَمیأ ب 
َ
ن  أ یَد َعن  ابأ ن  َیز  ُقوَب بأ َیی َعنأ َیعأ ن  َیحأ َمَد بأ حأ

َ
ُن أ ُد بأ ُجل  ُمَحمَّ ي الرَّ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ل  َعنأ أ

َنُتُه  ُتُه َو ابأ خأ
ُ
ه  أ َمتأ َعَلیأ َقَب ُحر  وأ

َ
َذا أ ُغاَلم  َقاَل إ  الأ َبُث ب   (101، ص1، ج0111، ، تهذیب األحکامطوسی) «َیعأ

الثة يٍّ َعنأ ُم :الثِّ ن  َعل  د  بأ وأ َعنأ ُمَحمَّ
َ
یه  أ ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ ي َعل  ب 

َ
َد أ نأ ُت ع  ه  َقاَل: ُکنأ َجال  ض  ر  َداَن َعنأ َبعأ ن  َسعأ وَسی بأ

ن  َکاَنا ُمضأ  یأ ي َشابَّ َداَك َما َتَری ف  ُت ف  لأ َتاُه َرُجل  َفَقاَل َلُه ُجع 
َ
ه  ع َفأ د  اللَّ ن  َعبأ َعیأ ُن  َطج  ُج ابأ  َیَتَزوَّ

َ
َیة  أ ْلأَخر  َجار  َهَذا ُغاَلم  َو ل  َد ل  َفُول 

یقًا َلُه َقاَل َفَقاَل َو إ  َهَذا  ُه َکاَن َصد  نَّ ل  َفَقاَل إ  َم ََل َیح  ه  ل  َحاَن اللَّ َنَة َهَذا َقاَل َفَقاَل َنَعمأ ُسبأ ُه ابأ نَّ َس َقاَل َفَقاَل َفإ 
أ
َکاَن  نأ َکاَن َفاَل َبأ

هُ  ه  ]َعنأ ه  َوجأ َرَض ب  عأ
َ
ه  َقاَل َفأ َعُل ب  َجاَبُه َو ُهَو ُمسأ َیفأ

َ
نأ َکان[ ُثمَّ أ ه  َفَقاَل إ  َراَعیأ ذ  ر  ب  نأ  َتت 

َ
َس أ

أ
یَقاب  َفاَل َبأ  

ُه ُدوَن اْلأ نأ ي َکاَن م  ذ 
الَّ

نأ َیَتَزوَّ 
َ
ل  َلُه أ َقَب َفاَل َیح  وأ

َ
نأ َکاَن َقدأ أ َج َو إ   ( .101، ص1، ج0111، کلینی) «جَیَتَزوَّ

                                                             
ه.  0 عاه الش  ان یدمثل ما اد  م یمن اإلجماع عل یالث  ةمحر  قثم  لم  یقاب،اإل ی  یاو کب یَرینکون الفاعل و المفعول، صغ ینب ُیفر  فق علیه بین  ن؛یَر )هذا الحکم مت 

إذا أوقب »بالغالم، قال:  عبثاألصحاب علی ما یظهر منهم. و مستنده روایات أوضحها صحیحة ابن أبي عمیر عن رجل عن الصادق علیه السالم في الرجل ی
ابن أبي عمیر مرسلة إال  أن األصحاب قبلوا مراسیله. و  و في روایة  إبراهیم بن عمر عنه علیه السالم تحریم األم  أیضا. و روایة« حرمت علیه أخته و ابنته

هرة...،  ق  وإبراهیم ابن عمر ضعیف. و المعتمد علی اإلجماع و األخبار المجبورة بالش  ال فرق في الفاعل و المفعول بین الصغیر و الکبیر علی األقوی. فیتعل 
، ص 1، ج0101عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ، )سباب التي ال تشترط بالتکلیف(التحریم قبل البلوغ بالولي  و بعده به، جعال للفعل من باب األ

111). 
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ابعة یه  َعن  ابأ :الر  ب 
َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ ه  َعل  ت 

َ
َرأ َخا امأ

َ
ي أ ت 

أ
ي َرُجل  َیأ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ه  َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
ض  أ ر  َعنأ َبعأ ي ُعَمیأ ب 

َ
ن  أ

َقَبُه َفَقدأ َحُرَمتأ  وأ
َ
َذا أ ة َفَقاَل إ 

َ
أ َمرأ ه  الأ  .( 108، ص1، ج0111، )کلینی «َعَلیأ

وا و ی، ابعض الحشفة، کما ُذکر   آنفًا  إدخال یقاب،اإل یمعن یکونأن  یعل یاتاإلستدالل   بهذه الر   بن ادریس)حل 

ا بناًء عل(111، ص1، ج0101 ها أو  یادخال الحشفة عل یقاباإل یمعن یکونأن  ی، و إم  بشرط عن ادخال کل  نحو الال 
ها، فرده األکمل، فُاسُتدل  عل امل لبعض  قب،و الث   یقابلفظ اإل یبعضها، و إن کان ادخال کل  بإطالقه الش 

امل للبعض  یو تارًة عل یقابلفظ اإل یمعن یفاإلستدالل   تارًة عل یضًا،ا الحشفة ، سبزواری، سید عبد األعلی)اطالقه الش 

ا بعض األساتذة المعاصر  (001، ص11، ج0101 هو دخول کل  الحشفة، فدخول بعضها کان  یقاباعتقد أن  اإل ین، و أم 
ُبر، فأحال الفتو یبمثابة الوقوف عل ل یهاف یاطالعمل باإلحت یبالحرمة، ال یحلقة الد  المذکور  یلدون داللة الد 

، و هو عل یقابکل  حال  فاإل ی، و عل(112، ص0، ج0119، بحرانی، محمد سند) م  ا محرِّ لبعض  یقابفرض صدق اإل یام 
فظ ة الل  ة،الحشفة و عماًل بداللة األدل  مًا لکن  ی،بهذا المعن یقاباإل یکونأو ال ی   یف یاطباإلحت هیف یحکممحرِّ

ت غریاتألن  المسألة من ص ی،مقام الفتو ماء و الفروج الل  د ف یابحاث الد   . یأتی، کما س یاطاإلحت یهاُاکِّ
حق و ا اسُتعمل ف یقاب،اإل یأن  معن یقالت  ی، ابن ادریس،  یبوبةمفهوم الغ ُیقابللالفقه  یلم  ، (111، ص1، ج0101)حل 

ت یبوبةمنه إدخال بعض الحشفة، دون الغفمقابلته لها، ُتشعر أن  المراد  منها إدخال تمام الحشفة، و إن  ُیراد یالل 
 .یقیمعناه الحق یبوبة، لکن لم تکن الغ (819، ص0101راغب،  اصفهانی) یبوبةالغ یاسُتعمل نادرًا بمعن

وا یعل واستشکل  :یاتاَلستدَلل بهذه الرِّ
 :  بإرسال اوَلً 

ها سندًا   ،(111، ص: 11، ج0108، مسخویی، سید ابو القا)کل 

 تحقق عنوان الثقب مالک الحرمة: یاً ثان 
قبث یبأن  المالک ف  ق عنوان الث   منها: یحةحالص   یاتواالر   یالوارد ف 0بوت الحرمة، تحق 

ل اد بن عثمان یحة)صح :اْلوِّ ن  (  1حم  َحَسن  بأ د  َعن  الأ ن  ُمَحمَّ ی بأ د  َعنأ ُمَعلَّ ُن ُمَحمَّ ُن بأ ُحَسیأ ن  الأ اد  بأ يٍّ َعنأ َحمَّ َعل 
نأ َکاَن  ُتُه َقاَل َفَقاَل إ  خأ

ُ
ل  َلُه أ  َتح 

َ
َتی ُغاَلمًا أ

َ
ه  ع َرُجل  أ د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ُت ْل  َماَن َقاَل: ُقلأ  ( .101، ص1، ج0111، کلینی«)َفال َثَقَب ُعثأ

                                                             
ْقُب اسم لما نفذ )فراهیدی، خلیل بن احمد.  0 (، الثاء و القاف و الباء کلمة  واحدة، و هو أن ینُفَذ الشئ. )ابو الحسین، احمد بن 019، ص: 1، ج 0101، الثَّ

، ِمْثُل َفْلس  و ُفُلوس  )اصفهانی181، ص: 0ج ، 0111، فارس بن زکریا ْرِض و اْلَجْمُع ُثُقوب 
َ
، حسین بن (، الثْقُب: َخَرق  اَل ُعمَق َلُه و ُیَقاُل َخْرق َناِزل  ِفی اأْل

 (.81، ص: 1، ج 0101، محمد راغب

ه الشب تی، و لقد أجاد آ011النجاشي /ص، رجال19النجاشي /ص، رجال22النجاشي /صرجال.  1 نجان یریالل   یوثاقة معل   یقرائن عل یعتجم یف یالز 
د الذ    .1911، ص: 11کتاب النکاح )زنجانی(، ج یف یح،صر یق  توث یهف یردلم  یبن محم 
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انی ال  (  0بن عمر یمابراه یحة)صح :الثِّ ن  َفضَّ َحَسن  بأ ُن الأ ي  بأ یَسی َعنأ  َعل  ن  ع  اد  بأ یَل َعنأ َحمَّ َماع  سأ ن  إ  د  بأ َعنأ ُمَحمَّ
نأ َکاَن  ُه َقاَل إ  م 

ُ
ل  َلُه أ ُغاَلم  َهلأ َتح  َب ب  ي َرُجل  َلع  ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ن  ُعَمَر َعنأ أ یَم بأ َراه  بأ یه  َفاَل  إ  ، تهذیب األحکام، طوسی) «َثَقَب ف 

 (101، ص1، ج0111

م  ثبوت  قیتحق  ال و ا کان من المسل  ه أو بعضه، ال بإدخال الحشفة أو بعضها، و لم  َکر کل  قب اال  بإدخال الذَّ الث 
خویی، سید ابو ) یل  بالدل ی( دعویقاباإل یثبوت الحرمة بإدخال بعض الحشفة )أ یالحرمة بإدخال تمام الحشفة، بق

 ( .111، ص: 11ج، 0108، القاسم

 بادخال  تمام الذکر انصراف اَلیقاب ثالثًا: 
کر دون بعضه فضاًل عن الحشفة أو  یصدقالفرد المتعارف و هو ال  یال یقاببانصراف اإل اال  بإدخال تمام الذ 

د طباطبایی)بعضها  د علی  بن محم   ( .112، ص: 00ج ،0108، حائری، سی 

 دون الحشفة، فرد  نادر،  یقابرابعًا: اْل
ائل و جواب اإلمام عل اإلطالق له، مع أن  سوال یشملفال الجنابة و  یوجب یقاب  ا یف یکونالسالم  یهالس 

ة،القذارة المعنو واط، و إدخال دون الحشفة ال یال ینجر  و  ی  نا أو الل  ترت ب  یدذلک، و من البع یوجبثبوت حد  الز 
واط عل تبعض العقوبا نا أو الل  الحرمة  یاآلَخر و ه ادخال الحشفة و اکثر منها، و ترت ب بعضها یو هو حد  الز 

 .(1111، ص: 1ج ،0109، شبیری)زنجانی،دون ذلک. یعل
ل بکون بعض روا ُاجیب، فهذه االشکاالتیمکن دفع  و  یرعم ی، من مرُسالت ابن اب یقاباإل یاتعن االو 

ت ، أو بجبران ضعف سندها بعمل اإلصحاب بمضمونها، بل باإلجماع  یبعض المبان یعل یهاعل ُیعتمد یال 
ه(011، ص0، ج0100، عاملی، محمد بن علی موسوی) العمل بها ینقول علالم ر عنه الش  ح ید، فعبَّ ، 1، ج0101، ملی، شهید ثانیعا) یحةبالص 

د ذلک، ف )بعض اصحابنا(ب یرالتعب إلی کون ، مضافاً  (111ص عب ینبعض المعاصر عتقدایؤی  المقام  یف یرأن  الت 
او اً کونه امام یعل یدل  ، المجهول ب )بعض اصحابنا( یعن الر  وا ی   یالُحسَن ف یفیدف یة،و کونه من اصحاب الر 

ق عنوان اإل  یالحرمة عل یبتنی، ف(111، ص0، ج0119بحرانی، محمد سند، ) شأنه قب. یقاب،تحق   دون الث 
ان و ه کما  ی،عن الث  قبأن  قب ا یمعن یتحق  صلة من ش ینالفرجه ب یجادإ یالث  ،األجزاء المت  َکر،  بإدخال یء  الذ 

ه او بعضه، کذلک  قکل  ها أو بعضها، مثل ما إذا ق یتحق  قب بإدخال الحشفة کل  ب الجدار بالوَتد، ف یلالث  قثق   یتحق 
قب بدخول بعض الوتد کما  قالث  ه  یتحق  دو  ،(121، ص19، ج0101، اشتهاردی، علی پناه)بدخول کل   یعما ُذکر، تجم یوی 

ائفت اظرة، ح یةابعض الکتب، منها نه یف ینالط  قب ف یقاباإل یاتروا ینجَمعا ب یثالمرام و  الحدائق الن   یو الث 
 :استفادة الحرمة منهما

                                                             
 .11النجاشي /ص، رجال011النجاشي /ص، رجال112النجاشي /ص، رجال111الکشي /صرجال.  0
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من َلط بغالم فأوقبه حرمت علیه أم الغالم و بنته و أخته، هذا الحکم مقطوع به في کالم اْلصحاب، و ظاهرهم » 
ه موضع وفاق. و المستند فیه ما رواه الشیخ، عن ابن أب الم في الرجل ر، عن رجل، عن أبي عبد اللِّ ي عمیانِّ ه علیه السِّ

