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 خالصه جلسه گذشته

دو قول در این مسدده و وجود دارد   شدد بحث در جهت هفتم یعنی اعتبار انزال در وطی واجب در هر چهار ماه بود. عرض 

برخی قائل بو اعتبار انزال هسددتن م م ل مرموس دددب . برخی قائل بو ع س اعتبار انزال هسددتن   ای کسددانی کو انزال را معتبر 

 م اما در کنکفایت نمیوطی در دبر با اینکو قائل بود برای تحقق وطی واجب  ایشاندان م شدهب  اانی در مسا   ادت.  نمی

 وطی در قُبل ادت اگرچو انزال صورت نگبرد.  مهممورد انزال معتق  ادت 

د بل مرموس ددب  ببان ش   عقب ه مرموس دب  این ادت کو خبر صفوان منرر  بو وطی متعار  ادت و وطی متعار  م   

 چنبن انررافی پایرفتو نبست و اد و االنزال اددت و  اا انزال معتبر اددت. ددو اشکال بو مرموس دب  ایراد ش   یکی اینکو   

ان  منردر  بو وطی متعار  و وطی م  االنزال نبسدتن . اانبا م این با چن و کو مرموس دب  در مسه و قبل پبرامون عزل گفتو  

اشتو دانردرا  بو وطی متعار   د بل اگر  هم منافات دارد چون ایشدان گفتو  ان منافات دارد. اا  ا  با چن و کو در ادامو گفتو

و مالعبو و ام ال اینها واجب باشدد م در  تَعانُقباشدد م وطی متعار  با مق مات ادددت پی بای  مق مات مواقعو م ل تقببل و 

 ما ی کو خودِ مرموس دب  قائل بو وجوب این مق مات نبست. 

 حق در مقام

م انزال ا زوج ادددت یا انزال ا زوجوظ هاهر توان گفتم چن ادددت کو ما بای  بببنبم منرور ای انزالاما چن و کو در این مقاس می

هم داشتو باش  یا نو. در نو  بایست انزال عباراتم انزال ا زوج اددت  یعنی کهن نزا  و بحث در این اددت کو چیا یوج می  

رد  اگر ما مکم  زوس ردان  کو بحث ای انزال یوج ادت. اما بو نرر میان م همبن را میهایی کو ای اد و کردهادتفادهعباراتم 

 وبایست در این مسه و مال او را مالمرو کنبم  ارفاق برای یوجو ب انبمم قهرا  می (بو مقتضدای اد و )مواقعو فی کل اربعة را 

کو بو نبای او توجو شود. تنادب مکم و موضو  در روایت  خواه  بودبرای یوجو  رتی ارفاقدر صو روشدن ادت کو وطی 

 (یعنی تماس چن و کو ما بو عنوان د بل و مؤی  ذکر کردیم)صددفوان و نبز روایت مفو و ما رَوَتو ا عامة مِن عمر و چیو ایال م 

سدت بو نبای مرد توجو شود. اگر ما گفتبم اد و  اددت. ایناا قرار نب مورد نرر و  حاظ نبای ین بو یوجو توجو  کن اقتضدا می 

بایسددت انزال او مورد می ادددت قطعا  این چنبنان  کو و نبای او را مورد توجو قرار داده ان  حاظ کردهماموعا  مال ین را 

م «رأة عن الجماعأکثر ما تصبر الم»  م ال  در روایتی کو ای عمر نقل شد م دؤال ای نسا  اهل م ینو این بود   توجو قرار گبرد

ده  غرض ای چن مکم پادخ بو نبای ین ادت. این نشان میمسه و صبر کن  چق ر ادتظ  اینتوان  بر نهایت م تی کو ین می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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مواقعة  فتوا یاب ا امتباط این ادت کو افت  و بو معربت میتوان  تا چهار ماه صبر کن م کو اگر ینی نمی دب  فرمودهم ال   یا

رفتو مورد توجو قرار گاد و و فرو  مربوط بو این مسه و نبای طببعی ین  پی بو مقتضایاط واجب کرده ادت. ن اده و ی امتب

 .های رومی و جسمی متوجو او شودتوجهی بو چنم خسارتممکن ادت بو خاطر بی چون

و انزال کنم بشود. اینکو عرض میبو نرر ما بای  بو جای اینکو بو انزال ا زوج توجو شودم بو انزال ا مرأة توجو بر این اداس 

قعو با نفی مواا زوجة توجو شدود برای چن ادت کو این ی  امر طببعی ادت در پزشکی یا روانززشکی نبز مطرح ادت کو  

