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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله استحباب تعدد نکاح بود؛ عرض شد به چند دلیل برای اثبات استحباب تمسک شده است. دلیل اول، کتاب بود 

اسدتحباب تعدد ندارد. دلیل دوم، سیره معوومی)ع(  بود که ن  م  استحباب تعدد به نحو االق  را  که معلوم شدد دللت بر  

شود، ن  است که تعدد  وجات در یک شرایط خاصی ع(  اسدتااده می کند. عرض شدد ننهه ا  سدیره معودومی)   ثابت نمی

 قابل اثبات نیست. رجحا  دارد؛ اما اینکه به نحو مطلق بتوانی  تعدد  وجات را اثبات کنی ، 

 دلیل سوم

اند. یک روایت را در جلسه قبل است که ا  قول معوومی)ع(  درباره نکاح و ا دواج مطالبی بیا  کردهالوایای دلیل سدوم،  

 ؛خواندی 
 طایفه اول

روایتی ا  امیرالمؤمنی)ع(  در حدیث أربعمأئه وارد شددده اسددت. ماتی  ای) روایت دو بار دارد؛ البق یک احتمال مر دو  

 سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ)ص( فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ التَّزْوِيجَ تَزَوَّجُوا فَإِنَ»بار ن  چه بسا قابل استدلل باشد؛ یکی اینکه فرمود: 

شامل  موید: ای) م . مسدتدل با توجه به االق  ای) کقم امیرالمؤمنی)ع( ، می «بُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُُنَّتِ  فَإِنَّ مِنْ سُُنَّتِ َ التَّزْوِيجَ  يُحِ

تواند استحباب تعدد نکاح را اثبات کند. بار دوم، ن  شدود و م  شدامل اک ر م ) واحده؛ ل ا االق  ای) بیا  می  واحده می

) بار دوم ایبه . تقریب استدلل «وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّ  مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً»ای اسدت که حررت در ادامه فرموده:  جمله

اسددت که ای) هامر در ن  اسددت که ک رت ناول مسددلمی) فی ناسدده مطلوب اسددت، چو  چیفی اسددت که فردای قیامت  

دمد که کند و مایه نبروی پیامبر است. ای) نشا  میما فار و مبامات میه سایر امتپیامبرعص  به واسدطه ای) امر نسبت ب 

مسأله تک یر ناول مسلمی)، یک مطلوبیت ناسی دارد و ا  ننجا که نکاح باعث و سبب تک یر است و قطعاً تعدد  وجات در 

 کند.  وجات می تعددتحقق ای) مطلوب ناسی مؤثر است، ل ا ای) م  به نوعی دللت بر استحباب 

معلوم اسدت که نحوه دللت بار اول با کیایت دللت بار دوم متااوت است. در بار اول مستدل با تمسک به االق   

استحباب نکاح ا  الریق یک امر دیگری ثابت  ای) روایت، در صدد اثبات استحباب تعدد  وجات است. در بار دوم کأ ّ

و منوط به ای) است که ا  نکاح قود ولد شود. امر کسی  وجات متعدده اختیار کند  شود. بنابرای) استحباب نکاح معلقمی

 أ ّپس باید بگویی  کشود. اما قود او ا  اختیار  وجات متعدده، ولد نباشد، مشمول ای) بار ا  کقم امیرالمؤمنی)ع(  نمی

که مطلوبیت دارد بلنکاح مطلوبیت ناسی بر اسدال هامر امر به اللب ولد، استحباب نکاح دیگر استحباب ناسی نیست و ن 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9317 مهر 23تاريخ:                                                                               نکاح                          موضو( کلی:

         9114 صفر 5مصادف با:          بر عدم تقیید                             دلیل  -: بررس  تقیید استحباب نكاح به واحدهششمامر  -مقدمات :جزئ  موضوع

 91 جلسه:                                                                                                                      اولسال 



27 

 