الم في رجل إبراهیم بن عمر، عن أبي عبد اللِّ یعبث بالغالم، قال: إذا أوقب حرمت علیه أخته و ابنته. و عن  ه علیه السِّ
ه؟ قال: ان کان ثقب فال. -یعبث )لعب ال: قلت ْلبي ن عثمان، قعن حماد بو ما رواه الکلیني،  خ( بغالم هل تحلِّ له امِّ

الم: رجل اتی غالما أ تحلِّ له أخعبد اللِّ  ، ص: 0ج ،0100، .)عاملی، محمد بن علی موسویته؟ قال: فقال: ان کان ثقب فاله علیه السِّ

 «(.192، ص: 11ج ،0111، (، )بحرانی011
ل قب و اإل یةکفا یعل یلو اعتقد بعض الفقهاء داللة الد  و   (22، ص1، ج 0111، وسفخوانساری، سید احمد بن ی) یقابالث 

د ومیما نقل عن الف یضاً ا یؤی  قب یمعن یف ی  ما  و. 0الث  الث بأن  اإلنصراف ان  قعن الث  هور ف یماف یتحق   یکان الظ 
ک باإلطالق، و اکمل یمنعبنحو   یهالمنصرف ال مس  ةعن الت  ک باإلطالق، فال یمنعالفرد ال ی  مس   یوجبعن الت 

ةاکمل کَ  ی  ،  (091، ص د کاظم بن حسینمحم   ،0119 آخوند خراسانی،) افراد اإلدخال یردون سا یهال یقابر، انصراَف اإلادخال کِل  الذ 
ه ان ک ابع بإن  ک باإلطالق من ناح انو عن الر  مس  ةالمراد من عدم امکان الت  مات الحکمة و وجود  ی  نقصان مقد 

نقدر المت خاطب یف یق  خارج   عن إطار اآلن، و ناقشه  ی  فهذا بحث  اصول (،111، ص0119آخوند خراسانی، ) مقام الت 
نمن ااُلصول یرالکث و  ،(99،ص 0، ج0101، بروجردی، حسین .18، ص1، ج0101 امام خمینی، روح الله،. 111، ص0ج، 0111،  د حسین، محم  نائینی  ) یی 

د ُندرة اإل اإلنصراف عنه، فهو  یوجبو  له،عن شمول اإلطالق  یمنعببعض الحشفة،  یقابإن کان المراد أن  مجر 
فهذا ال  ،(110، ص1، ج0101، د باقرصدر، محم   .199، ص8، ج0101، دجعفرجزایری، محم  )موارد ندرة اإلستعمال ال ندرة الوجود  یف

ادر یوجب د ، عدم شمول االطالق للفرد الن  ق داماد، محم   (021، ص0، ج0118)محق 

تیجة وافبالن  ة یات:، أن  الر  ةمحرم یعل بظاهرها دال  امل لدخول بعض الحشفه، ألن   یقابمطلق اإل ی  الش 
و ما هو موضوع الحکم هنا، هل هو کل   یقاب،لإل یهالمضاف ال یینالمطلق، فالمهم  تع یبوبةهو الغ یقاباإل

سبة ال یف یقابالحشفة أو بعضها، فاإل ة، إذا أوقب  فرض یو عل یه،کلٍّ منهما بالن  ة الخاص  عدم نهوض األدل 
ة اإلحتب ترک نکاح  یف  یاطاستحباب اإلحت یمسالة الفروج، تقتض یو ه یهما نحن ف یف یاطعض الحشفة، فادل 

سوة المذکورات، عل لعدم احراز  ،(1118، ص1، ج0109، زنجانی، شبیری) ینکما اعتقده بعض األساتذة المعاصر ی،الواط یالن 
واط، هل هو الحشفة أو بعضه یأن  الموضوع ف ق الل  ع یحسن  عل یاطا، فان  اإلحتتحق   یکل  حال، ،و إن إد 

 .(118، ص1، ج0111،  طوسی)هنا  یاطالقول بوجوب اإلحت یخالش  

                                                             
، ِمْثُل َفْلس  و ُفُلوس  )فیومی، احمد بن محمد مقری، ج الثْقُب: َخَرق  اَل ُعمَق َلهُ .   0 ْرِض و اْلَجْمُع ُثُقوب 

َ
 (.81، ص1و ُیَقاُل َخْرق َناِزل  ِفی اأْل
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 نكاحه باللّواط یحرم: من یةالثّان المسألة
م ان   ةمحر  مات الفقه عند االمام ی  کاح ُعد  من مسل  واط للن  ة،الل  الموطوء و اخته و   0بام   یفحرمة زواج الواط ی 

ع یمة،ه، لها شهرة  عظبنت ه ال خالَف  یو اد  ، بل (111، ص19، ج0111، صاحب الجواهر)حرمتهن   یف ُیشاَهدبعض الفقهاء ان 
ع م یلدل یف یقینال یفید، ف(118، ص1، ج0111، )طوسی یهتواتُر نقل اإلجماِع عل یُاد  ةالمحرِّ درة، القوُل  یو ُنِسب ال ،  ی  الن 

ه  یال یحتاجف ،( 1119، ص 1، ج0109 یری،شب ی)زنجانو اخته و بنته   یواطبحرمة زواج الموطوء بُام  ال البحث حول ادل 
ه لم  یعلمالموطوء. و ل یللحرمة عل ینالمثب کاح عل ین،األقدم یناتعبار ات المتقدم یف یذکران   یحرمة الن 

اهر من عدم ذکرهم، حل   یالموطوء مع ام  الواط ُته،أو اخته أو بنته، و الظ  ح بعضهم بالحلو  ی  ةصر  ی، عال   ی  ، 0101، مه)حل 

وا عل  (11، ص1ج ة  : یعل یمالتحر یمتعم یو لکن بعض الفقهاء استدل 
 الموطوء بأدل 

 ادله التعمیم التحریم علی الموطوء :
ل ي   یرعم یمثل مرسلة ابن اب فیو الموطوء  یالواط یالحرمة، ال یاتروا ی: امکان ارجاع الضمائر فاألو  )َعل 

َب بأ  ي َرُجل  َیعأ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 
َ
َنا َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
ض  أ ر  َعنأ َبعأ ي ُعَمیأ ب 

َ
ن  أ یه  َعن  ابأ ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ َقَب َحُرَمتأ ُن إ  وأ

َ
َذا أ ُغاَلم  َقاَل إ  الأ ُث ب 

ُتُه ( خأ
ُ
َنُتُه َو أ ه  ابأ )إبنته و  یف یرالموطوء و الضم ی( الیهعل) یف میرالض یرجعان  یعل، (101، ص 1، ج0119)کلینی، ، َعَلیأ

اد بن عثمان یحة)صح یو ف ی،الواط یُاخته( ال يٍّ  1حم  ن  َعل  َحَسن  بأ د  َعن  الأ ن  ُمَحمَّ ی بأ د  َعنأ ُمَعلَّ ُن ُمَحمَّ ُن بأ ُحَسیأ ( الأ
 
َ
ه  ع َرُجل  أ د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ُت ْل  َماَن َقاَل: ُقلأ ن  ُعثأ اد  بأ نأ ُغاَل  َتیَعنأ َحمَّ ُتُه َقاَل َفَقاَل إ  خأ

ُ
ل  َلُه أ  َتح 

َ
، 0119،  )کلینی، (َکاَن َثَقَب َفالمًا أ

العکس،  ُیحتملکما  ی،الواط ی)اخته( ال یف یرالموطوء و الضم ی)له( ال یف یرالضم یرجعان  یعل، (101، ص 1ج
ةفصالح ات ی  م یهالذ  شر، یهماکل یال یرإلرجاع الض  ف و الن  ، کان الل  شًا، ف ثابت  بًا او مشو   یف یاطاالحت یجبمرت 

واَج مع ام  اآلَخر أو أخته أو بنته  ترک کل  منهما الز 
الً عل استشکل وال ف یه؛او  جل، دون الموطوء  یا یعن حال الواط یةالروا یبأن  الس   ،(111، ص11، ج0108، )خوییالر 

،، اال  اذا کان هناک قر(118، ص19، ج0111، جواهر) صاحب الالموطوء  یارتکاب المجاز و ارجاع الضمائر ال یصح  فال  و  ینة 
ق ثانیعدم الحرمة  یاإلجماع عل یاممع أن  ق ،( 20، ص 1، ج0109 یری،شب ی،)زنجانالمفروض عدمها  ، ص 01، ج0101، ) عاملی، محق 

ع(110 ق الخو ی، بل اد  صوص لغ یالموجود ف لواطیأن  اثبات حکم ا یی،المحق  عنه  یاً منه یاساً ق ونیک ی،الواط یرالن 

م یاً و ثان ،(111، ص11، ج0108، )خویی استعماَل  یستلزمو الموطوء،  یکلٍّ من الواط یال یرأن  القول بإمکان ارجاع الض 

                                                             
، و إن کان معن.   0 ، و لکن کل   ااُلم  و البنت یظاهرًا ف ینحصرااُلم  و البنت،  یو شمول الحرمة اُلم  ااُلم  و إن عَلت، و لبنت البنت و إن نزلت، ثابت  بالواسطة 

لشمول  یقضیهذا الباب  یف یٍّ لتفاهم  عرف سبباً باب المصاهرة، اال  ما شذ  من االحکام، و صار ذلک  یحکم  ثبت لاُلم  و البنت، ثابت ألم  األم  و لبنت البنت ف
ع هات و البنات، علوَن أو نزلَن، بل اد  ق البحران یاالحکام ألألم  ةعشر یقة  ثبوت حق یالمحق  خصوص هذا الباب. )بحرانی،  یواسع لألم  و البنت ف یمعن یف ی 

 (.198، ص: 11ج ،0111، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم

ه الشب یت، و لقد أجاد آ011النجاشي /ص، رجال19النجاشي /ص، رجال22النجاشي /صرجال.   1 نجان یریالل   یوثاقة معل   یقرائن عل یعتجم یف یالز 
دبن م دس ی،)زنجان، حم   ( 1911، ص 11، ج0109 یری،شب یموس ی 
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فظ ف مائر ال (12، ص 0119راسانی، )آخوند خبإستحالته  یلو ق ی،اکثر من معن یالل   ی، و ثالثًا لو فرض ارجاع الض 
د التکل یف یکون یاطلهما، ألن  اإلحت کمتنباط الحاس یمکنالموطوء، ال  کما اذا ُشک   ینالفرد ینب یفمورد ترد 

د التکل یف ا اذا ترد  هر أو الجمعة، ام  َف  ینب یفوجوب الظ  ، 0102، ی)انصاری، مرتض یاطلزوم االحت یعل یلفال دل ین،المکل 

 .(11، ص0ج
ل، بأن  ک یف ینحاول بعض المعاصر و وال فالجواب عن األو  وا یون مورد الس   ُینافیال  ی،عن الواط یةالر 

م : یلالحکم لعنوان  آَخر، مثل ما اذا ق یانتوطئًة لب یکونقد  ینالموطوء، ألن  ذکر بعض العناو یإل یرارجاع الض 
، ال  ه و أخته. ح یأتَی له ان  یجوزمن الَط بأحد  م استحقاق الموطوء إلرتکینمبأم  م دفَع توه  اب هذا ا أراد المتکل 

ن توطئًة  یالموطوء، فُذکر عنوان الواط یال یرجعألن  یصلح)له(  یف یرفالضم یه،مقابلًة لما وقع عل یع،العمل الش 
م یانلب  .(1111، ص 1، ج0109 یری،شب ی)زنجانالموطوء  یال یرحکم الموطوء و لهذا صح  ارجاع الض 

حق و ه  یقالت  ه بوجود الفارق ب یمکنان  واأل ین،المثال ینرد   یثمن ح یالواط یفةوظ یانمقام ب یف یتینن  الر 
هور ف اهر أ ین،ذلک لولم تکونا نص   یتبعات عمله و الأقل  من الظ  مائر ال یو ارتکاب خالف الظ   یارجاع الض 

ع یل،الدل یال یحتاجالموطوء،  م إرجاع یو هذا بخالف المثال المد  ةمقام ینةالموطوء، لوجود قر یال یهف یرالض   ی 
ل ف یانلب یتوطئة عنوان الواط یعل یالمول یةناحمن  ه. یحکم الموطوء، فاإلشکال األو   محل 

ان یمکن لکن ب عن اإلشکال الث  فظ ف یعل ی  المبن یالذ  واحد، بوقوع  یأکثر من معن یاستحالة استعمال الل 
فظ ف اهر، وقوُعه، و إ یءامکان الش   یعل یل  واحد، فأدل  دل یأکثر من معن یاإلستعمال لل  ن کان وقوعه خالف الظ 

ه صح ، و مَرد  هذا   ینةالقر یال یحتاجف (،18/01/98 یإل 01/01/98بور،  یدیمن مباحث ُاصول الفقه سماحة ااُلستاذ شه 81یإل 11رقم ) یح  لکن 
ا وجود اإلجماع عل یالبحث ال  یحبُام  الموطوء و ُاخته و بنته، و تصر یحرمة نکاح الواط یُاصول الفقه، أم 

کاح عل عدم الحرمة، و مع هذا  یعل ینة  أو بنته أو ُاخته، قر یالموطوء مع ُام  الواط یاألصحاب بعدم حرمة الن 
ه هل  یمجااًل للمناقشة ف یبقیال صوص و أن  م یرجعألفاظ الن  ی پناه، مدارك اشتهاردی، عل)أو الموطوء  یالواط یر الیالض 

 (.121، ص19، ج0101، العروة

م یاسُتشهد عل و ْخُتُه( ف یف  یرإرجاع الض 
ُ
ن   ،یرعم  یمرسله ابن اب ی)اْبَنُتُه َو أ یه  َعن  ابأ ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ )َعل 

قَ  وأ
َ
َذا أ ُغاَلم  َقاَل إ  الأ َبُث ب  ي َرُجل  َیعأ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
َنا َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
ض  أ ر  َعنأ َبعأ ي ُعَمیأ ب 

