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

 

 خالصه جلسه گذشته

مانعه بود؛ عرض شد  بری  ا  روایات دلت  بر مع  وی  اتررا  دبرا  دارد  هاار روای  را در لسهه بل    بحث در روایات

اعبچ تا به لر  ببن روایات مجو ه و مورد بررسددد  برار دادیچ؛ هاار روای  دیبر باب  مان ه اه ایعاا را نبر بررسددد  م 

 روایات مانعه برسبچ  
 ت مانعهاادامه بررسی روای

 أَهْلَهُ يیَأْتِ الرَّجُلِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ»روای  اب  بصبر ا  امام صادق)ع( اس    :پنجمروایت 

 «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» مَعْنَىإِنَّمَا  )ع(:وَ إِیَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسََاِِ وَ قَالَ  )ع(:دُبُرِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ فِي

اش دارد  امام)ع( به  ولهدبر اتبان به  ه( درباره مردی سؤال اردم اگوی  ا  امام صادق)عبصبر م ب  ا 1 «أَيَّ سََاعٍٍَ شَِئْتُمْ  

نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا »هبری ؛ بع  مرمودا مععای آیه این عر  روی یوش نشددان ن ادن  و مرمودا ا  ادبار اتعهددار ب ر 

مکان شت چ  ایعکه ی اون  در برآن مرموده  نان اش رارهای شرا  نه یی  ،چسداع  شت   ین اسد  اه یی  ا «حَرْثَكُمْ أَنَّى شَِئْتُمْ 

را یواس ب  و نه ایعکه مِن یی موض ٍ شت چ، تا شینّ  شت چ؛ یعع  هر  مان  اه توانب  به اش رارها وارد شوی  هه ع ، پس م 

 الا ه وی  در دبر داده ش ه اس   گران اعب  اه

 این روای  ظاور و بسکه صراح  در مع  دارد  سع  این روای ، سع  یوب  اس   

، «ارِهِنَأَدْبَ مِنِينَ)ع( أَ تُؤْتَى النِّسَاُِ فِيعَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْ»روای   ین ابن ثاب  اس    :روایت ششم

( سَفَلْتَ فَقَالَ)ع» توان به نهار ا  ادبار موابعه و لراع ارد یا نه؟شود یا نه؟ به علارت دیبر، آیا م آیا اتبان به ادبار نهار م 

امام)ع( در پاسخ به این سؤال  2 «الْفاحِشٍََ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَأَ تَأْتُونَ  سََفَلَ اللَّهُ بِكَ أَ مَا سََمِعْتَ یَقُولُ اللَّهُ  

ای اه ی اون  تلارک و تعات  ا  مرمودا یودت را په  برار دادی و تعرل اردی! و ی ا تو را این هعبن برار داد  آیا نشعب ه

اس به این عر  ملادرت نکرده آوری  اه بل  ا  شرا هبچ ی م این محشدا نا  ارده و مرموده آیا شدرا به عر   ش   رو  

 ؟اس 

ک  ا  نظر دلت  نبر مششود، این روای  صرف ا  نظر مشکس  اه بعضا  نهل  به سع  آن مطرح م  بررسَي روایت ششم: 

سؤال ا  اتبان م  ادبار اتعهار اس ؛ سائ  یبس  روشن و صریح ا  موابعه با نهار م  الدبار پرسب ه اس   اما  هوندارد و 
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ن عامسبن ای ا این آیه در اس ؛ این آیه درباره بوم توط اس   نا  این آیه و مذم   اه  ...«أَ تَأْتُونَ الْفاحِشٍََ »لواب با آیه 

دبر اترلال اس ، یعع  مشکس  اه بوم توط به آن مل ال بودن   ایعکه سؤال ا  اتبان م   اتبان م  مربوط به شد ه اس  عر  

ا اع   درس  اس  امام)ع( در اب  ادبار اتعهار اس  اما پاسخ با اس عاد به این آیه ببان ش ه، دلت  این روای  را مخ وش م 

مورد رضدای  نبه ، اما اس عاد به این آیه  ایعکه اور در مع  دارد و اه این ببان امام)ع( ظ «سََفَلْتَ سََفَلَ اللَّهُ بِكَ  »مرموده 

آنچه ا  دی  این روای  مشدک  بوده، مشدک  اتبان م  ات بر بوده و نه اتبان باترلال  تذا به نظر    مق اری عجبب اسد ؛ اننّ 