کند. یعنی چو  سدبب برای تک یر ناول مسلمی) است و ن  مطلوبیت ناسیه دارد، پس نکاح به عنوا  اینکه  پیدا می یغیر

را نیف  حبمستکند. ای) مبتنی بر ن  است که ما مقدمه مقدمه تحقق ن  مستحب ناسی است، تعدد  وجات استحباب پیدا می

 دانی ؛ چو  فرض ای) است که البق هامر بار دوم، ننهه که مطلوب و مقوود است، تک یر ناول مسلمی) است. مستحب ب
 بررسی روایت اول

 مویدکند و میعلی أی حال ای) روایت مورد اسدتدلل و اسدتناد قرار مرفته است. بار اول که امر به نکاح و ا دواج می  

، االق  ای) عبارت مورد استناد قرار مرفته است. ما ای) را در ضم) بحث ا  «سُُنَّةُ رَسُُولِ اللَّهِ)ص(   التَّزْوِيجَ تَزَوَّجُوا فَإِنَ»

 د، مورد رسیدمی قرار خوامی  داد.روایات مطلقه که اشاره خوامی  کر

کند نمی اثباتشود که تعدد  وجات به شرط اللب ولد مستحب است و بار دوم را م  مقحظه فرمودید؛ ا  ن  استااده می

عدد شود. نتیجه ن  است که امر ما تکه تفویج مطلقا اسدتحباب دارد. استحباب تعدد به نحو مطلق ا  بار دوم استااده نمی 

ولو با  -نیست. یعنی امر کسی ا دواج کند  نکاح را به ای) سدبب مستحب بدانی ، دیگر فرقی بی) واحده و اک ر م) الواحده 

 بگویی  مستحب نیست.  قاعدتاً بایداو اللب ولد نباشد،  قودو  -یک ممسر ا دواج کند 

کند و ن  اینکه نکاح فی ناسه فواید ای وجود دارد که ن  را ا  تعدد  وجات متااوت میولی در مورد نکاح واحده یک نکته

د روحی ولو قو نظرچه ا  ل است؛ اما منافع دیگر ن  چه ا  نظر جسمی و ما تک یر و بقای نسو منافعی دارد که یکی ا  ن 

دار شدد  نباشد، ای) منافع وجود دارد. ل ا نباید نکاح با یک    را با  وجات متعدده مقایسه کرد. ل ا استحباب  ولد و بهه

اصدل نکاح به نحو مطلق ثابت اسدت ولو اینکه قود ولد نباشد. پس قیال  وجات متعدده با اصل نکاح، قیال مع الاار    

 است. 

نید. چو  امر باوامی  به االق  ای) روایت تمسک کنی ، در ای) مطلب ا  ای) روایت به نحو مطلق بدست نمی خقصه ننکه

 مره روایات مطلقه پاسار را خوامی  داد. امر م  به ن  بار دوم استناد کنی ، عرض شد که ای) بار استحباب تعدد را 

د کند. یعنی امر کسی قودار شدد  ثابت می ات را به قودد بهه کند؛ نهایت ای) اسدت که تعدد  وج مطلق ثابت نمی به نحو

 دار شد  نداشته باشد، تعدد  وجات برای او مستحب نیست. بهه

 احتمال ديگر در روايت اول

ینکه دو موید نه االبته بعید نیست که ما اساساً ای) روایت را دو بار ندانی  و بگویی  مجمو( ای) روایت یک مطلب را می

 :ما باوامی  به مر دو بار استدلل کنی . بدی) بیا  که کهد بار باش

ای) روایت امر به نکاح کرده و نکاح را به عنوا  سدنت رسدول خدا معرفی کرده است؛ بعد ا  قول پیامبرعص  فرموده: مر   

نکاح  برای سنت م) ا دواج است. ای) یک استحباب واضح و روش) کسی که دوست دارد ا  سنت م) تبعیت کند، بداند که

ای کردند، نه اینکه منظور ای) باشد که برای ای) نکاح کنید؛ اشاره به یکی ا  منافع کند. بعد پیامبرعص  یک توصیهثابت می