َ
ه   َب أ ُتُه ( َحُرَمتأ َعَلیأ خأ

ُ
َنُتُه َو أ ، )کلینی، ابأ

ر  ) یرعم یعن ابن اب ینیالموطوء، بما رواه الکل الغالم یإل (101، ص 1، ج0119 ي ُعَمیأ ب 
َ
ن  أ یه  َعن  ابأ ب 

َ
یَم َعنأ أ َراه  بأ ُن إ  ي  بأ َعل 

ت  
َ
َرأ َخا امأ

َ
ي أ ت 

أ
ي َرُجل  َیأ ه  ع ف  د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ه  َعنأ أ َحاب 

صأ
َ
ض  أ  َعنأ َبعأ

َ
أ َمرأ ه  الأ َقَبُه َفَقدأ َحُرَمتأ َعَلیأ وأ

َ
َذا أ ،  1، ج0119، )کلینی ،( ةه  َفَقاَل إ 

ح ف یُث ح، (108ص ت یهصر   ،(110، ص8، ج0112مجلسی اول، محمد تقی، )ُاخت الغالم  یسبق ذکرها، و ه یبحرمة المرأة ال 
کاح ب  .و اقرباء الموطوء، دون العکس یالواط ینفالحرمة ثابتة  للن 

د عل یمکنلکن  و ة،بإمکان کون القض یه،الر  وا یف ی  ةً واقعًة جزئ یرة،األخ یةالر  ة،خارج ی  أو کون ما أراد  ی 
ائُل الفحَص عن حکمه سوااًل عن بعض الُحُرمات، فح وا یُث الس  الم عن ثبوت الحرمة  یهاإلماَم عل یسأل الر  الس 

وال و جوابه عل ینب یقاً هذه الحرمة، تطب ُیثبتبما  الم،س  ال یهو أقرباء الموطوء، أجاب اإلمام عل یالواط ینب  یهالس 
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الم، و هو ال لوة و الس  الموطوء  یو أقرباء الموطوء و عدم ثبوتها عل یالواط ینانحصار الحرمة ب یعل یدل  الص 
ةنحو قاعدة  کل یعل  .ی 

ق و مائر ف یینتع یف ینلقد  أجاد بعض المحق  وا یمرجع الض  مع ام   یحرمَة نکاح الواط ثبتیُ  یثبح یتین،الر 
حر یالموطوء أو ُاخته أو بنته، دون العکس، و اسَتَدل  عل ة الت  المواخذة، و هو  یظاهرًة ف یمذلک بکون ادل 

ذة ف ی،الواط یانحصاَر الحرمة عل ُیجانس انیةا یألن  ثبوت الل  ان لز   ُیشعر ین،راغب ینمثاًل، و کونهما مختار 0یو الز 
ه ال رغبَة نوعًا للموطوء یُث وبة لهما، بخالف المقام، حبإستحقاق العق اًل ان  ادر منهم، و  یناو  بهذا العمل اال  الن 

وا یأن  الوارد ف یاً ثان جل للواط یاتالر  غالب الموارد، و  یف الغالمو الغالم للموطوء، و هو ُمشعر  بإکراه  یعنوان الر 
افراده، و رابعًا ان   ینب یلالتفص یلزمف ین،البالغ یرال عقوبة لغ یُث ، و حالبالغ یرالبالغ و غ یشملثالثًا اطالق الغالم 

ه(  یالوارد ف ه )لم تحل  له ام  ة ان  ر  یمع حرمت نکاح الواط ُیساعدبعض األدل  جل( بُام  الموطوء )المعبَّ )و هو الر 
ه ال یُث (، دون العکس، حبالغالمعنه  فقان  ر عنه یت  جل الواط غالبًا نکاح الموطوء المعب   یجُب ف ی،بالغالم مع ُام  الر 

سبة ال غبة و اإلخت یدالموطوء، تحد یبالن  الحکم بنحو  مطلق بالعقوبة  یمکنو البلوغ، و ال  یارالعقوبة بموارد الر 
مائر و انحصار الحرمة علُیعی  فمجموع هذه القرائن  ی،له بخالف الواط و إن استحب   ی،الواط ین مرجع الض 

دس ی،)زنجان یترک نکاح الموطوء مع اقرباء الواط یف یاَط اإلحت  .(1111، ص 1، ج0109 ، یموس ی 

ا الث: أم  رد ینب یفدوران التکل یف یاطاالحت یمن أن  مجر اإلشکال الث  ف به، دون الت   ینب یدموارد المکل 
َلَف  ع ین،المک  ما  یأن  العلم اإلجمال یُث حاله، ح یبقاء اإلشکال عل َی فادُّ  یث  ح یاط،الحکم باإلحت یال َینَجرُّ إن 

کل د الت  ف  و یف یَئینالش   ینب یفترد 
ف مرددًا ب احد،حق  مکلَّ ا اذا کان نفس المکلَّ ُز فال ین،شخَص  ینو ام  العلم  ُینجِّ

 .(081، ص0101)حیدری، علی نقی،  یهماحق  کل یبل البراءة جار  ف ی،اإلجمال

ه قد  یضاً الجواب عنه ا یمکن لکنو َف  ینردُد بالت   یرجعبأن  وران ب یال ینالمکل  کل ینالد  ین،الت  ر ف یف   یو الس 
ه ف َف  یندوران األمر ب یذلک أن  سبة ال یال عهدَة عل یُث ح ین،المکل  ف  إال  بالن 

 یجریفعل نفسه، ف یکل  مکلَّ
کل یکالهما البراءَة ف وران ب یعل یُف حق  نفسه، برجاء کون الت  ک ینعهدة اآلَخر، بخالف الد   یعلم یثح یَفین،لالت 

کل یالً تفص ه اصل الت  کل یعلمو إن لم  یره،دون غ یه،ال یفتوج  زف یف،ما الت  وران  یفف ی،العلم اإلجمال ینج  موارد الد 
َف  ینب کل یضاً ا ینالمکل  ِة مبغوض ُیعلمنحو   یعل یفإذا کان الت  ةشد  ق  یرضیال یث، بحیموضوعه عند المول ی  بتحق 
ف او ذاک، فاذًا مصداق  منه، سواء   ی  أ الموال عن القتل، او  یمثل ما اذا نَه  یاط،اإلحت یجبَصدر من هذا المکل 

نا عل ه ال ُیعلموجه   یالز  ق هذه األعمال ف یرضیان  ه یعلمالخارج، و ال  یبتحق  ه  ی،مِن المخاَطب بهذا الن  فکأن 
ف  واحد، وجوب کف  نفسه، أو وجوب م ین علیالوجوب یناألمر ب یدور

قال یحت   یره،نع  غمکل  قتل  او زنًا  یتحق 
ک ف یجبمن هذا العمل، فال یرهامکان منع غ یالخارج، نعم إذا َشکَّ ف یف القدرة، لکن  یمنعه، لمکان الش 

                                                             
اِني َفاْجِلُدوا ُکلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدة  )النور،آ.   0 اِنَیُة َو الزَّ  (1 یةالزَّ
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ماء و الفروج من موار یف یاطاإلحت یجب یزالال ا کان الد  ت دکف  نفسه عن ارتکابه، و لم   یهاف یحث  المول یال 
ة اإلحت یعل بُع ف یاط،شد   أو ُاخته أو بنته. یترک نکاح الموطوء مع ُام  الواط یف یاطاإلحت یهافالمت 

انی ائل لفظ  مجمل، فأجاب اإلمام عل  یکان ف بأن الحرمة یاتروا یف یضاح: ترک اإلستالث   یهسوال الس 
ائَل و لم  الم الس  العموم  یعل یالً الم دلالس   یهمن جانب اإلمام عل یضاحترک اإلستنفس  یکونعنه، ،  َیستوِضحالس 

أو أقرباء الموطوء،  یأقرباء الواط یع الیرجألن  َیصلح یُث ُمجمل  ح یر  حکمه، مثل ما إذا سأَل اإلماَم بضم یف
الم بالحرمة، ف یهفأجاب اإلمام عل مع أقرباء اآلَخر، إذ لو کان نکاُح أحدهما  یهماحرمَة نکاح کل یشملالس 

فص یضاحاإلمام، اإلست یحرامًا، کانت عل ائل أو الت   الجواب. یف یلعن مراد الس 
ل ینالفارق ب و ل یلین؛الد  ل ناظر  ال یلأن  الد  ه هل  یینتع یاألو  مائر و أن  ثبوتًا و عادتًا ارجاع  یمکنمرجع الض 
م ل یکل  من الواط یال یرالض  ان یلو الموطوء أو ال، و الد  مائ یفرض قبول اإلجمال ف یعل یکون یالث  ر، مرجع الض 

 الحکم منها أو ال. ستنباطاثباتًا ا یمکنفهل  یهما،و امکان ارجاعه إل
َق ب یضاح،إستفادة العموم منه، هو ترک اإلستفصال دون ترک اإلست یمکنبأن  ما  یهاستشکل عل و   ینو ُفر 

ائل، کذلک  ُینَشأأن  یمکنأن  استعمال اللفظ المجمل کما  یثح یهما،موضوعَ   حدوث یمکنمن خطأ الس 
رة، أ یإجماله ف  یذکرهالم  یةأو مقال یة  بقرائَن حال زمان صدوره مجماًل بل کان محفوفاً  یف یکنلم  یعصور  متأخ 

اقلون، أو تقط وا یعالن   یهإحراز وجود اإلجمال ف یمکنصار سببًا إلجماله بعُد، فمع هذه اإلحتماالت ال  یاتالر 
الم، حت   یهأجابه اإلمام عل یَن ح الم، بخالف  یهعل یتهمن ناح یضاحترک اإلست یشمول الحکم الُاسُتند  یالس  الس 

عصر  یمنها ف ُیستفادفما  یها،األلفاظ الواردة ف یأن  المفروض عدُم اإلجمال ف یثح إلستفصالموارد ترک ا
الم،  یهاإلمام عل ونااُلصول یاآلن، فإبتن ُیستفادالس  ةترک استفصال اإلمام آثارًا شرع یعل ی  دس ی،)زنجان ی   یری،شب یموس ی 

 .(1111، ص 1، ج0109

 :و اخته أو بنته أ  يالواط اباحه نكاح الموطوء بامّ ةادلّ
ة  منها: یإباحة نکاح الموطوء بُام  الواط یاسُتدل  عل ی،من جهة ُاخر و

 أو بنته أ ُاخته بأدل 

ل  1: اْلجماع اْلوِّ
ه ال  ع یمخالفًا ف یوجدو الحق  أن  ا لم  یضًا،الموطوء ا یوجوَد القائل بالحرمة عل یخالش   یالمسألة، و اد  و لم 
ع یبعض المبان یمخالفته باإلجماع عل یضر  القائل، ف ُیعلم اعتبار اإلجماع  ینبعض األساتذة المعاصر یو اد 

دس ی،)زنجان المذکور مع وجود المخالف المجهول فرض عدم نهوض اإلجماع  یعل و، (20، ص 1، ج0109 ی،موس ی 
ة علفعمومات ال ال  .  ید  مة   اإلباحة محک 

                                                             
ق ثانی، علی بن حسین،  . 0  110، ص01، ج0101عاملی، محق 
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انی  : اْلصلالثِّ
ق ثانی، علی بن حسین،   ق البحران(110، ص01، ج0101)عاملی، محق  ه مراد المحق  ل ینَف  یُث ح ی،، و لعل  الحرمة  یعل یَل الد 

 .(210، ص11، ج0111، )بحرانی
الث ِحلَّ َلُکْم ٰما َوٰراَء ٰذِلُکْم (، ی: عموم قوله تعالالث 

ُ
ع (،11ء)نسا )َو أ ان یو اد  ق الث  انتفاء المعارض  یالمحق 

ق ثانی، علی بن حسین، )لها  .(110، ص01، ج0101عاملی، محق 

  یتالم يوط یّةالثّالثة: محرّم المسألة
 ی،طوس، 108و  101، ص 1، ج0119کلینی، محمد بن یعقوب، )الحرمة  یلدل یص فباطالق الن   تی  الم یحرمة وط یعل استدل

د بن حسن، ی، فخر) تی  الم یشملهذه االطالق ف ،(101، ص 1، ج0111 مح  قین، حل  حر یبعدلذا لم و  (،11، ص1، ج0181 المحق   یف یمالت 
ق ق ثانی،)معتقد المحق   .(101، ص01، ج0101 عاملی، محق 

 وجوه عدم ثبوت تحریم بوطی المیت
حر یف اسُتشکلو  تالم یبوط یمثبوت الت   : ینبوجه (،191، ص1، ج0118ی، )یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی 

  یِّ ظهور دلیل الحرمة في الح :لاَلوِّ  وجه
تالم یفیرجع إلی أصل الجواز ف تالم یمن جانب  و الجمود علی اإلطالق فیحرم ف ی  ،الح یف یحرمکما  ی   ی 

 .(002، ص11، ج0101)سبزواری، سید عبد األعلی، من جانب آخر

،الح یعل یقتاً حق ُیطلق: بأنِّ الغالم یالثان وجه   یِّ
تالم یو إطالقه عل أجاب عنه بعض  تام   یر. لکن هذه الوجه غ(021، ص01، ج0102)حکیم، سید محسن طباطبایی، مجاز   ی 

ةالمجاز بعدم ینالمعاصر ت،الم یاطالق لفظ الغالم عل یف ی  تالم یعل ُیطلقکما  ی  ،  ی  ها بنُت فالن  و ابُن فالن  ان 
ها شابًّ او معمَّ  دس ی،)زنجانرأو مثاًل  أن   .(21، ص 1، ج0109 یری،شب یموس ی 

