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

 خالصه جلسه گذشته

خواهد قرار داده شود، سزاوار است که صفاتی پسندیده در او باشد و صفاتی عرض شد کسی که به عنوان شریک زندگی می

 به برخی از این صفات و اهمّ آنها اشاره شد. ناپسند در او نباشد.

به برخی از مستحبات و مکروهات مربوط به ازدواج با برخی از زنان و مردان و  21تا مسأله  3امام)ره( در ادامه، از مسأله 

کهم و  کنند. چون مستحبات و مکروهات نوعاً نیاز بهه دلیهم مح  نیز آداب عقد و همچنین آداب خلوت مع النساء اشاره می

ههای اسهتداللی   های آنچنانی الزم ندارد، باید مسائم را فقط در حد توضیح و ترجمه بیان کرد و بحثقوی ندارد و بررسی

 شود. به بعد شروع می 22عمدتاً از مسأله 

 . «يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها» :3مسأله 

زانیه ازدواج کند؛ ازدواج با زن زناکار، حرام نیست اما مکروه است. همچنین با فرزنهدی کهه از راه زنها     کراهت دارد که با

متولد شده، مکروه است که ازدواج کند. مورد سوم، ازدواج شخص با قابله خودش است؛ یعنی آن زنهی کهه او را بهه دنیها     

قابله خودش است، که این هم مکروه است. این مسائم در روایات آورده، با او ازدواج کند. چهارمین مورد، ازدواج با دخترِ 

 ت را بخوانیم. ابیان شده و الزم نیست که یک به یک این روای

 .«ء الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمريال ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيّ» :4مسأله 

اما بهتر این است که  هرچند ممنوع نیستز مخنث باشد. این سزاوار نیست زن، زوجی را اختیار کند که بداخالق باشد؛ و نی

 این چنین نباشد. فاسق و شارب الخمر هم نباشد. اینها صفاتی است که زن باید نسبت به مرد در نظر بگیرد.

 ...«.شهاد فی العقد یستحب اال» :5مسأله 

گفتیم امام)ره( در اینجا ابتدا فرمودند قبهم از مقاصهد   به امر اول از امور چهارگانه است. تا مسأله چهار مربوط عرض شد 

 الینبغهی مهن  و  الزواج معهاصلی این کتاب، مناسب است درباره چهار امر مطالبی را مطرح کنیم. امر اول درباره من ینبغی 

بهتر است که . چهار مسأله اول، پیرامون این صفات بود؛ صفاتی که شایسته است مرد و زن داشته باشد و صفاتی است است

 مرد و زن نداشته باشند.

يستحب االشهها   »فرماید: شوند؛ امر دوم درباره بعضی آداب و مستحبات عقد است. لذا میاز مسأله پنج، وارد امر دوم می

الزم نیسهت،  هرچنهد  کنند. اولین مورد، شاهد گرفتن است؛ این . بعضی از مستحبات مربوط به عقد را ذکر می...«في العقد 

، اعالن به عقد مستحب است؛ یعنی به دیگران خبر «و اإلعالن به.... »مستحب است لیو خالف طالق که شاهد الزم استبر

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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أكملها ما اشتملت على التحميهد و  »، مستحب است قبم از عقد، خطبه خوانده شود. «و الخطبة أمامه»بدهند و اعالن کنند. 

هها،  تهرین خطبهه  ، کامم«الشها تين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين و األئمة المعصومين)ع( و )ص(الصالة على النبي 

. صلوات و درود بهر نبهی مکهرم    1. حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی 2ای است که مشتمم بر این چند امر باشد: خطبه

. دعا برای 5. سفارش به تقوا 4. شهادتین؛ شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت و رسالت پیامبر 3اسالم و ائمه طاهرین)ع( 

 زوجین. 