تبعیت کند، ا دواج کند و بعد اند. ا دواج کنید، ای) سدنت م) اسدت؛ مر کسدی دوست دارد ا  سنت م)    و فواید نکاح کرده

 دار شوید که م) در رو  قیامت به ک رت امت خودم به سایر ام  افتاار و مبامات کن . بهه
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نثار و منافع  تری)و تبیی) یکی ا  مه امر اول ای) در واقع یک امری جدا ا  امر اول نیسدددت؛ ای) دنباله البق ای) احتمدال  

م  امر به نکاح و توصیه به پیروی ا  پیامبرعص   ا دواج و نکاح است. امر ای) را بگویی ، ای) روایت یک بار دارد و ن 

تنها راه استدلل به ای) روایت، مما  االق  است؛ تفویج و نکاح، سنت پیامبر است و ای) م  اع  ننگاه در ای) امر اسدت.  

کردی   عرضشود. محسوب می پیامبرمیرد و مطلقا سنت کند که نکاح اول باشد یا متعدد؛ ممه را در برمیاست و فرقی نمی

 میرد. که امر ای) باشد، ای) روایت جفء روایات مطلقه قرار می

 خالصه استدالل به روايت اول

 که دو احتمال در ای) روایت مست: بحث در مورد ای) روایت ای) شد نتیجهپس 

 دکنکند و یک بار بیشدددتر ندارد و ن  اینکه بیا   بیا خوامد یدک احتمدال اینکه ای) روایت مجموعاً یک مطلب را می  

تری) نثار و منافع نکاح است. عرض ا دواج سنت پیامبرعص  و مستحب است. ننهه که در ذیل م  نمده، بیا  یکی ا  مه 

  ای) تمسک کند و ا «اللَّهِ)ص(سُنَّةُ رَسُولِ  التَّزْوِيجَ تَزَوَّجُوا فَإِنَ»کردی  که امر ای) باشد که مستدل صرفاً باوامد به االق  

و اسددتحباب را به نحتواند میرد که به نظر ما نمیراه اسددتحباب تعدد  وجات را ثابت کند، ای) جفء روایات مطلقه قرار می

 کلی ثابت کند.

احتمال دوم م  اینکه به الور کلی ای) روایت دو بار داشدته باشدد و جدامانه به ای) دو فقره نگاه شود. فقره اولی ممی)   

استحباب تعدد  وجات ثابت  شود تااسدت که به االق  ن  تمسک می  «سُُنَّةُ رَسُُولِ اللَّهِ)ص(   التَّزْوِيجَ تَزَوَّجُوا فَإِنَ»جمله 

خوامند استحباب تعدد نکاح را ثابت کنند، چو  تعدد است که نهایتاً با ن  جمله می «وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ»شود. فقره ثانیه جمله 

 وجات یک عامل مه  در تولید م ل و تک یر ناول است. عرض کردی  که امر ای) فقره به ای) بیا  مورد استناد قرار میرد، 

مورد  د بحث و موضو(کند و نه یک استحباب ناسی که مورثابت می نهایت ن  است که استحباب غیری برای تعدد  وجات

 ماتگوی ماست.
 طایفه دوم

وایاتی ر یعنی یاد شود.  «ال اله اال اهلل»شود نکاح کنید تا قائل به چند روایت با ای) مرمو  وارد شده که ا  ن  استااده می

خوامید در روایت دارد امامع(  خطاب به شاوی فرمود: نیا نمی«. اهللل اله ال »کند بر مطلوبیت ک رت قائل به که دللت می

الور که استحباب اصل قائل به ل اله ال اهلل  یاد شدود  عرض کرد: بله. حردرت فرمود: ا دواج کنید. ا  ای) روایات مما   

یر بسیار مه  و مؤثر در تک  شود. چو  تعدد  وجات یک عامل و سببشود، استحباب تعدد م  استااده مینکاح استااده می