: یاسُتدلِّ عل و ة 
 عدم الحرمة بأدلِّ

ل  الحرمة یلدل ی: عدم شمول اْلطالق فاْلوِّ
ادر،  ،(101، ص 1، ج0111،  ی،، طوس108و  101، ص 1، ج0119کلینی، ، )  ا  القول بعدم شمول اإلطالق للفرد الن  و منشؤه إم 

ة الحرمة ال بعض  یعتقدف ،(210، ص11، ج0111)بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم،  ی  موطوء الح یفإنصرف أدل 
ة للم ینالمعاصر ت،عدم احراز شمول األدل  دس ی،)زنجانهورات الظ   یف ییإلعتبار اإلطمئنان العقال ی  ، 0109 یری،شب یموس ی 

مات الحکمة من أن  المول ،(1111، ص 1ج ا نقصان مقد  الموطوء او  یاةمن جهة ح یانمقام الب یف یکنم ل یو إم 
ح بعض   ة فال فی تحشیته علی العروة الوثقی( رم ، مکا)مماته، فصر  تالم یشملبعدم اطالق األدل  د کاظم د محم  یزدی، سی  )الموطوء  ی 

ا بدل(191، ص1، ج0118طباطبایی،  ل ی  الح یانصرافه ال یل، و إم  الموقوب  یلفعل الاستناد ا یل،من جهة أن  ظاهر الد 
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تو الم یضًا،ا اإلطالق  فأن  منشأ إنصرا ُیبحثو هنا  .(011، ص0111)نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، ال فعَل له  ی 
ادر هل هو ُندرة استعماله، أو ندرة وجوده، فمختار المشهور، أن  ندرة اإلستعمال  بعن فرد الن  اإلنصراف،  ُیسب 

دجعفر، )جزدون ندرة الوجود  د باقر، ، 199، ص8، ج0101ایری، محم  أن  ندرة الوجود  یعتقدو بعضهم  ،(110، ص1، ج0101صدر، محم 
دس ی،)زنجانثبوت اإلنصراف، ندرة الوجود  یف یکفیسببًا لُندرة اإلستعمال، ف یصیر  .(21، ص1، ج0109 یری،شب یموس ی 

انی  القواعد، الحلِّ و الجواز مطلقًا، ی: مقتضالثِّ
ل ی  منه الغالم الموطوء الحخرج   م یرهغ یبقیف یل،للد  ةتحت عمومات الحل  و الجواز، فالقول بمحر   یوط ی 

تالم  (111، ص11، ج0108خویی، سید ابو القاسم موسوی، )خالف القواعد  ی 

الث  من نصوص الحرمة  یِّ : تبادر الحالثِّ
،لح، ألن  ا(011، ص1، ج0108د طباطبایی، بن محم   د علی  )حائری، سی   تالم یخرجمحل  استمتاع  غالبًا، و  یَّ بموته عن کونه  ی 

ق یمشته ة اإلستمتاع، و أشَبَهه فخر المحق  قین، محمد بن حسن بن یوسف، بالجماد  ینو عن مظن  ی، فخر المحق  ، 1، ج0181)حل 

ق، و ال(11ص ق ثانی، علی بن حسین،  به یاِء أحکام األح یتعل  بادر  ،(101، ص 01، ج0101)عاملی، محق   للت 
ً
فاضل هندی، محمد  )فصار منشأ

د علی  بن القدر المتباَدر منها  یعل حةلإلبا یالخروج عن األصل المقتض یف ُیقتصر، ف(081، ص1، ج0102بن حسن،  )حائری، سی 

د طباطبایی،  ل یشمل، فال(111، ص00، ج0108محم  تالموطوَء الم یُل،الد   .ی 
هو بإمکان القول یلقد أجاد اإلشتهارد و منه، ح ی  بأن  المالَک، اإللتذاُذ الش  اً بال دخل کون الملَتذ  تًا،أو م ی    ی 

،الموطوء او شمول الحکم لفرض مماته، کالهما ظن   یاةفکون المالک، لزوم ح ک باإلطالق  یمکنفال ی  مس  الت 
، (111ص، 19، ج0101)اشتهاردی، علی پناه، مدارك العروة )لإلشتهاردي، یهما أو کل إلثبات احدهما

حق جوع إل یاً شمول اإلطالق، نف یةناح نأن  الحکم م یقفالت  ، فالر  عمومات الحل  و الجواز  یأو اثباتًا محل  اشکال 
َبع.  هو المت 

 :النّتیجة
وا یقابلثبوت الحرمة لإل ینهضاإلجماع و إن لم  أن   م یأو المنجبرة، تدل  عل یحةالصح یات، لکن  الر  ةمحر   ی 

ة سندًا أو داللتًا، فف یو عل یقاب،اإل ة الخاص  ترک نکاح ام  الموطوء  یف یاطاإلحت ُیستحب  رض عدم نهوض األدل 
 یاتالموضوع هنا، هل هو تمام الحشفة او بعضها. و روا زو بنته و ُاخته، إذا ُادخل به بعض الحشفة، لعدم احرا

حر ؤال عن الواط یوردت ف یم،الت  کاح مع یعل یحرمفال یالس  أو ُاخته أو بنته، و استعمال  یُام  الواط الموطوء الن 
فظ ف ، و إن کان ممکنًا، لکن  یاکثر من معن یالل   إلجماعوقوعه هنا، فا یعل ینةو ال قر ینةالقر یال یحتاجواحد 

بع، و إن کان اإلحت یعل ماء و الفروج  یف یاطاإلباحة هو المت  هموارد الد  ترک نکاح الموطوء  یف یاَط اإلحت  یوج 
حر ی،باء الواطمع اقر ة الت  م یشملال  یمو اطالق ادل  ت،الم یوط یةمحر  جوع ال ی  عمومات الحل  و الجواز،  یفالر 
کاح عل یقتضی ت،الم یوط اردمو یف یالواط یعدم حرمة الن   . یضاً جار  هنا ا یاطلکن  اإلحت ی 
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 مقدمه 
ه در کنار محرمات سببی و نسبی ، رضاع و شیر خوارگی نیز در دین مبین اسالم از اسباب تحریم ازدواج شمرد

شده است . اصل مسئله مورد اجماع مسلمین است اما در نحوه تحقق و شروط آن اختالفات فراوانی وجود 
 دارد.

از جمله شروطی که در این زمینه از جانب فقهاء مطرح گردیده ، شرط ارتضاع از ثدی است . محقق حلی 
 (112 ص ، 1 ج)دیگر در کتاب شرائع  شرط مذکور را به نحو مستقل و به عنوان قید یا شرط رضاع در ضمن دو شرط

بیان نموده است. مرحوم عالمه نیز در کتاب قواعد خود بعد از بیان تعریف رضاع و ذکر  (011 ص ، 0 ج)و مختصر
البته اصل این شرط یا لوازم  (11 ص ، 1ج االحکام قواعد )کند.ارکان آن ، این شرط را  از جمله شروط رضاع مطرح می 

 نیز می توان یافت . (191 ص ، 1 ج ، المبسوط)قدماء از جمله شیخ طوسی آن را در کلمات 
در این نوشتار ابتدا به تبیین این شرط در کلمات فقهاء می پردازیم)چرا که اصل این شرط از کلمات فقهاء 

ه ممکن است استفاده گردیده و لذا در تبیین مراد از آن نیز باید به کلمات ایشان مراجعه نمود( و سپس ادله ای ک
بر اثبات یا نفی آن اقامه گردد بیان کرده و مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت آنچه در مورد این شرط به نظر 

 صحیح می رسد را در جمع بندی بیان می داریم .

 تبیین اشتراط ارتضاع از ثدي در کلمات فقهاء
میکنند ، شرط ارتضاع از ثدی است . ایشان  سومین شرطی که مرحوم محقق در شرائع آنرا از شروط رضاع ذکر

بعد از اینکه شرط مذکور را به مشهور نسبت داده و آنرا مقتضای تحقق مسمای ارتضاع می دانند ، در توضیح 
 ).«فأکله جبن لو کذا و ینشر لم شاکلها ما و بحقنة جوفه إلی أوصل أو حلقه في وجر فلو» :شرط مذکور می فرمایند 

 (111 ص ، 1ج ، شرائع

بنابراین شرط در تحقق رضاع محرم، این است که شیرخوار شیر را از پستان شیر دهنده بنوشد و بر این اساس 
اگر شیر دوشیده شده و به شیرخوار داده شود و یا از راه دیگری غیر از حلق شیر  به شکم شیرخوار رسانده شود، 

پنیر  و به طفل داده شود . بنابراین تنها چیزی که حرمت محقق نخواهد شد.  همانطور که اگر شیر  تبدیل به 
 موجب نشر حرمت است مکیدن شیر از پستان مادر توسط مرضعه خواهد بود .

 امتص لو الحرمه نشر فی یوثر انما الرضاع ان المشهور» مرحوم عالمه در کتاب مختلف این مسئله را با تعبیر
 (18 ص ،1 ج) شیخ طوسی در مبسوط عنوان می کنندبن جنید و مطرح کرده و مخالف مسئله را ا «الثدی من الصبی

لکن به نظر می رسد شیخ طوسی در این مسئله مخالف نبوده و ارتضاع از ثدی را شرط می داند . چرا که تعبیر 
 و إرضاعا بعضها التحریم بها یتعلق التي الرضعات کانت إذا»: مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این چنین است 

بنابراین مرحوم شیخ کفایت  (191 ص ، 1 ج ، المبسوط )«.مضی ما علی ینشر َل عندنا و عندهم، الحرمة نشر راوجو بعضها
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ریخته شدن شیر در حلق شیرخوار را به عامه نسبت داده و مذهب شیعه را عدم نشر حرمت در این صورت 
 معرفی می کنند .

لشرائع این است که میل به قول ابن جنید پیدا کرده از طرف دیگر ظاهر عبارت مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح ا
 کما لإلسکافي خالفا اَلرتضاع، لمسمی تحقیقا المشهور علی الثدي من ارتضاعه من بد َل و»و آن را اقوی می داند :

 وجور و ر،الخب صریح و الفحاوي ظاهر هو کما العظم، اشتداد و اللحم إنبات هو انما المطلوبة الغایة ْلن اْلقوی هو و مر،
  « الرضاع بمنزلة اللبن الصبي

 بنابراین غیر از ابن جنید میتوان مرحوم فیض را نیز در قبال مشهور فقهاء در قبول این شرط قرار داد . 
در قبول این شرط مربوط به صورت وجور یعنی  -و به تبع مرحوم فیض  –نکته دیگر اینکه مخالفت ابن جنید 

حلق شیرخوار است . عبارت ایشان طبق نقل عالمه در مختلف این چنین است : دوشیدن شیر و ریختن آن در 
م، الرضاع قدر في جمیعا الوجهین من الروایة اختلفت قد و»   المرء احتیاط و عندي الفقه أوجبه الذي أنِّ  إَل المحرِّ

ا الصبي بطن مألت ما هو و -رضعة اسم علیه وقع ما کلِّ  أنِّ : لنفسه م -ربالوجو أو بالمصِّ  إمِّ  ، عالمه ، حلی ).«للنکاح محرِّ

 ( 11 ص ، 1 ج الشیعه مختلف
از عبارت ایشان واضح میشود که مالک تحقق حرمت در نظر ایشان صدق عنوان رضعه است که با سیر شدن  

شکم شیرخوار یا با نوشیدن از پستان مرضعه و یا با دوشیدن شیر و قرار دادن آن در دهان شیرخوار محقق می 
 -مثل حقنه-ابراین نسبت به موارد دیگر عدم وجود شرط مانند: رساندن شیر از راههای غیر متعارفشود . بن

به شکم شیر خوار یا تبدیل شیر به پنیر و خوردن آن توسط شیرخوار به نظر می رسد مسئله اجماعی باشد و 
چرا که در این صورت ها، رضعه  (011 ص ، 1 ج ، اللثام کشف )از این حیث مخالفتی نداشته باشد. حتی ابن جنید هم

در این مسئله مخالف بوده و مالک را رسیدن شیر به  -بجز عطاء و داود  –قطعا صادق نیست. بله اهل سنت 
به هر حال در ادامه استدالل موافقین و مخالفین  (010، ص  1، الخالف ، ج  یطوس )د.شکم شیرخوار به هر نحوی می دانن

 ماییم .شرط مذکور را بررسی می ن

 ادله اشتراط ارتضاع از ثدي 

 دلیل اول : تبادر امتصاص از ثدی از تعبیر رضاع و ارضاع و ارتضاع
عمده دلیلی که نسبت به این شرط مورد استناد فقهاء قرار گرفته است ، تبادر از ادله است چرا که در آنها 

شریفه که مربوط به تحریم رضاعی از جمله در آیه 0قرار داده شده است .« رضاع و ارضاع»موضوع حرمت 
حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خاالتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ »است این طور آمده است : 

                                                             
« کون اللبن الناشر للحرمه ...الخ شترطیمسئله : » 201( : ص مهیالقد -تذکره الفقهاء)ط  – 111، ص  1: ج  شرائع االسالم  ،010، ص  1.الخالف ، ج 0
 و ... 108، ص  01شرح القواعد :ج یجامع المقاصد ف -
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همانطور که مالحظه  می شود در این آیه   (11:  النساء )«اعَةِأَْرضَعْنَُكْم وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّض الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ الالَّتي
 مترتب شده است .« رضاع»شریفه حکم تحریم بر فعل 

 من المستفاد الرضاع من المفهوم ْلنِّ  »: مرحوم شهید ثانی در مسالک دلیل مذکور را اینطور تبیین می فرماید  
ة و الکتاب ه: اللبن منه ناولت و الثدي التقم لمن فیقال ذلك، هو السنِّ  و. ارتضع: غیره من شربه لمن یقال َل و ارتضع، إنِّ

هم: یقال َل و دائما اْللبان یشربون الناس، في واقع شائع أمر هذا  الرضاع أدلة یتناوله فال حینئذ و. البهائم ارتضعوا إنِّ
هاُتُکُم  َو  تعالی قوله من مَّ

ُ
ي أ ت 

َنُکمأ  الالِّ َضعأ رأ
َ
لَّ  َو  عموم في بغیره للبن ولالمتنا یدخل و. غیره و أ ح 

ُ
ُکمأ  َوراَء  ما َلُکمأ  أ  ).« ذل 

 (111 ص ، 1 ج: مسالک
همانطور که مالحظه می شود طبق استدالل ایشان ، تنها در صورتی که شیرخوار ، شیر را از پستان مرضعه 

هارپایان شیر را در بمکد ، رضاع و ارتضاع صدق خواهد کرد که این امر واضحی بین مردم است و لذا وقتی از چ
 ظرفی دوشیده و می نوشند ، قطعا صدق نخواهد کرد که ارتضعهم البهائم .