 اه عرض ش  روای  ضعف سع ی هچ دارد  رس  این روای  باب  اس  لل برای مع  نبه   عالوه بر این، هران یور م 

فَوَرَدَ  لِهِمِثْ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضََََا)ع( فِي»روای  م ح بن یری  لرلان  اسدد    :روایت هفتم

ى جَارِیًٍَ فِي دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبٌٍَ فَلَا تُؤْذَى وَ هِيَ سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَ»هربن سدؤال و لواب  اسد  اه نق  ش     « مثسه  »«الْجَوَابُ

گوی ا من به امام رضدا)ع( نامه نوش چ و نظبر هربن سؤال را پرسب م و لواب دادن    بن یری  م م ح  1 «حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ

)ع( این بودا  ن وسبسه تفریح، آرامش، رماه و نشاط اماماع   لواب اش دبرا  اتبان م من درباره اهد  پرسب م اه به لاریه 

 مرد اس ؛ پس نلای  اذی  نشود، در حات  اه این اش رار شراس   

  و اننظبر این اسدد  لل را بلال  در آیات داشدد بچ؛ بری  به این آیه برای مع  اسدد عاد ارده  « و ه  حرثٌ»گوی  ایعکه م 

ده ،  ن نبر هعبن پاشددع  و محصددول م اسدد ، یعع  مث   مبع  اه در آن بذر م مرمای  اشدد رار گویع  ایعکه آیه م م 

نظر باش ؛ مر ن  نبر ا  مح  مرج حاص  وضعب   دارد  اگر این تعلبر درباره  ن درس  باش ، بای  آن حبث مر ن آوری م  

 ، در  ن اص  اس  و اینگوی   ن اشد رار اس ، یعع  یصوصب  ااش ن بذر و اس حصال شدود  پس وب   م  و یارج م 

ان ؛ این عر  را مص اق را ایذار دانه ه ان ، اننّشود  به عالوه، ایعکه ا  ایذار مری  نا  اردهیصدوصدب  ا  دبر حاص  نر   

 شود ان  و ا  آن حرم  اس فاده م شود  تذا نا  اردهاین ااری اس  اه مولب اذی   ن م 

ی  هاارم اه در لسهده بل  بررسد  شد ، هه بها در مقام یو توصبه و ارشاد    این روای ، مث  روا بررسَي روایت هفتم: 

ایالب  اس  ملع  بر ایعکه مرد بای  مراعات حال  ن را اع ؛ ااری نکع  اه مولب اذی  و آ ار او شود  تذا اگر این اح رال 

 ی ای  ا  نظر سعد  به عالوه، این روتوان در دلت  این روای  بر مع ، اشکال ارم  -داده شود د اه یبس  بعب  هچ نبه  

 روای  محکر  نبه   

ي النِّسَاِِ فِ إِتْيَانِ فِي ٍِ یَقُولُونَعَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ)ع( أَيَّ شَيْ»روای  معرر بن یالد اس    :روایت هشتم

گویع ؟ در لسهه بل  عرض ش  اه پرسب  اه ایعاا درباره اتبان به دبر نهار هه م   امام)ع( ا  من این سدؤال را  «أَعْجَازِهِنَّ

قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینٍَِ لَا یَرَوْنَ بِهِ »ر به مععای مؤیره و دنلاته اسدد  اه به دبر ایالق شدد ه اسدد   جُعجا  لر  عَی

ببعع   اه  م یعه ام اه اه  م یعه اشکات  در این اار نر ض اردما من شدعب ه گوی  به امام)ع( عر، معرر بن یالد م «بَأْسَاً 

روان ببع  و اتلاع و پبسع  اس ، اشکات  در این اار نر اه ا  ائره اربعه اه  اوماتو اس  اه مقبه اه  م یعه بود اشاره به 

 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَفَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِن خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ »ان   او بده این امر بدائد    
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معرر بن یالد  1 «هُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنقُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَأو  مِنْ خَلْفٍ نِسَََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَََِئْتُم

ببعع ، حضدددرت مرمودا یاود ایعطور گوی ا بع  ا  ایعکه به امام)ع( عرض اردم اه اه  م یعه اشدددکات  در این اار نر م 

ه بر ن ی ادر مر گف ع  اه اگر مردی با  نش ا  پش  لراع اع  و مر ن ی م وت  شود، احول و دوببن یواه  ش ؛ یعع  م 