قائل به ل اله ال اهلل است. ای) روایات قبقً م  مورد اشاره قرار مرفت، ا  جمله روایاتی که دللت بر استحباب اصل نکاح 

 کنند، ممی) روایات است.می
 بررسی طایفه دوم

تعدد  وجات مستحب است که ا  نکاح اراده ولد امر مقودود ا  نکاح، تک یر قائل به ل اله ال اهلل باشدد، قهراً در صدورتی    

 ، شود؛ م ل ننهه که در روایت قبلی ماتیدار شود، قهراً دیگر استحباب ثابت نمیشدود. امر کسی قود ای) را ندارد که بهه 

دست بکند و اسدتحباب ناسی تعدد ا  ای) روایت  یعنی البق ای) بیا ، تعدد نکاح یا خود نکاح یک مطلوبیت غیری پیدا می

 نید.نمی
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 فه سومطای

یعنی روایاتی که دال بر اسددتحباب نکاح اسددت. روایات تری) دلیل برای اثبات اسددتحباب تعدد، روایات مطلقه اسددت؛ مه 

شود. منتهی در برخی ا  ای) ستااده میما اسدتحباب اصدل نکاح ا  ا  ن  وارد شدده و مای ماتلف به  با  اری  کهمتعددی د

 مورد استحباب نکاح برای عفّاب سا) به میا  نمده است؛ مستحب است که    مجرد و مرد مجردروایات، به خووص در 

ا دواج کنند. معلوم اسدت که اساساً االققی در اینها نیست تا ما باوامی  به االق  ن  تمسک کنی . به خووص ای) روایت  

کند و اسدددتحباب نکاح ا  ن  بر م مت عفوبت می ، ای) االق  ندارد؛ با اینکه ای) روایت دللت«شُُُرار امت  البزاب»که 

ند، قطعاً کنبرخی ا  روایاتی که دللت بر استحباب اصل نکاح می ل اشدود، اما بر استحباب تعدد دللت ندارد.  اسدتااده می 

  اند.ما بیا  کردهما استحباب نکاح را باووص برای عفب  ن توانند اینجا مورد استااده قرار میرند؛ چونمی

فمن رغب عن سنت  فلیس  النكاح سُنت  »اند، م ل روایت اما یک سدری روایات مسدتند که یا به صدورت مطلق بیا  شده   

ید؛ بلکه در ننها نکاح به عنوا  سددنت مودار را نمیدار و غیر مرد    ، ای) کاری به عفب و غیر عفب ندارد؛ مرد    «من 

 کند. یب میو مردم را به نکاح ترغ رسول خدا معرفی شده

شامل تعدد ما یک بیا  و تعلیلی ذکر شده که ما وارد شده باشد، اما در ن یک سری روایات م  ممک) است در مورد عفب

 شود. وجات م  می

 موید نکاح سنت رسولبه مر حال قطعاً تعداد  یادی ا  روایات، مبیّ) اسدتحباب نکاح به صدورت مطلق مستند. وقتی می  

فقط نکاح با یک    سدنت رسول خداست یا اساساً جنس نکاح، سنت رسول   د به قید واحده شدده  نیا خداسدت، نیا مقیّ 

 شود که اصل نکاحخداسدت. اینکه در روایات دالّ بر اسدتحباب نکاح قیدی ذکر نشدده و مقید به واحده نشده، استااده می   

مطلق است و به حسب روایات شامل تعدد  وجات  استحباب دارد و لفر  فی ذلک بی) الواحده و المتعدده؛ ای) استحباب

 شود. یعنی ممانطور که اختیار ممسر اول مستحب است،    دوم و سوم و چهارم مرفت) نیف مستحب است. نیف می

 سؤال:

ودند. بسا ی و شایعه سا ی و پراکنده کرد  ای) امور، اینها یک سابقه تاریای دارد؛ بنی امیه متاوص ای) کار دروغاستاد: 