 بررسی استدَلل به تبادر 
چه  -در می یابیم ، این ماده تنها در صورت مکیدن پستان « رضع»با رجوع به کتب لغت و بررسی معنای ریشه 

َع ن ریشه رضع را اینطور معنا می نماید : صادق است . در کتاب العی -در حیوانات و چه در انسان   الصبي َرض 
َضاعا  و الراءمعجم مقاییس اللغه نیز در مورد ریشه رضع میگوید: (111 ص ، 0 ج) .شرب و الثدي مص: أي َرضاعة، و ر 
ب هو و واحد، أصل   العین و الضاد لَبن ُشرأ ع من الَّ رأ دی أو الضِّ ن حیواناتی است همان پستا« الضرع» ( 111 ص ، 1 ج) . الثِّ

بکار برده می شود . بنابراین تنها در صورت « الثدی»که شیر آنها دوشیده می شود که در مورد انسان واژه 
نوشیدن شیر از پستان ، ریشه رضع بکار برده می شود و در غیر اینصورت رضع صادق نخواهد بود . در کتاب 

ع   لئیم  : قولهم وصحاح ذیل ماده رضع می گوید :  َضُع  کان رجل   زعموا أصله ،َراض   لئالَّ  یحُلبها َل و غنمه و إبله َیرأ
َمَع  ُت  ُیسأ ب   َصوأ َلَب  الَشخأ لئیم »همانطور که مالحظه می شود ایشان در مورد تعبیر  (0111ص  ، 1: ج الصحاح «)منه فُیطأ
دش از پستان آنها احتمال داده مردی باشد که به جای اینکه شیر شتر و گوسفند خود را بدوشد ، خو« راضع

شیر می نوشد تا مبادا دیگران صدای دوشیدن شیر را بشنوند و از او شیر طلب کنند . ایشان بطور واضح شیر 
« حلب»و در مورد دومی واژه « رضع»خوردن از پستان را در قبال دوشیدن شیر قرار داده و در مورد اولی واژه 

خود  «وجور الصبي اللبن بمنزله الرضاع»که می فرماید :  بکار برده است . همانطور که روایت مرسله صدوق
 شاهد بر این است که در صورت وجور ، رضاع صادق نخواهد بود .

بنابراین ادله اثبات حرمت رضاعی شامل غیر از مکیدن شیر از پستان مادر نمی شود و در غیر از این   
 ادله حلیت تزویج و حرمت نظر رجوع نمود.  مورد؛همانطور که شهید ثانی هم فرموده اند؛ باید به عموم

بله اگر دلیل اثباتی دیگر غیر از این ادله بر کفایت نشر حرمت در همه صور فقد شرط یا در بعض آن )مانند 
صورت وجور(اقامه گردد ، طبعا متبع خواهد بود و موجب تخصیص عمومات می شود چرا که ادله نشر حرمت 
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خود مفهوم ندارد تا با دلیل اثباتی دیگر تعارض نماید . بنابراین این دلیل معارض ، نسبت به نفی غیر از موضوع 
 ادله نفی اشتراط نخواهد بود .

 دلیل دوم : روایاتی که ارتضاع از ثدی واحد را شرط می دانند 
 این دلیل مشتمل بر دو روایت است :

َعاَلُء  َرَوی»:  اول روایت ُن  الأ ین   بأ ي َعنأ  َرز  ب 
َ
د   أ ه   َعبأ ُرُم  ََل : َقاَل  ع اللَّ َن  َیحأ َضاع   م  َلَّ  الرَّ َتَضَع  َما إ  نأ  ارأ ي   م  د   َثدأ ) «َسَنة َواح 

 (111ص ؛ 1ج ؛ الفقیه

ُد  َرَوی» دوم : تیروا ُن  ُعَبیأ ي َعنأ  ُزَراَرةَ  َعنأ  ُزَراَرةَ  بأ ب 
َ
د   أ ه   َعبأ ُتُه : َقاَل  ع اللَّ لأ

َ
َضاع   َعن   َسأ ُر  ََل  َفَقاَل  الرَّ َن  ُم َیحأ َضاع   م  َلَّ  الرَّ  َما إ 

َتَضَع  نأ  ارأ ي   م  د   َثدأ ن   َواح  َلیأ ن   َحوأ َلیأ  ( 0 همان ) .«َکام 

در هر دو روایت رضاع محرم منحصر در صورت ارتضاع از ثدی شده است که مفهوم آن عدم تحریم در غیر 
ضمن ادله ارتضاع از ثدی ، آن  صورت مکیدن از پستان مرضعه است . مرحوم عالمه بعد از بیان روایت اول در

 (، 201ص ،(القدیمه-ط) الفقهاء تذکره) را نص در مسئله دانسته اند .
 مرحوم صاحب حدائق بعد از بیان این دو روایت اشکال و جوابی را مطرح نموده اند :

 علی الدلیل قیامل الخبر بعض طرح ألن تقدم، کما باالتفاق متروك هو ما علی الروایتین اشتمال ذلك ینافي ال و»
 ( 121 ص ، 11 ج ، الناضره الحدائق)«.خالفه علی دلیل ال ما طرح ینافي ال خالفه

این شرط  همانطور که روشن است هر دو روایت ظهور در شیر خوردن از یک سینه مرضعه دارند که عدم دخالت
بر این ، روایت اول  یک سال شیر خوردن و  عالوه  (021 ص ، 1 ج ، هیالفق بلغه ، العلوم بحر )در حکم تحریم، واضح است.

روایت دوم دو سال شیر خوردن را از یک سینه مرضعه شرط میداند و حال آنکه به اتفاق فریقین این مقدار شیر 
خوردن الزم نیست و بنابراین نمیتوان به مضمون این دو روایت ملتزم شد و باید کنار گذاشته شده و علمش را به 

 .اهلش واگذار کرد
صاحب حدائق با اشاره به این اشکال ، فرموده اند که لزومی ندارد بخاطر بخشی از یک روایت که قابل التزام 
نیست تمام روایت از اعتبار ساقط باشد و لذا میتوان برای اعتبار ارتضاع از ثدی به روایت استناد کرد همانطور 

میح َل)که مرحوم شهید ثانی بعد از بیان قسمت اول روایت  میفرماید : (واحد ثدي من ارتضع ما إَل الرضاع من رِّ
 ( 111 ص ، 1 ج مسالک)« مراد غیر ظاهره کان ان و الباب فی نص هو و»

بنابراین میتوان به این دو روایت استدالل نمود و روشن است که مفهوم استثناء ، نفی انتشار حرمت در صورت 
 خالف معارضه خواهد کرد .عدم ارتضاع از ثدی خواهد بود و لذا با ادله م

 بررسی استدَلل به این دو روایت 
 ند و داللت مورد بررسی قرارگیرد.دو روایت مورد استدالل باید از دو جهت س
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 بررسی سندی:
 نسبت به روایت اول دو راه برای اعتبار آن به ذهن میرسد :

یکند ، باید سند ایشان به عالء مورد : با توجه به اینکه صدوق روایت را از عالء بن رزین روایت م اول راه
 قد و:بررسی قرار گیرد .ایشان چهار سند به عالء بن رزین بیان می کنند که به بیان سند دوم بسنده می کنیم 

د و أبي؛ عن رویته ه رضي -الحسن بن محمِّ ه؛ عبد بن سعد عن -عنهما اللِّ د عن جمیعا الحمیريِّ  و اللِّ  أبي بن محمِّ
هبان، همانطور که مالحظه می شود سند ایشان به عالء  (120 ص ، 1 ج الفقیه،) .العالء عن یحیی بن صفوان عن الصِّ

 مشتمل بر ثقات و اجالء اصحاب امامیه است .

: در صورتی که روایت از کتاب یک راوی نقل شود ، با توجه به قرائن موجود بر تشریفاتی بودن اسناد به  دوم راه
 –که چنین کتابی برای راوی معروف و مشهور بوده باشد  –ن کتاب محرز گشت کتب ، بعد از اینکه اصل عنوا

نسبت به نسخه شناسی ناقل از کتاب ، اصاله الحس جاری شده و دیگر نیازی به بررسی سند به کتاب نخواهد 
کتب  بود . نسبت به کتاب من الیحضره الفقیه با توجه به شهادت ایشان در اول کتاب نسبت به نقل روایات از

، عنوان کتاب محرز خواهد بود و بعد از (1 ص ، 0 ج ، الفقیه)مشهوره ای که مورد اعتماد و مرجع اصحاب بوده است
جریان اصاله الحس در نقل ایشان از کتاب عالء بن رزین ، میتوان به روایت مورد نظر بدون بررسی سند به 

 کتاب عمل نمود .
 عتبر است . بنابراین سند روایت اول تمام بوده و م

اما نسبت به روایت دوم هم هر دو راه فوق محقق خواهد بود و لذا اگر راه دوم را پذیرفتیم ، روایت بدون احتیاج 
به بررسی طریق صدوق به عبید بن زراره قابل تصحیح خواهد بود و اال باید سند ایشان به عبید مورد بررسی 

 رویته فقد زرارة بن عبید عن فیه کان ما و: زراره بیان شده است  قرار گیرد. در مشیخه تنها یک طریق به عبید بن
ه رضي -أبي عن ه، عبد ابن سعد عن -عنه اللِّ د عن اللِّ اب، أبي بن الحسین بن محمِّ  الثقفيِّ، مسکین بن الحکم عن الخطِّ
مکن است مورد تردید قرار تنها راوی در این سند که م (110 ص ، 1 ج ، الفقیه) . أحول کان و أعین، بن زرارة بن عبید عن

گیرد ، الحکم بن مسکین الثقفی است چرا که توثیق خاصی راجع به ایشان وارد نشده است. در عین حال دو راه 
 برای توثیق ایشان وجود دارد : 

و اگر کسی قائل به مبنای مشایخ الثقات بوده،  (نقل 1: اینکه ایشان مروی عنه ابن ابی عمیر است ) اول راه
که به نظر مبنای  –شیخ طوسی مبنی بر وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را بپذیرد  شهادت

 حکم بن مسکین از این راه توثیق خواهد شد . –صحیح است 



 10  99ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، شهریور 
   

 

 ( 111 ص) اینکه محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که به شهادت نجاشی از اجالء اصحاب امامیه استراه دوم :
ده که میتوان از باب کثرت روایت اجالء که نشان دهنده اطمینان راوی جلیل القدر به نقل از ایشان کر 18، 

 ایشان در نقل حدیث است ، وثاقت ایشان را ثابت نمود . 
 به نظر هر دو راه برای اثبات وثاقت ایشان صحیح به نظر می رسد .

 بنابراین هر دو روایت از حیث سند ، معتبر است .

 بررسی دَللی : 
طور که در وجه استدالل بیان شد ، ظهور روایت در انحصار رضاع محرم در خصوص صورت ارتضاع از همان

ثدی است و با توجه به ظهور عناوین در موضوعیت اینکه بگوییم عنوان ارتضع من الثدی عنوان غالبی است یا 
 به جهت دیگری خصوصیت ندارد ، خالف ظاهر خواهد بود .

التزام به مضمون این دو روایت است . اما جوابی که صاحب حدائق نسبت به این  لکن مشکل همان عدم امکان
اشکال فرمودند هرچند نسبت به قید حولین کاملین و سنه ممکن است مورد پذیرش واقع شود و لکن نسبت به 

د مضمون واحد است و با این وجو «واحد ثدی ارتضع»به نظر صحیح نیست. چرا که عرفا   «واحد ثدی»قید 
را در صحت اول و عمل به مضمون آن و عدم صحت « واحد»و تعبیر  «ثدی من ارتضع»عرف تفاوت در تعبیر 

 ثانی و عدم قبول حجیت آن ، نمی پذیرد .
در « حولین کاملین»برخی فقهاء برای دفع این اشکال محاملی برای این دو قید بیان کرده اند .اما نسبت به قید 

که  0باشد« فی حولین کاملین»وسی و برخی دیگر از فقهاء احتمال داده اند که مراد روایت دوم ، مرحوم شیخ ط
در واقع بیان اشتراط قرار داشتن شیرخوار در دوسالگی است که مورد پذیرش فقهاء است. اما نسبت به قید 

احتمال داده اند  (111، ص  1ج ) و مجلسی اول در روضه المتقین ( 111ص  10ج ) مرحوم فیض در وافی« ثدی واحد»
  اینطور فرموده اند:« ثدی واحد»آقای زنجانی نیز در تفسیر تعبیر   که مراد مرضعه واحده باشد.