ت که مشتمم بر این پنج ویژگی باشد. نوعاً تحمید و صالة بر پیهامبر و ائمهه)ع(   ای اسبهترین خطبه، آن خطبه ترین وکامم

هست اما شهادتین یا سفارش به تقوا و دعا برای زوجین، بیشتر باید مورد اهتمام باشد. این حدّ اعلی است؛ یک حداقلی را 

الحمدهلل ربّ العالمين و الصالة »قط بگوید ، ف«و يجزي الحمد للّه و الصالة على محمد و آله»کنند: هم برای خطبه ذکر می

، یعنی حتی اگر صلوات بر پیامبر هم نباشد، همین که حمد و ثنای خهدا را  «بل يجزي التحميد فقه  ». «علي سيد المرسلين

کند، این مجزی است؛ یعنی به استحباب عمم شده است. چون اصم خطبه مستحب است؛ همین قدر که بگوید الحمدهلل ربّ 

 مین یا الحمدهلل. العال

و یکره إیقاعه و القمهر فهی بهرج    »، مستحب است عقد شب واقع شود. «و إیقاعه لیال» از جمله اموری که مستحب است، 

، اینکه قمر در برج عقرب باشد، خواندن عقد اشکالی ندارد ولی مکروه است؛ آن هم به خاطر تأثیراتی که بعضی از «العقرب

در وقتی  عقد ، همچنین«و إیقاعه فی محاق الشهر»دارد. این تأثیرات وضعی قابم انکار نیست.  ها در اموراوقات و موقعیت

و في أحد األيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في األلسهن  ». مکروه است)یعنی اواخر ماه قمری(است،  که ماه در محاق

به کوامم ماه معروف هستند و هفهت مهورد هسهتند:     ، در یکی از ایام منحوسه در هر ماهی که در بین مردم«بكوامل الشهر

، کراهت «الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادی و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون»

 دارد عقد در این ایام از ماه واقع شود. 

 ردند.هات مربوط به عقد را بیان کمسأله پنج چند مورد از مستحبات و مکرودر پس 

همان امر سوم است که امام فرمودند؛ ایشان فرمودند: مناسهب اسهت    یعنیمسأله شش مربوط به زفاف و مقدمات خلوت. 

بعضی از امور را در ضمن مسائلی بیان کنیم؛ یکی صفات زوج و زوجه بود؛ دوم، آداب عقد؛ سوم، آداب الخلوة. از مسهأله  

الخلوة است. امر چهارم لواحق است که بعداً خواهد آمد. به طور کلی از مسأله چینی برای ورود به آداب شش به بعد، زمینه

 12حول این دو امر است: آداب الخلوة و بعضی از لواحق مربوط به اموری که بحث شهد. بعهد از ایهن     12شش تا مسأله 

 شوند.مسأله، وارد مقاصد اصلی کتاب می

. مستحب است که زفاف در ...«ة في ليلة أو نهاره فإنها من سنن المرسلينيستحب أن يكون الزفاف ليال و الوليم» :6مسأله 

شود، در شب زفاف یا روز زفاف باشد و نه خیلی بعهد یها قبهم از آن.    که برای ازدواج داده می ایشب واقع شود، و ولیمه

عهر  أو خهر  أو عه ار أو    ال وليمة إال في خمه  فهي   ": )ص(و عن النبي »های انبیا است. ولیمه برای زفاف، از سنت

ال وليمة »دهد که منظور از این پنج چیزی که در آن ولیمه مستحب است، چیست. بعد ایشان توضیح می 2.«"وكار أو ركاز

                                                 
 .5از ابواب مقدمات النکاح، ح 40، باب 25، ص10؛ وسائم الشیعه، ج2104، ح154، ص3؛ من الیحضر الفقیه، ج2334، ح402، ص7. تهذیب االحکام، ج2
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یعنهی در  « ال ولیمة إال فی خمهس »فرماید ، در عروسی و ازدواج، ولیمه جا دارد. اینکه می«إال في خم  ... يعني للتزويج

أو »، بهرای تولهد فرزنهد.    «أو والدة الولهد »به عنوان یک امر مستحب مطرح نیست ]طبق ایهن روایهت .   غیر از این موارد 

 مستحب است.اینها ولیمه  در ، بازگشت از سفر حج«أو القدوم من مکة»، خرید خانه. «أو شراء الدار»، برای ختنه. «الختان

 :للنبهوی »لیمه داده شود و نه بیشتر. چرا یهک یها دو روز    ، برای یک یا دو روز و«و انما تستحب یوما أو یومین ال أزید»

، در جوامع روایی آمده، البته عین آنچه در متن تحریر «"الولیمة فی األول حق، و یومان مکرمة، و ثالثة أیام ریاء و سمعة"

 2نیامده اما نظیر این و با الفاظ مشابه و قریب به آن آمده است.