اثر موابعه ا  پشدد  به دنبا ببای ، یو نقصدد  ولود یواه  داشدد   آن وب  ی اون  تلارک و تعات  این آیه را نا ل اردا  

، ا  یواهب  اتبان اعب ،  نان شرا اش رارهای شرا هه ع ؛ پس هر یور اه م «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم »

نبهد ؛ در هر دو صورت مرض این اس  اه اتبان باتعهار م   « مِن ادبارهنّ»ی به مععا« مِن یسفانّ»پشد  یا لسو  مع ا   

ای اه ی اون  نا ل ارده، مرمای ا آیهاتفروج اسد ، اما گاه  این اتبان مِن اتخسف اس  و گاه  مِن اتق ام اس   امام)ع( م  

 یعع  من اتخسف او من اتق ام   «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم»ه آیه مرموده ارتلای  به ادبار ن ارد  ایعک اصال 

وی  اترری  دبرا  نبه   هون ره به لا  دارد و دالّ بر لوا  این اشا اه عرض ش ، ش در لسهدات  اه این آیه بررس  م  

یا « ین »ت اه عرض اردیچ اه به حهب بری  روایاآیه مورد اس عاد بائسبن به لوا  وی  اترری  دبرا  برار گرم ه بود  آنجا 

   اع  مان  اس  یا مشبر به لا  اس   در حات  اه اع قاد یاود این بود اه اتبان باتعهار دبرا  هعبن مشکس  را ایجاد م 

 سؤالا 

م یعه و مقبه آناا بائ  به اع  اه اه  ه م اع ؛ یعع  تخطتاسددد ادا امام)ع( در واب  با این ببان، ریی اه  م یعه را انکار م 

ان ؛ یعع  ماتو مع ق  به لوا  وی  اترری  دبرا  بود و دتبسش را این آیه ان   آناا برای لوا  اس عاد به این آیه اردها  بودهلو

 قاممدهچ  امام)ع( در لوا  م من م وا به  «نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شََِئْتُم»گف  به دتب  آیه ؛ م داده بودبرار 

ادبار را اراده « ین  شت چ»مرمای  این آیه اصدال  دلت  بر لوا  ن ارد؛ هون در این آیه ی اون  ا   رد  ماتو و اه  م یعه م 

ول این رای شود، بسکه معظور ا  ناین نلوده اه مِن اتفرج یو ات بر، تا هعبن اس فاده« ین  شت چ»نکرده اس ؛ معظور ی اون  ا  

شددود نهددار مِن اتخسف هنه دبرو واب  شددود، مر ن ی اه م وت  م ا مع ق  بودن  اه اگر اتبان به هآیه، رد  عقب ه یاود بود  آن

 احول اس   

امام)ع( با این ببان و نق  اع قاد یاود و ببان وله نرول این آیه اه در  اننّپس تقریب اسدد  لل به این روای  این شدد  اه  

ان ؟ تذا ا  این روای  مرمای  هرا ایعاا بائ  به لوا  شدد هاع  و م م  تخطتهاع قاد یاود بوده، عقب ه اه  م یعه را  مقام رد 

 ان  اس فاده مع  ارده

 سؤالا

مِن یسفاا  م  مرلاا مری  وی  اع ؛ ایعجا دو مهددنته ولود داردا یک  وی  اترری  دبرا  و یک  اسدد ادا امام این را رد نر 

اع  اه اتبان باتعهدار مِن اتخسف یو اتق ام اشدکات  ن ارد  ایعجا بای  نهل    یواه  ببوی  این آیه ببان م در واب  م امام)ع( 

روایات ظاور در مع  دارد و ایعجا امام)ع(  این رواید  را بدا روایات  اه ا  وی  اترری  مِن یسفاا مع  ارده، بهدددعجبچ  آن  

پس یو مهدددنته این اسددد  اه امام)ع( در این روای   لق این آیه اشدددکات  ن ارد بر ی یسفااترری  مِن مرمدای  وی  ا م 
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یواه  ببوی  اه این آیه ردا  عس  اتباود نا ل ش ه اس ؛ عقب ه یاود این بود اه وی  مرج اترری  مِن اتخسف لیجو   اما م 

این هبچ ربط  به وی  اترری  دبرا  ن ارد  بفرمای  یواه  امام)ع( م گوی  وی  اترری  م  مرلاا مِن اتخسف یجو   این آیه م 