 شیرده زن از کنایه ثدی صورت این در «واحد   ثدی  » شود خوانده وصفی شکل به است ممکن عبارت این»
 از که است این حدیث معنای و است شده «ثدی» تعبیر او از رو، این از اوست، مشخصه زن سینه چون است،

 و شخص یك سینه یعنی «واحد   ثدِی » شود خوانده اضافه شکل به است ممکن همچنین.بخورد شیر زن یك
 وضوح به روایت صورت این در ، است آن مانند و «انسان» برای وصف که است آن جهت به واحد بودن مذکر
 هر کند،نمی حرمت نشر بخورد شیر زن دو از را الزم ضعاتر تعداد اگر که رساندمی را مرضعه وحدت اعتبار

 (1180 ص ، 01 ج ، نکاح کتاب) .«باشند مرد یك همسر اینها همه چند

                                                             
 و ... 111، ص  1، ج  نیروضه المتق – 100، ص  01، ج  لمقاصد جامع ا-101، ص  1االحکام ، ج  بیتهذ . 0
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همانطور که آقای زنجانی در جای دیگری از مباحثشان توضیح داده اند احتمال دوم یعنی احتمال اضافه ثدی به 
به « واحد»خصوصیت داشتن انوثیت در بحث رضاع، اینکه  واحد ، احتمال مرجوحی است چرا که با توجه به

نحو مذکر بیان گردد و به جهت کلی انسانیت اشاره داشته باشد ، عرفی نیست و همین سبب میشود که توجیه 
اول ترجیح داده شود . لکن طبق توجیه اول بنظر می رسد روایت از قابلیت استدالل خارج شود چرا که طبق 

ضوعیت در حکم اشاره به مرضعه دارد و از این جهت بیان گردیده و دیگر نمیتوان برای آن مو این احتمال ، ثدی
 (1811 ص ، 01ج ، نکاح کتاب مبعد دیگری ذکر شده ر . ک به تحریم استظهار کرد )

 مرضعه»از تعبیر « ثدی واحد»بله با توجه به این مطلب که برای امام علیه السالم ممکن بود که بجای تعبیر 
ارتضع من ثدی »استفاده کنند و لکن از این تعبیر عدول کرده و اشتراط وحدت مرضعه را با تعبیر « واحده
 بیان کرده اند ، میتوان روایت مذکور را موید اشتراط ارتضاع از ثدی دانست . « واحد

  : مخالفت دو روایات با تسالم اصحاب جمع بندی
هرچند هر دو روایت از سند خوبی برخوردار است ، لکن ظاهر آن با توجه به مطالب گفته شده روشن شد که 

مخالف اجماع بلکه تسالم است و اگر بتوان تاویلی که عرف انتساب آن را به روایت بپذیرد ارائه داد ، میتوان به 
ی آن استدالل نمود و اال از قابلیت استدالل خارج می شود که در روایت اول هرچند مرحوم فاضل هندی تاویل

و لکن به نظر عرفی نمی آید و در روایت دوم نیز هرچند تاویلی که نسبت به  (011 ص ، 1 ج ، اللثام کشف)بیان کرده اند
ثدی واحد بیان گردیده عرفی است و لکن موجب می شود که عنوان مذکور از موضوعیت خارج شود و قابل 

 استدالل نباشد .
دالل نسبت به شرط ارتضاع از ثدی فهمیده نمی شود ، هرچند بنابراین نسبت به دلیل دوم ظهور قابل است

 میتوان آن را به عنوان موید قول مشهور قرار داد .

 دلیل سوم : روایات مربوط به عدم نشر حرمت در فرض دوشیدن شیر در ظرف 
 این دسته از روایات هم مشتمل بر دو روایت است :

ي » : اول روایت ُن  َعل  یَم  بأ َراه  بأ یه   َعنأ  إ  ب 
َ
ن   َعن   أ ي ابأ ب 

َ
ر   أ اد   َعنأ  ُعَمیأ ي  َعن   َحمَّ َحَلب  ي َعنأ  الأ ب 

َ
د   أ ه   َعبأ َلی َرُجل   َجاَء : َقاَل  ع اللَّ  إ 

یر   م 
َ
یَن  أ ن  م  ُمؤأ یَر  َیا َفَقاَل  ع الأ م 

َ
یَن  أ ن  م  ُمؤأ نَّ  الأ ي إ  ت 

َ
َرأ نأ  َحَلَبتأ  امأ َها م  ي َلَبن  وك   ف  هُ  َمک  َقتأ سأ

َ
يَجار   َفأ ع   َفَقاَل  َیت  ج  وأ

َ
َتَك  أ

َ
َرأ  َو  امأ

َك  َك  َعَلیأ َیت  َجار  ي َهَکَذا ُهَو  َو  ب  يٍّ َقَضاء   ف   (111ص ؛ 1ج ؛( اإلسالمیة - ط) الکافي )«.لیه السالمع َعل 

ي »:  دوم روایت ُن  َعل  یَم  بأ َراه  بأ یه   َعنأ  إ  ب 
َ
ة   َو  أ دَّ نأ  ع  َنا م  َحاب 

صأ
َ
ل   َعنأ  أ

ن   َسهأ َیاد   بأ یعاً َج  ز  ن   َعن   م  ي ابأ ب 
َ
َراَن  أ م   َعنأ  َنجأ ن   َعاص   بأ

د   د   َعنأ  ُحَمیأ ن   ُمَحمَّ س   بأ ُتُه : َقاَل  َقیأ لأ
َ
ة   َعن   َسأ

َ
َرأ نأ  َحَلَبتأ  امأ َها م  َقتأ  َلَبن  سأ

َ
َجَها َفأ ُرَم  َزوأ َتحأ ه   ل  َسَکَها َقاَل  َعَلیأ مأ

َ
َجَع  َو  أ وأ

َ
َرَها أ  )«َظهأ

 (111ص ؛ 1ج ؛( اإلسالمیة - ط) الکافي

هر دو روایت ، در فرضی که شیر ابتدا دوشیده شود و سپس خورده شود ، انتشار حرمت را نفی می نماید و لذا 
ظهور روایت نفی انتشار حرمت در صورت وجور خواهد بود . برخی فقهاء از جمله مرحوم سبزواری در مهذب 
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برخی دیگر مانند صاحب حدائق و  (01 ص ، 11 ج ، االحکام هذبم) االحکام روایت اول را هم از جمله ادله قرار داده اند.
 الناضره الحدائق) صاحب ریاض و مرحوم نراقی در مستند نیز به عنوان موید و معتضد از این دلیل استفاده نموده اند.

 (119 ص ، 02 ج ، الشیعه مستند – 011 ص ، 00 ج ،( الحدیثه-ط)المسائل ریاض – 119 ص ، 11 ج ،
 تمسک به روایات دوشیدن شیر بررسی 

 دو روایت مذکور باید از حیث سند و داللت مورد بررسی قرار گیرد :

 بررسی سندی: 
 نسبت به روایت اول که مسئله واضح بوده و روایت معتبر است و نیازی به بحث ندارد .
بحث واقع شده است و  اما نسبت به روایت دوم هم هرچند سهل بن زیاد در سند وجود دارد که در مورد ایشان

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران الخ و عده  -لکن از این جهت که روایت مشتمل بر دو سند است 
 ، روایت معتبر بوده و مشکلی در آن وجود ندارد. -من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نجران الخ 

 سند در آنها وجود ندارد . بنابراین هر دو روایت معتبر بوده و مشکلی از حیث

 بررسی دَللی: 
شرط وقوع شیرخوردن در طی  –با توجه به اینکه در این دو روایت غیر از شرط ارتضاع از ثدی ، دو شرط دیگر 

رضعه  کامله یا یک شبانه روز کامل  01یا  01دو سال شیرخوارگی شیرخوار و شرط مقدار شیر که باید به مقدار 
، احتمال دارد حکم به عدم حرمت مستند به یکی از آن دو جهت بوده باشد و با وجود  هم مختل است –باشد 

 این احتمال دیگر نمیتوان به این دو روایت بر مدعا استدالل نمود .
 برای رهایی از این اشکال جوابی مطرح شده است که بیان شده و بررسی می گردد :

سوال سائل هم شامل جاریه و رجل کبیر و هم صغیر  نسبت به شرط وقوع شیرخوارگی در حولین ، اطالق
میشود و امام علیه السالم هم ترک استفصال نموده و از سن جاریه و زوج سوال نفرمودند که خود نشان می دهد 
مشکل مد نظر از حیث دوشیده شدن شیر بوده و نه از حیث سن و اال اگر دوشیده شدن مانع نشر حرمت نبود 

باید تفصیل داده و می فرمودند در صورتی که جاریه یا زوج بعد از حولین باشد ، نشر حرمت امام علیه السالم 
 (011 ص ، 00 ج ،(الحدیثه-ط) المسائل ریاض ، طباطبائی محمد بن علی سید ، حائری) محقق نمی شود.

ربوط به سوال اشکال این تقریب نسبت به روایت اول این است که امام صادق علیه السالم یک قضیه خارجیه م
یک سائل از امیر مومنان علیه السالم را نقل می کنند و شاید امیر مومنان علیه السالم ، سائل را می شناختند و 
می دانستند که جاریه او کبیره است و در این صورت لزومی نداشته که نسبت به سن جاریه از سائل استفصال 

ظهور در استمتاع فعلی از جاریه دارد که حد تام این استمتاع « علیک بجاریتک»نمایند . عالوه بر اینکه تعبیر 
تنها با بلوغ جاریه محقق خواهد شد هرچند که می تواند یک تعبیر عرفی برای اشاره به عدم حرمت ابدی جاریه 

 باشد .
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ند اما نسبت به روایت دوم ، هرچند که قضیه خارجیه منتفی است و سوال سائل از یک فرض است که می توا 
منطبق بر مصادیق متعددی باشد و لذا ترک استفصال امام علیه السالم در این روایت مفید خواهد بود و لکن 
ظهور جواب امام علیه السالم این است که فرض سوال سائل را شوهر کبیر دانستند و بر آن مبنا پاسخ داده اند 

عا مخاطب این دو بیان باید مردی باشد که و قط« امسکها و اوجع ظهرها»چرا که حضرت در جواب میفرمایند 
حداقل به سن تمییز رسیده باشد. بنابراین اشکال نسبت به شرط وقوع فی حولین در روایت دوم به نظر مستقر 

 می رسد .
اما نسبت به شرط مقدار شیری که نوشیده می شود نیز تقریب صاحب ریاض قابل ذکر است به این معنی که 

قدار شیری که خورده شده اطالق دارد و امام علیه السالم هم ترک استفصال فرموده و از سوال سائل نسبت به م
مقدار آن سوال نکردند و لذا اطالق جواب امام نسبت به عدم نشر حرمت شامل موردی می شود که به مقدار 

ا که روایت دوم معتبر شرعی شیر خورده شده باشد . تقریب مذکور در هر دو روایت به نظر عرفی می آید . چر
که اطالق ترک استفصالی دارد و اما نسبت به روایت اول هم که قضیه خارجیه است ، لکن این که مقدار شیر 
نوشیده شده برای امام علیه السالم مشخص باشد مطلبی است که به علم عادی محقق نمی شود و استفاده از 

ت . به خصوص اینکه مکوک عبارت از ظرفی علم غیب در این مقامات عرفی و قابل استناد و تمسک نیس
و از طرف دیگر مقدار شیری 0و نیم کیلو گرم گنجایش داشته است 1یا  1است که میزان در وزن بوده و به مقدار 

لیتر شیر در یک  1تا  0لیتر نیست و بنابراین دوشیده شدن  1که شیرخوار در یک شبانه روز می نوشد ، بیش از 
رفی و قابل پذیرش است . بنابراین روایت اول نسبت به مقدار شیر دوشیده شده اطالق کیلویی ع 1ظرف حدود 

 خواهد داشت .

 : دلیل سوم  جمع بندی 
با توجه به مطالب گفته شده روشن گردید دو روایت از حیث سند معتبر و قابل استناد است و لکن از جهت 

به حرمت در این دو روایت شده از جهت عدم  داللت بخاطر اینکه احتمال دارد خللی که موجب عدم حکم
وقوع شیرخوارگی در دو سال ابتدایی شیرخوار بوده باشد ، اینکه حکم به عدم حرمت از جهت عدم ارتضاع از 
ثدی باشد معلوم نیست و بنابراین هیچ یک  از این دو روایت قابل استدالل نسبت به اشتراط ارتضاع از ثدی در 

 اع نخواهد بود .نشر حرمت به واسطه رض

                                                             
طل: اثنتا عش و. 0 ، و اْلَکْیَلَجُة: َمنًا و سبعُة أثماِن َمنًا، و الَمَنا: رطالن. و الرِّ وُك: مکیال، و هو ثالث َکْیَلَجات  ، و اْلَمکُّ ة إستار  و ثلثا إستار  وِقیَّ

ُ
ة، و األ رة أوقی 

، و اْلمِ  وُج:اإِلْسَتاُر: أربعة مثاقیَل و نصف  سُّ وجاِن، و الطَّ اِنُق قیراطان، و اْلِقیَراط: َطسُّ ُة دوانیق، و الدَّ ْرَهم: ست  تاِن، و  ْثَقال: ِدرهم و ثالثة أسباع ِدرهم، و الدِّ َحب 
ة: سدُس ُثْمِن درهم، و هو جزء  من ثمانیة  و أربعین جزءا من درهم. )الصحاح   1111وزن مکوک حدود  انیب نی( طبق ا هیتاج اللغه و صحاح العرب –اْلَحبَّ

 خواهد بود . لویک میو ن 1وزن مکوک حدود  انیب نی(طبق ا011، ص  1، ج  ثیالحد بیغر یو المکوک صاع و نصف )الفائق ف –گرم خواهد بود 
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 ادله نفي اشتراط ارتضاع از ثدي 

 دلیل اول : روایت جمیل بن دراج 
ُد  َرَوی» ُن  ُمَحمَّ َحَسن   بأ اُر  الأ فَّ َمَد  َعنأ  الصَّ حأ

َ
ن   أ َحَسن   بأ ن   الأ ي  بأ ن   َعل  ال   بأ ن   َعن   َفضَّ ي ابأ ب 

َ
ر   أ یل   َعنأ  ُعَمیأ ن   َجم  اج   بأ ي َعنأ  َدرَّ ب 

َ
 أ

د   ه   َعبأ َذا: َقاَل  ع اللَّ ُجُل  َرَضَع  إ  نأ  الرَّ ة   َلَبن   م 
َ
َرأ ه   َحُرَم  امأ نأ  ء  َشيأ  ُکل   َعَلیأ َها م  د 

نأ  َو  ُولأ ُد  َکاَن  إ  ُولأ نأ  الأ ر   م  ُجل   َغیأ ي الرَّ ذ 
 َکاَن  الَّ

ُه  َضَعتأ رأ
َ
ه   أ َلَبن  َذا َو  ب  نأ  َرَضَع  إ  ُجل   َلَبن   م  ه   َحُرَم  الرَّ نأ  ء  َشيأ  ُکل   َعَلیأ ه   م  د 

نأ  َو  ُولأ نأ  َکاَن  إ  ر   م  ة   َغیأ
َ
أ َمرأ ي الأ ت 

ُه  الَّ َضَعتأ رأ
َ
 تهذیب) .«أ

 (110ص ؛ 1ج ؛( خرسان تحقیق) األحکام
مرحوم عالمه در مختلف استدالل به این روایت را به ابن جنید نسبت داده و در تقریب مطلب فرموده که رضع 

 1 ج)نظر می رسد همانطور که مرحوم شهید ثانی در مسالک هم فرمودهبه ( 19 ص ، 1 ج) با وجور هم صدق می کند .