 سؤال:

عنوان دیگهری دارد.   یگری است. اطعام فقیر مستحب است لکنآمدن و تکریم مهمان، یک عنوان داستاد: مهمانی و مهمان 

یا تکریم مهمان؛ اینکه کسی از مهمان پذیرایی کند و اطعام کند؛ این خودش یک عنوان دیگهری اسهت. عنهوان ولیمهه بهه      

 خصوص در مورد این پنج مورد است.

، «و یستحب لهم اإلجابة و األکم»، سزاوار است که برای این ولیمه، مؤمنان را دعوت کند. «و ینبغی أن یدعى لها المؤمنون»

برای مؤمنین نیز مستحب است که به این دعوت پاسخ مثبت دهند و حضور پیدا کنند و از آن غذا بخورند. یعنی خودِ أکهم  

که روزه مسهتحبی گرفتهه،   کسی ، حتی برای «و ان كان المدعو صائما نفال»است.  ولیمه ازدواج و ولیمه ختنه و... مستحب

، سزاوار است که هم اغنیا و هم فقهرا را  «و ینبغی أن یعم صاحب الدعوة األغنیاء و الفقراء»خوردن این غذا مستحب است. 

شر ": )ص(فعن النبی »یا ندهد. چرا  ، آن را اختصاص به اغن«و أن ال یخصها باألغنیاء. »باشددعوت کند و دعوت او عام 

جوامع روایی ما نیست، اما در جوامع روایی اهم سنت از در  این روایت هم«. "الوالئم أن یدعى لها األغنیاء و یترک الفقراء

 . 1جمله سنن بیهقی، آمده است

، مسهتحب  «دعو بعهدمما بالمهأثور  ثم ي يستحب لمن أرا  الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين: »7مسأله 

است برای کسی که قصد زفاف دارد، در شب یا روز زفاف دو رکعت نماز بخواند و بعد از این دو رکعت، بهه آنچهه کهه در    

روایات وارد شده دعا کند. در کتب ادعیه ه که به نقم از جوامع روایی است ه دعاهایی که قبم از زفاف و بعد از این نمهاز    

و أن یضهع یهده علهى    »است که هر دو با حالت طههارت باشهند.    مستحب، «و أن یکونا على طهر»مده است. وارد شده، آ

، مستحب است که مرد دستش را بر پیشانی زن در حالی که رو به قبله است بگهذارد و ایهن   «ناصیتها مستقبم القبلة و یقول

، خدایا، من براساس کتاب تو با این ازدواج کهردم و در  «اللهم على کتابک تزوجتها، و فی أمانتک أخذتها»دعا را بخواند: 

، من با کلمات تو و آنچه که تو گفتی، بها قهانون تهو او را بهرای     «و بکلماتک استحللت فرجها»امانت تو، او را اخذ کردم. 

شهده کهه در    ، اگر قضا و حکم و اراده تو چنین مقدر«فان قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا»خودم حالل کردم. 

رحم این زن، فرزندی متکون شود، پس او را مسلمان و سالم قرار بده؛ یعنی همان ابتدا از خدا تقاضای سالمت جسهمی و  

 . او را نصیب شیطان قرار نده. «و ال تجعله شرك شيطان»کند. سالمت اعتقادی می
                                                 

 «.وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ مَعْرُوفٌ الْوَلِیمَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ: »4ابواب مقدمات النکاح، حاز  40، باب 25، ص10؛ وسائم الشیعه، ج4، ح333، ص5. کافی، ج2

 
 .2223، ح323، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج131، ص7جسنن بیهقی، . 1
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خدای نکرده به برخی از این مسائم با استهزاء و  شود. حتی ممکن استاینها اموری است که شاید کثیراًما به آن توجه نمی

تمسخر ه مخصوصاً در این عصر و فضای جدید ه برخورد کنند. اما تردیدی نیست که حتی از نظر علم پزشکی همان طور   

های علم پزشهکی کهه   های جسمی در هنگام انعقاد نطفه تأثیر دارد؛ براساس آخرین یافتهکه خصوصیات جسمی و آمادگی

تری داشته باشهد.  تر و قویکنند، برای اینکه جسم سالمها برای زن قبم از انعقاد نطفه تجویز میانواع و اقسام ویتامین مثالً

هایی که ملکه انسان هستند و هم آن حاالت نزدیک به انعقاد نطفه، مثم حاالت و روحیات انسان، هم به نحو کلی و خصلت