اع ؛ هون آناا به اس عاد این آیه م وا به لوا  وی  اترری   تخطتهیواه  ماتو و اه  م یعه را در حقبق  با این ببان م  یعع 

 ان  دبرا  داده

 سؤالا

بری  این روای  را به ععوان روای  دال بر مع  وی  اترری  دبرا   تقریب اس  لل به این روای  در مانحن مبه هبه ؟اس ادا 

، پایه اسدد  لل آناا را یراب ارد  ماتو و م یعهه ماتو به ععوان مقبه اه  گویع  هون امام)ع( در مقام تخطتان ؛ م آورده

اعع ؛ معظور این آیه ا  آیه را غسط مععا م اردن   امام)ع( مرمود آناا اه  م یعه بائ  به لوا  بودن  و به این آیه اسدد عاد م 

یعع   ی لا ٍ شت چ،لا  اس ؛ یعع  مِن ی« ین »ا   شت چ، مِن ات بر یو اتفرج  معظور ایعطور نبه  اه یی مکانٍ« ین  شت چ»

یواه   ان   آیه م  مارب همِن اتخسف یو مِن اتق ام؛ شت چ اتبان مِن مرج را  این اصال  نظر به اتبان م  ات بر ن ارد؛ ایعاا آیه را ب

این هبچ   اع  اه مِن اتق ام باش  ها  لا  لسوو یا مِن اتخسف باش  ها  لا  پش وببوی  اتبان باتعهار م  اتفرج، مرق نر 

 ربط  به مهنته اتبان م  ات بر ن ارد  

توان ایعطور گف  اه این روایات اصدد  )ع( با آن روایات  اه مع  ارده، هه نهددل   دارن ؟ م اماممرمایب  این ببان شددرا م 

شدددود  یعع  لر  ببن روای   اه دال بر لوا  اتبان باترری  م  اع  و آن روایات مانعه حر  بر اراه  م لوا  را ببان م 

  ااع ، این اس  اه این روای  دال بر لولاا من اتخسف م یات  اه مع  ا  اتبان اترری  م  مرمرلاا مِن اتخسف اس ، با روا

 شود اع ؛ آن روای   اه مع  ارده حر  بر اراه  م اس  و اص  لوا  را ببان م 

 سؤالا

این روای  بر مع  را ببان اردیچ اه این الرال  ظاور در مع  دارد  ای وارد نکردیچ؛ الرال  تقریب اس  لل به ی شهاسد ادا  

گوی  اه دتب  او این آیه اسدد عاد ارده اسدد   امام)ع( م  ماتو اسدد ؛ ماتو م وا به لوا  داده و به  تخطتههون در مقام 

 اس   نادرس 

 سؤالا

او ده ؛ امام)ع( ا  معرر بن یالد سؤال ارد اه نظر اه  م یعه هبه ؟ امام)ع( در واب  دارد این آیه را توضدبح م  اسد ادا  

  ان  و مهدد عدانهدد ع  به هه دتب  آناا هعبن م وای  دادهم  اننّگویع  اه وی  اترری  دبرا  لائر  امام)ع( م پاسددخ داد اه 

هنته ارتلای  به م ان ؟ دتب  آناا اه آیه اس ، اصال لوا  ش ه یعاا بائ  بهاع  اه هطور ام وای آناا این آیه اس   اشکال م 

عهار اردن  اه اتبان ات ل ش  اه یاود مکر م گوی  این آیه برای این نا؟ م ان دبر ن ارد  هطور ا  این آیه اس فاده لوا  ارده

 گوی  هه مِن اتخسف و هه من اتق ام باش ، اتبان م  اتفرج لائر  مِن اتخسف م  مرلاا اشکال دارد و نلای  انجام شود  آیه م 

دو  مع  ههدد ع   تقریلا  ده روای  ببان اردیچ اه دال بر لوا  اسدد   هشدد  روای  نق  اردیچ اه بری  ا  آناا بطعا  دال بر

  ای لرهای  برترین بخش ال ااد لر  ببن این م عارضات اس   ایعجا راهسدری ا  روایات ا  ائره به ما رسب ه اس   ماچ 

 ها را مورد بررس  برار دهبچ  ببن این روایات ارائه ش ه اه بای  این راه



271 

 

 

«اتحر  هلل رب اتعاتربن»  