استفاده کرده اند  -این نوشتار آنرا بیان نمودیم 11که در صفحه  –ایشان این نسبت را از کالم ابن جنید  ( 110 ص ،
که طبق آن هر آنچه موجب سیر شدن شیرخوار بوسیله شیر گردد موجب صدق اسم رضعه خواهد شد و این 

 مطلب شامل وجور هم می شود .

 بررسی سندی:صحت سند شیخ به صفار
و در ما بقی سند هم مشکلی  (11 ص تهذیب)سند شیخ طوسی به محمد بن الحسن الصفار سند صحیح است. 

نیست چرا که مشتمل بر اجالء و ثقات است لکن از جهت احمد بن الحسن بن علی بن فضال که فطحی است 
 و موثقه خواهد بود که به هر حال معتبر و قابل استدالل است .، روایت صحیحه نیست 

 بررسی دَللی: 
، به صرف خورده شدن شیر -و نیز در توضیح تبادر گذشت–بیان کرده اند  0همانطور که مرحوم عالمه و دیگران 

ل توسط شیر خوار رضاع صدق نمیکند و در تحقق آن امتصاص ثدی الزم است . بر فرض هم که رضاع شام
رفا منصرف به امتصاص از غیر از مکیدن از پستان مادر هم بشود و لکن همانطور که شیخ انصاری فرمودند ع

و لذا عرف به صرف نوشیدن شیر نمی گوید رضاع از صاحب این شیر  ( 121الرضاع ، ص  ی، رساله ف یانصارشیخ )ثدی است
 حاصل شده است . 

 تحریم  دلیل دوم : انبات لحم و اشتداد عظم مالک
دومین دلیلی که نسبت به عدم اشتراط امتصاص از ثدی احتمال داده شده است ، تمسک به ادله ای است که 
انبات لحم و اشتداد عظم را مالک انتشار حرمت قرار داده اند به این تقریب که متفاهم از ادله این است که 

                                                             
  110، ص  1، مسالک االفهام ، ج یثان دیشه - 100، ص  01، جامع المقاصد ، ج  یمحقق کرک – 1: همان  عالمه .0
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محقق شود ، مالک حرمت محقق شده و  هرگاه بوسیله شیر مرضعه انبات لحم و اشتداد عظم در شیرخوار
 0موجب نشر حرمت خواهد شد .

بنابراین دوشیدن شیر و خوراندن آن به شیرخوار اگر موجب انبات لحم و اشتداد عظم شود موجب نشر حرمت 
است کما اینکه اگر شیر را تبدیل به پنیر کنند و به شیرخوار بدهند و بوسیله آن انبات لحم و اشتداد عظم محقق 

 شود ، بخاطر تحقق موضوع ، تحریم رضاعی ایجاد خواهد شد .

 بررسی تنقیح مناط تحریم 
هرچند از روایات متعدد استفاده می شود که انبات لحم و اشتداد عظم در تحقق تحریم معتبر و شرط است و 

ین مالک و حد آن لکن به نظر می رسد با توجه به متفاوت بودن درجات این انبات و اشتداد و عدم روشن بودن ا
برای عرف ، در حد مالک ثبوتی قابل پذیرش است که باید در قالب عدد یا زمان مورد نظر در روایات محقق 
شود تا موجب نشر حرمت گردد . بنابراین در مقام اثبات باید به مقتضای ادله رجوع نمود که مقتضای آن 

 همانطور که روشن شد تحقق امتصاص از ثدی است .
اینکه انبات لحم و اشتداد عظم از حیث مقدار شیری که نوشیده می شود ، مالک اثباتی باشد و لکن بر فرض 

اینکه گفته شود این مالک تحت هر شرائطی محقق شود موجب نشر حرمت می شود ، به نظر صحیح نمی آید 
م اثبات شارع انبات چرا که مالکات تامه احکام برای مکلفین روشن نیست و به همین دلیل ممکن است در مقا

لحم و اشتداد عظمی را که از طریق امتصاص ثدی حاصل می شود را مالک حرمت قرار داده و با وجود این 
احتمال ، تنقیح مناط ، ظنی و احتمالی خواهد بود که همان قیاس باطل است . و لذا باید به مقدار داللت ادله 

 امل غیر از امتصاص از ثدی نمی شود .اکتفاء نمود که روشن شد موضوع آن رضاع است و ش

 دلیل سوم : روایتی که وجور را به منزله رضاع می داند 
 )«الرَّضَاعِ بِمَنْزِلَةِ  اللَّبَنَ الصَّبِيِ وَجُورُ علیه السالم اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ» روایت مذکور عبارت از مرسله صدوق است :

ختص به صورت وجور است که همانطور که توضیح آن گذشت به معنای ریخته روایت مذکور م(119 ص ، 1 ج ، الفقیه
بنابراین شامل صور دیگر رساندن شیر 1شدن شیر در دهان صبی بدون اینکه پستان مرضعه را بمکد ، می باشد .

که به معده صبی نمی شود . روایت با ظهوری بسیار روشن وجور را در احکام شرعی نازل منزله رضاع می نماید 

                                                             
 ی، آل عصفور ، الحدائق الناضره ف یبحران -«منه ... الخ ریمساله لو جبن اللبن و اطعم الصغ: » 208( ، ص مهیالقد -، عالمه ، تذکره الفقهاء )ط یحل. 0

،  یسم موسوابوالقا دی، س ییخو – 010، ص  00المسائل ، ج  اضیر ، یبن محمد طباطبائ یعل دی، س یحائر – 120، ص  11احکام العتره الطاهره ، ج 
  011، ص  عهیفقه الش یاحکام الرضاع ف

ن: الَوْجُر : وجر». 1
َ
و ماء توِجَر  أ

َ
يِّ  في الدواء من الَوُجوُر : سیدة ابن. الفم وسط في ُیوَجُر  الدواء الَوُجوُر : الجوهري. صبي حلق وسط في دواء أ

َ
.« کان الَفِم  أ

 119 ص ، 1 ج ، العرب لسان
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در عین اینکه موید تفاوت مفهومی رضاع و وجور است ، احکام مترتبه بر رضاع که همان حرمت رضاعی است 
 برای صورت وجور ثابت می کند .

 غیر قابل استناد بخاطر مرسله بودن بررسی سندی: 
لذا از جهت همانطور که مالحظه گردید ، روایت مرسله است و فاقد سند متصل به معصوم علیه السالم است و 

عدم اثبات اتصال به معصوم از طریق ثقات فاقد شرط الزم برای حجیت خواهد بود و از همین جهت فقهاء 
 0متعددی روایت مذکور را غیر قابل استدالل دانسته اند .

 صحت تمسک به مرسالت جزمیه شیخ صدوق
ظر ، مرسله جزمیه صدوق است و لکن ممکن است برای تصحیح روایت راهی ارائه شود و آن اینکه مرسله مد ن

، مرسالت جزمیه صدوق را معتبر دانسته اند .در  1برخی مانند مرحوم امام در موارد متعددی از مباحث خود
بعد از ذکر یکی از مرسالت صدوق  -کتاب الطهاره که تقریرات مرحوم آقای فاضل نسبت به درس ایشان است

ها سندها في الخدشة و»:اینطور آمده است  -به عنوان دلیل بر مدعی  من النحو هذا بأنِّ : »مدفوعة مرسلة، بأنِّ
سند التي المرسالت،

ُ
الم علیه) اْلمام إلی مضمونها أ  المسندات، عن یقصر َل النقل، و الروایة إلی إسناد غیر من( السِّ

اً  الناقل یکون بحیث طریقها؛ في الواقعین الرواة بوثاقة شهادة النحو هذا یکون بل  إلیه أسندها لذا و صدورها،ب مطمئنِّ
الم علیه) م و(. السِّ ه لنا؛ ُیجدي َل عنده الوثاقة ثبوت کون: توهِّ قاً  یکون َل أن الممکن من ْلنِّ  علی لعثورنا عندنا؛ موثِّ

لع لم الذي الجرح  مثل ناقلها یکون التي الروایة، هذه مثل في یجري َل اَلحتمال هذا بأنِّ : مدفوع.علیه الناقل یطِّ
ة بزمان العهد قریب کان لذيا الصدوق الم علیهم) اْلئمِّ  المحتمل اَلجتهاد إلی مستنداً  الرواة بحال علمه یکن لم و ،(السِّ

ة من غیره و النجاشي توثیق عن یقصر َل الصدوق توثیق أنِّ  إلی مضافاً .للخطإ  ( 121 ص ).«الرجال علم أئمِّ
نه اینکه روایت  -جاللت قدر وقتی به نحو قطعی بنابراین مرحوم امام از این باب که شخصیتی مانند صدوق در

از امام علیه السالم نقل  -را به امام نسبت دهد مانند مواردی که با تعبیر ُروی از امام به نحو مرسل نقل می کنند 
میکند ، علم به صدور روایت دارد و در واقع شهادت به صدور این روایت از معصوم می دهد که به تبع از راه 

روات نزد ایشان ، محقق شده است و این توثیق تفاوتی با توثیق علماء رجال ندارد و همان اصاله الحس وثاقت 
 در اینجا هم جاری خواهد بود ؛ مرسالت جزمیه صدوق را معتبر می دانند .

                                                             
،  19صاحب جواهر ، جواهر الکالم ، ج  – 010، ص  00(جثهیالحد-المسائل)ط اضی، ر اضیصاحب ر – 011، ص 1، ج  ، کشف اللثام ی.فاضل هند 0

آقا  – 011الرضاع ، ص  ی، رساله ف ییمرحوم خو – 01، کتاب الرضاع ،  ص  یآخوند خراسان – 121الرضاع ، ص  ی، رساله ف یانصار خیش – 191ص 
 و ... 11، ص  01، ج  نیمنهاج الصالح ی، مبان یقم یتق

کتاب  – 181، ص  0(: ج ینی)الرسائل لالمام الخمدیو االجتهاد و التقل هیالقواعد الفقه - 210، ص  1االصول( :ج  حی)تنقدی.االجتهاد و التقل 1
  80، ص  0(، ج ثهیالحد -کتاب الطهاره)ط - 188(ص ینیلالمام الخم راتیالطهاره)تقر
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-در تقریب کالم مرحوم امام مثالی عرض می شود و آن اینکه اگر در عصر حاضر شخصیتی مانند آقای زنجانی
نقل کند و اسناد جزمی به  –نه از کتاب ایشان  –مطلبی را بدون واسطه از خود شیخ انصاری  -دیگر بزرگان یا

ایشان بدهد  آیا با نقل ایشان به نحو مشکوک مثل اینکه بگوید گفته شده یا از ایشان نقل شده تفاوتی نزد 
فتاری از شیخ انصاری احدی شبهه میکند ؟ شنونده ندارد ؟ آیا در اطمینان به نقل جزمی ایشان و تحقق چنین گ

واضح است تا نزد ایشان چنین گفتاری از شیخ انصاری یقینی نباشد ، چنین شهادتی را نمیدهند و راه طبیعی 
اطمینان به گفتار شیخ ، اطمینان به نقل وسائط است . بنابراین وسائط از جهت ایشان ثقه هستند که به هر 

 شده اند . دلیلی از گفتار ایشان حذف
به نظر می رسد مطلب ایشان صحیح باشد و تنها خدشه که به نظر می رسد این است که شاید صدوق از راه 
وثاقت روات ، علم به صدور روایت پیدا نکرده اند بلکه از قرائن دیگر که ممکن است برای ما اطمینان آور 

 رای ما حجت نیست .نباشد برایشان اطمینان حاصل شده است و لذا اطمینان ایشان ب
در جواب گفته می شود ما توجه به اینکه ایشان قریب به عصر معصومین بوده اند ، بر فرض که به قرائن توجه 
کرده اند از آنجا که احتمال می رود این قرائن حسیه یا قریب به حس بوده باشد ، میتوان در نقل ایشان اصاله 

 الحس جاری کرد . 
از باب تفنن در تعبیر است و تفاوتی بین آن دو از حیث معنا نیست « قال»و « روی»به اما این مطلب که تعبیر 

هم به نظر بنده دور از شان فرد جلیلی همچون شیخ صدوق است همانطور که ما چنین مطلبی را در مورد 
 افرادی جلیل القدر در عصر حاضر مانند آقای زنجانی نمی توانیم بپذیریم .