بها ایهن   لی اثر دارد. مثالً نشاط روحی، افسردگی یا سرزندگی و نشاط، اینها اثهر دارد  روز قبم، یک هفته قبم و... اینها خی

شود زمانی کهه نطفهه منعقهد    شود دعا اثر نداشته باشد، مگر میحاالت معنوی اثر نداشته باشد  مگر می شودحال مگر می

تواند پشت آن قهرار گیهرد.   و معنوی میشود، این انعقاد نطفه در واقع هم یک جهت جسمی دارد و هم یک عقبه روحی می

شود و های انسان قبم از زفاف و انعقاد نطفه، حین و بعد از آن، تأثیرات عجیبی دارد. نوعاً به این امور کمتر توجه میحالت

 گیر خود انسان است. نتایج آن دامن

 ای آثار مهمی است. علی أی حال این برخی از مستحبات است که رعایت آنها قبم از زفاف، حتماً دار

. در مسأله هشتم، به طهور کلهی   «للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير الزفاف آ اب، و مي بين مستحب و مكروه» :8مسأله 

کند. در مسأله شش و هفت، بهه خصهوص   درباره آداب خلوت با زن، ولو در غیر زفاف، مستحباب و مکروهاتی را ذکر می

درباره آداب خلوت فی الزفاف و مقدمتاً قبم از زفاف، نکاتی را فرمودند. اما در مسأله هشتم که طوالنی هم هست، به طور 

 کنند.، مطالبی را بیان میحتی در غیر زفافکلی درباره آداب خلوت 

، اولین مستحب آن است که تسمیه کند؛ بسم اهلل «عن شرك الشيطان أما المستحبة: فمنها أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية»

کنهد و  الرحمن الرحیم بگوید و با نام خدا آغاز کند. این خودش از اینکه شیطان در این عمم شریک شود، جلهوگیری مهی  

 جاههای ن انسان به کند که ذهگیرد. چون طبع این عمم، عملی است که زمینه را فراهم مینصیب شیطان از این عمم را می

فرماید با بسم اهلل گفتن، یهک سهیری در برابهر    مختلف سیر کند. زمینه نفوذ شیطان در این هنگام، خیلی قوی است. لذا می

گیرد. البته نه اینکه صد در صد جلوی شیطان را بگیرد، اما بهاالخره یهک   شود و جلوی نفوذ شیطان را میشیطان ایجاد می

انه إذا أتى أحدکم أهله فلیذکر اللّه، فهان  ": )ع(فعن الصادق »دّی در برابر نفوذ شیطان ایجاد شود. گامی است برای اینکه س

فرماید: اگر کسی قصد اتیان به اهم و مواقعه و مجامعهه بها   امام صادق)ع( می 2«."لم یفعم و کان منه ولد کان شرک شیطان

اگر این کار را نکرد و از این مواقعه ولدی متکهون شهد، نصهیب    اهلش را دارد، پس ذکر و نام خدا را بر زبان جاری کند؛ 

 1، با این مضمون اخبار زیادی وارد شده است.«و فی معناه أخبار کثیرة»شود. شیطان می

مسهتحب اسهت از خداونهد تبهارک و تعهالی       .«و منها: أن يسأل اللّه تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيها ككهرا سهويا   »

باشد، مبارک باشد، یعنی منشأ برکت باشد؛ زکی و پاکیزه  ااهم تقوو ه خداوند فرزندی به او بدهد که تقی درخواست کند ک

 باشد؛ پسر و سالم باشد. 

                                                 
 .3مقدمات النکاح، ح از ابواب 33، باب 237، ص10؛ وسائم الشیعه، ج2124، ح153، ص3من الیحضر الفقیه، ج. 1

 .33، ص53، و باب 235و  223، ص33، باب10ر.ک: وسائم الشیعه، ج. 1
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 سؤال: چرا اشاره به پسر شده است 

استاد: این مطلق نیست؛ این درخواست به معنای این نیست که در آن جهت یک اشکال یا نقصی است. این در واقع شاید از 

یک اهمیتی دارد. نه اینکه همواره در همه مواقع مستحب باشهد. در ایهن   و لذا که مثالً باعث بقاء نسم است، است این باب 

 هم. ای هست که فردا توضیح می درابطه یک نکته

 

«الحمد هلل رب العالمین»  