داد. مرفت و الق  میراجع به امام حسد)ع(  یکی ا  اموری که در تاری  وارد شدده، ای) اسدت که حررت خیلی    می   

امام  دربارهروایاتی که  ریشدده در بعرددی منابع تاریای نمده کهاند.    برای امام مجتبیع(  نوشددته 033 - 033حتی تا 

 اینها ا  عوامل بنی است. برخی ا در مر چهار نار شبهه  مردد کهچهار نار برمیبه  اند،مطالب را مطرح کردهمجتبیع(  ای) 

مای تاریای یک ا  کتاب در بعریاسدت. ال    داخل شدده امیه بودند. ای) روایات و مفارشدات تاریای در کتب تاریای  

توانی جواب دمی  ای) قدر را میشود؛ چما با ای) خراب میاند. چقدر ذم)چنی) چیفی را راجع به امام مجتبیع(  نوشدته 

ای و جنگ رسانهاینها شدود. عرض م) ای) است که بالخره  ل  م  مسدت؛ نینده م  خوامد بود و بدتر م  می قبقً بوده؛ ا

مر حال وقتی ن  ابفارمای قوی در اختیار بنی امیه بود، مما  الور که چهره  به، اسدددت نفا( در عرصددده تبلی دات میدانی 

تری) و متاودددصاینطور ماددو  کردند.  م  کردندد، چهره امدام مجتبیع(  را   امیرالمؤمنی)ع(  را ن  الور ماددو  می 

مرا  ؛ اصقً بفرمتری) تاریبما چه بودند و چه کردند. ای)بودندما در عرصه تبلی ات سوء و تاریب، بنی امیه تری) ن قوی
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  ال  م. در دنیا شامردی کنندما نمدند، منو  پیر ننها باید تاری  اسقم اینها مستند و به نظر م) ممه کسانی که بعد ا  ن 

 مای مکتوب ومای تلویفیونی، رسانهکنند؛ شبکهما ن  را اداره میونیستیای که صهمای رسانهممی) الور است؛ امپراتوری

اصقً عجیب است که یک دفعه یک فرایی درست کنند و اتااقی بیاتد. ن  کارشا  ممی) است. فردای مجا ی   مایبکهشد 

م ل  ود.ای) کار باید بش دمند که ممه را به ای) نتیجه برسدانند که چنا  افکار عمومی دنیا را تحت بمبارا  تبلی اتی قرار می

ی) ا برخی که تا هاد یا در مورد خیلی ا  چیفمای دیگر. متأساانه در داخل م  ننهه که در حمله نمریکا به عرا  اتاا  افت

یاسی مای سدر ممه سلیقهنقص ای) البته اند. م اشته اند، در ممی) مسیر قدمای را یاد مرفتهمای رسانهراه و رس  امپراتوری

ای) کارما را  ینی و احسددال تکلیفنیسددت. عمده ای) اسددت که مامی به نام وهیاه دیک الرف  فقط مربوط بهمسددت و 

مل ای عممه با م  و خیلی م  حرفهرا له کنند؛ یک دفعه  کسیکنند که مر الور که مست امرو  احسال تکلیف می کنند.می

 کنند. می

مقحظه فرمودید ممه چیف برای استحباب تعدد، به روایات مطلقه خت  شد. نیه که دللت نداشت، سیره معوومی) به مر حال 

میری  توانی  االقتواند اسدتحباب تعدد را ثابت کند، حداقل ای) اسدت که دلیل لبّی است و ا  دلیل لبّی نمی  فی الجمله می

اند قائلی) به اسددتحباب تعدد  وجات، ای) روایات مطلقه اسددت؛ یعنی روایاتی که به نحو مطلق ماته ماهکنی . پس تنها تکیه

شود. نیا اینها دللت دارد بر استحباب نکاح یا نه؛ ای) را فردا نکاح مسدتحب است؛ اع  ا  اینکه شامل واحده و متعدده می 

 . دمی باید پاس  
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