 ن روایت از جهت سند معتبر بوده و قابل استدالل است .بنابراین به نظر ای

 بررسی دَللی 
 ، داللت مرسله بر کفایت وجور در نشر حرمت واضح است . 0همانطور که بزرگانی از فقهاء فرموده اند

 اما اشکال به داللت این روایت مبنی بر اینکه عموم منزلت در روایت معلوم نیست و شاید تنزیل راجع به نکته ی
، ناتمام است چرا که ظهور 1باشد -مانند تغذیه یا از باب حرمت رضاع بعد از فطام–دیگری غیر از نشر حرمت 

تنزیل شارع ، تنزیل از باب اثر شرعی است و اثر شرعی واضح رضاع همان نشر حرمت است و اگر عموم 
تنزیل به حسب اثر متعارف و  منزلت هم پذیرفته نشود ، ظهور عرفی تنزیل در صورت عدم بیان وجه تنزیل ،

معتد به است که همان حرمت رضاعی خواهد بود . بنابراین ظهور روایت فی حد نفسه بر کفایت وجور در نشر 
 حرمت به نظر غیر قابل خدشه است .

                                                             
 01مرحوم آخوند : کتاب الرضاع : ص  – 120، ص  11صاحب حدائق ، الحدائق الناضره ، ج  – 011الرضاع ، ص  ی،رساله ف ییخو مرحوم .0
  121ص  02، ج  عهی: مستند الش یمرحوم نراق -191، ص  19صاحب جواهر ، جواهر الکالم ، ج – 011، ص  1، ج  هیبلغه الفق بحرالعلوم،. 1
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بله اشکال دیگری که متوجه به استدالل به این روایت است ، تعارض این روایت با دو روایتی است که در شمار 
که همان معتبره عبید بن زراره و صحیحه حلبی -بر فرض پذیرش داللت آنها  –ه اثبات اشتراط بیان گردید ادل

 –است و بنابر آن بعد از تعارض باید رجوع به مرجحات باب تعارض نمود که با توجه به شهرت عظمیه عامه 
هب اربعه بر نشر و اتفاق مذا ( 010، ص  1،ج  ، محمد بن حسن ، الخالف یطوس)عطاء و داود مخالفی ذکر نشده است که بجز

ترجیح روایات داله بر اشتراط امتصاص از  (101 ص ، 1 ج ، الخمسه المذاهب یعل ،الفقه جواد محمد ، هیمغن)حرمت بواسطه وجور 
 ثدی بر مرسله واضح است . 

که همانطور که مرحوم آخوند لکن به نظر این اشکال نسبت به روایت عبید بن زراره وجیه به نظر نمی رسد چرا 
لسان مرسله ، لسان حکومت است چرا  0و مرحوم خویی و مرحوم خوانساری در جامع المدارک  نیز فرموده اند

و تفسیر و توضیح آن است و با این وجود دیگر نوبت  –ارتضعا من ثدی واحد  –که ناظر به موضوع روایت عبید 
 اهد رسید .به تعارض و اعمال مرجحات باب تعارض نخو

ي  َعن  ) حلبیبله اگر کسی داللت صحیحه  َحَلب  ي َعنأ  الأ ب 
َ
د   أ ه   َعبأ َلی َرُجل   َجاَء : َقاَل  ع اللَّ یر   إ  م 

َ
یَن  أ ن  م  ُمؤأ یَر  َیا َفَقاَل  ع الأ م 

َ
 أ

یَن  ن  م  ُمؤأ نَّ  الأ ي إ  ت 
َ
َرأ نأ  َحَلَبتأ  امأ َها م  ي َلَبن  وك   ف  ُه  َمک  َقتأ سأ

َ
ي َفأ َیت  ع   اَل َفَق  َجار  ج  وأ

َ
َتَك  أ

َ
َرأ َك  َو  امأ َك  َعَلیأ َیت  َجار  بر اشتراط  ...( ب 

ارتضاع از ثدی را بپذیرد ، جمع عرفی با مرسله منتفی است و تعارض مستقر بوده و همانطور که بیان شد ، 
 ترجیح با صحیحه حلبی خواهد بود .

ر اشتراط ارتضاع  از ثدی وجود داشت لکن با توجه به اشکاالتی که نسبت به داللت صحیحه حلبی و زراره ب
تنها دلیل بر اشتراط ارتضاع از ثدی همان اطالقات ادله رضاع است که موضوع حرمت را رضاع قرار داده و 
لکن لسان مرسله حاکم بر این ادله خواهد بود چرا که وجور را هم مانند رضاع محقق حرمت دانسته است. 

روایتی که مخالف عامه است اگر جمع عرفی با روایات دیگر داشته  بنابراین به مقتضای قواعد باب تعارض
باشد ، نوبت به طرح آن بخاطر موافقت عامه نمی رسد و باید به مضمون آن ملتزم شده و حکم به تحقق تحریم 

 در صورت وجور نمود .
مال مخالفت مذهب بلکه در زمان صدور روایت تنها احت –لکن با توجه به شهرت عظمیه عامه بر کفایت وجور 

و عدم عمل معظم  –از فقهاء دوره های بعد از امام صادق علیه السالم است  1عطاء داده می شود چرا که داود

                                                             
 081 ص ، 1 ج ، المدارک جامع ، 011 ص الرضاع یف هرسال ، 01 ص لآلخوند، الرضاع کتاب.  0

 و الرأي من ذلك سوی ما ألغی و السنة، و بالکتاب أخذ و الظاهر، قول استعمل من أول هو. األصفهاني خلف بن داود بن علی بن داود سلیمان، أبو» .1
 .111: 1 الجنان مرآة و، 012: 1 الحفاظ تذکرة و 12: الفقهاء طبقات و، 129: 8 بغداد تاریخ و، 110: الندیم البن الفهرست (ه 111) سنة مات. القیاس

 1 یپاورق ، 21 ص ، 0 ج:  یطوس خیش الخالف کتاب یپاورق از نقل به«. 
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فقهاء شیعه به مضمون روایت، اجرای اصاله الجد در این روایت برای فتوای به خالف مشهور ، واقعا مشکل 
 می نماید .

 في صریحة هي و»ه عنوان مستند احتمالی قول ابن جنید می فرماید : مرحوم صاحب حدائق بعد از بیان مرسله ب
 الروایتین ظاهر إلی مضافا خالفه علی اْلصحاب اتفاق من عرفت لما الظاهر هو بل ممکن، التقیة علی حملها و مدعاه،

براین هرچند ایشان بنا.«أئمتهم مذهب هو ذلك بکون العادي للعلم مثمر منهم المتقدمین سیما اتفاقهم و المتقدمتین،
صراحت مرسله در مدعای ابن جنید را می پذیرد ، حکم به حمل روایت بر تقیه می نماید چرا که اوال موافق 

مخالف این روایت هستند و به آن عمل نکرده اند .  –بجز ابن جنید  –عامه است و از طرفی اصحاب امامیه 
 ست که ضمن دلیل دوم بیان گردید بن زراره و عالء بن رزین ا روایت عبید «المتقدمتین الروایتین»مراد ایشان از 

در نهایت اگر در موردی از موارد ، شک در شمول ادله حرمت رضاعی داشته باشیم ، باید به عمومات حلیت 
نکاح رجوع شود ، چرا که در شبهه مفهومیه مخصص منفصل ، مرجع عموم عام خواهد بود . بنابراین اگر شک 

ور در نشر حرمت داشته باشیم ، باید به عمومات حلیت نکاح نسبت به صورت وجور رجوع کرده در کفایت وج
 و حکم به عدم نشر حرمت در این صورت نماییم .

 عدم امكان مكیدن مستقیم شیرخوار  از سینه  بررسي صورت
که در زمان ما  در پایان بحث و بعد از روشن شدن اصل اشتراط ارتضاع از ثدی ، مناسب است به مسئله ای

 مورد ابتالء قرار گرفته و مربوط به بحث ارتضاع از ثدی است هم اشاره ای شود.
امروزه به جهت برخی مشکالتی که ممکن است برای مکیدن شیر از پستان مادر به صورت مستقیم و با 

 می گیرد . مباشرت پوست وجود داشته باشد)نوک سینه مسطح یا فرورفته( ، ابزاری مورد استفاده قرار
 در این رابطه دو نوع ابزار مورد استفاده قرار می گیرد :

: نوع اول وسیله ای به نام پمپ شیر است . به وسیله پمپ شیر ، شیر موجود در سینه مادر در ظرفی  اول نوع
 دوشیده شده و سپس به شیرخوار داده می شود .

واقع پمپ شیر ابزار جدید برای دوشیدن شیر از واضح است که در این صورت ارتضاع صدق نخواهد کرد . در 
 پستان مادر است که عدم صدق رضاع در این صورت توضیح داده شد .

وسیله ای به نام رابط شیر دهی که به سر پستان مادر گذاشته می شود و شیرخوار ، شیر مادر را به  : دوم نوع
 وسیله نوک آن می مکد.

 اللبن شرب» رضاع عرفی باشد چرا که تعابیر لغویین در تعریف رضاعدر این صورت به نظر می رسد که صدق 
بر آن صادق است . بنابراین از این جهت که در این صورت عرفا گفته می شود که شیر خوار ، شیر  «الثدی من

 را از پستان مادر مکید و آنرا نوشید ، مشمول ادله تحریم خواهد بود .
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 ي جمع بندي بحث اشتراط ارتضاع از ثد
با توجه به مطالب بیان شده روشن گردید اشتراط ارتضاع از ثدی مورد قبول مشهور فقهاء امامیه است و تنها 
مخالف مسئله ابن جنید و مرحوم فیض در مفاتیح الشرائع است که در این مسئله با معظم عامه موافقت نموده 

 اند .
رچند روایت عبید بن زراره نیز می تواند شاهدی بر عمده دلیل بر فتوای مشهور امامیه همان ظهور ادله است ه

 اشتراط ارتضاع از ثدی باشد.
عمده دلیل بر فتوای ابن جنید مرسله صدوق است که به نظر معتبر بوده و حاکم بر همه ادله سابق بجز صحیحه 

لکن با صحیحه حلبی است.   -بخاطر مخالفت عامه –حلبی است که تعارض با آن مستقر بوده و ترجیح 
داللت صحیحه حلبی بر اشتراط ارتضاع از ثدی مورد پذیرش نیست و در نتیجه باید حکم به کفایت وجور در 

 نشر حرمت نمود .
در عین حال به نظر می رسد مرسله بخاطر اعراض مشهور و موافقت با مشهور بلکه جمهور عامه ، مشکل 

 بتواند مستند فتوا به کفایت وجور قرار بگیرد .
مرحوم شیخ  همانطور که-ن اقوی به نظر عدم نشر حرمت در صورت وجور است هرچند مراعات احتیاط بنابرای

 خالی از وجه نیست .     ( 121 ص ، الرضاع یف رساله ، یانصار شیخ )انصاری نیز فرموده اند
 

 : منابع
  کریم قرآن

  ، چهارم چاپ ، تهران ، هاالسالمی الکتب دار ،( االسالمیه-ط) الکافی ، یعقوب بن محمد ، کلینی .0
 ق 0101 ، دوم چاپ ، قم ،(مدرسین جامعه به وابسته)اسالمی انتشارات دفتر ، الفقیه الیحضره من ، بابویه بن علی بن محمد ، صدوق .1
  ق 0111 ، چهارم چاپ ، تهران ، االسالمیه الکتب دار ،( خراسان تحقیق) االحکام تهذیب ، حسن بن محمد ، طوسی .1
 ق 0112 ، اول چاپ ، اصفهان ، السالم علیه علی المومنین امیر امام کتابخانه ، الوافی ، مرتضی شاه بن محسن محمد ، کاشانی فیض .1
  ق 0119 ، دوم چاپ ، قم ، هجرت نشر ، العین کتاب ، احمد بن خلیل ، فراهیدی .1
  ق 0101 ، اول چاپ ، بیروت ، الیینللم العلم دار ، العربیه صحاح و اللغه تاج – الصحاح ، حماد بن اسماعیل ، جوهری .2
  ق 0111 ، اول چاپ ، قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات ، اللغه مقاییس معجم ، زکریا بن فارس بن احمد ، الحسین ابو .1
  ق 0101 ، اول چاپ ، بیروت ، العلمیه الکتب دار ، الحدیث غریب فی الفائق ، عمر بن محمود ، ابوالقاسم ، زمخشری .8
  ق 0101 ، سوم چاپ ، بیروت ، صادر دار – التوزیع و النشر و للطباعه الفکر دار ، العرب لسان ، مکرم بن محمد ، الدین جمال ، ابوالفضل ، منظور ابن .9

  ق 0111 ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، الشیعه مصنفی اسماء فهرست – النجاشی رجال ، علی بن احمد ، الحسن ابو ، نجاشی .01
 ق 0111 ، سوم چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، االبواب – الطوسی الشیخ رجال ، حسن بن محمد ، طوسی .00
  الرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم ، موسوی ابوالقاسم سید ، خویی .01
  ق 0181 ، سوم چاپ ، تهران ، الجعفریه اآلثار الحیاء المرتضویه المکتبه ، االمامیه فقه فی المبسوط ، حسن بن محمد ، طوسی .01
  ق 0111 ، اول چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، الخالف ، حسن بن محمد ، طوسی .01
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  اول چاپ ، قم ، علیه الله رحمه نجفی مرعشی الله آیت کتابخانه انتشارات ، الشرائع مفاتیح ، مرتضی شاه بن محسن محمد ، فیض کاشانی .01
 ق 0118 ، دوم چاپ ، قم ، اسماعیلیان موسسه ، الحرام و الحالل مسائل فی االسالم شرائع ، حسن بن جعفر الدین نجم ، حلی محقق .02
  ق 0188 اول چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ،( القدیمه -ط)الفقهاء تذکره ، اسدی مطهر یوسف بن حسن ، حلی عالمه .01
  0101 ، دوم چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ، القواعد شرح فی المقاصد جامع ، کرکی عاملی الحسین بن علی ، ثانی محقق .08
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