برای چن بو  ارگادمیا اصطالح  ن گاارکو ادم چن را انزال می -یوجوم ی  مطلوببتی برای او دارد اما اگر چن ما ت خاص 

برای مرأه پبش نبای م بو چن نبای پاددخ داده نش ه ادت. یعنی کهن مواقعو برای ین دو ما ت دارد  تارة نفی   - ن برکار می

ر با انزال. بناب مواقعومواقعو ب ون اینکو بو چن می برد  و أخری مواقعو همراه با چن می باش   یعنی مواقعو ب ون انزال و 

افت م ناشی ای مشکالت در همبن روابط جنسی ادت  ویه در جامعو اتفاق میهایی کو امرچمار متخردربن بسباری ای طالق 

یعنی ع س توجو بو نبای ین. در این گزارشات پزشکی نوشتو ش ه کو یوج فقط بو خوادتو خود توجو دارد و هبچ توجهی بو 

شود و در فسردگی میهای رومیم اضدطرابم اددترس و ا  کن  کو این امر در درایم ت باعث ناچرامیهمسدر نمی  خواددتو 

. این برای چن ادت کو در مواقعو و وطیم توجو بو این نبای ین نش ه و مورد غفلت قرار گرفتو گرددنهایت منار بو طالق می

 ادت. 

ان م اد و این مکم را ای باب ارفاق برای یوجو قرار دادهاین کو با توجو بو این مقبقت کو قابل انکار نبست و با توجو بو پی 

مشهور   رد  چن و کو در وطی بای  معتبر باش م انزال ا مرأة ادت.  اا برخالاینکو مبتال بو ضرر و مرج نشود بو نرر میو 

 ایستبمیم (کن کفایت میهم ب ون انزال  یاان  کو چیا انزال یوج در وطی واجب معتبر ادت کو این را ای گاشتو مطرح کرده)

  چون او قرار اددت بو چرامش برد  و ای این نبای خالص شودم قرار  توجو شدود ا زوجة انزال  بوببشدتر   این مطلبقبل ای 

کن  اما اگر بو چن ای ای نبای او را برطر  مینشود. دردت ادت اصل وطی ی  مرتبو و مرملو ادت او گرفتار ضرر و مرج

 وجده . بلوم انزال ا زر معرض چدبب قرار میکن  و او را ببشتر دهای او را ببشدتر می نردد م اتفاقا  گرفتاری  تنقطو و ما 

ای ای نبای ین را برچورده کن  اما ممکن ادددت ی  مرتبو -کو در مسدده و بع  درباره چن بحث خواهبم کرد  - داخل ا فرج

 کن . کو این مکم بخاطر چن جعل ش هم ب ون انزال ا زوجو تحقق پب ا نمی ارفاقی

کو بو عنوان ی  تکلبف برای یوج اابت شد ه و مقی برای یوجو ادتم بای  بو نحوی   اا بو نرر ما وطی در هر چهار ماه 

ای ادت کو بو نرر ما ای چن غفلت ش ه و کمتر بو چن توجو ش ه ادت. باش  کو ین در این وطی بو مال انزال برد . این نکتو

و چن عمل کن  وی مسئلو این ادت کو او ا بتو درددت اددت کو این تکلبف مرد ادت و انزال یوجة در اختبار او نبست تا ب  

 رضای خویش باش .اط بو فکر قبای  بو این مطلب توجو کن  نو اینکو در وطی هم ف

ا ان م مبع  ای اینم بحث انزال ا زوج مطرح اددددت. چیا انزال ا زوج ایناا اعتبار دارد یا نوظ همان طور کو برخی گفتوچنگداه  

س ارائو شدد ه و مورد ادددتناد قرار گرفتوم عم تا  نرر بو همان نبای یوجو ای کو در مقا. اد ود بلی بر اعتبار انزال ا زوج ن اریم

شدود ب ون اینکو مرد بو چن ما ت برد  و انزال داشتو باش م نبای ین برطر  شود. اینکو فرمودن  این با دخن  دارد.  اا می

ارد با چن و کو در چین ه خواهن  گفتم   ا واجب و منافات دان  جوای عزل منافات دارد فی ا اماقبلی مرموس دب  کو فرموده
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گویبم انزال معتبر نبست. اگر انزال معتبر نباش م قهرا  در مورد عزل متی در جما  واجب نبز این درددت اددت و ما هم می  

 هم همبنطور ادت.گویبم اعتبار ن ارد. در مورد مق مات جما  می

ددت کو گفتو این خبر منرر  بو وطی متعار  ادتم و وطی متعار  م  االنزال  عم ه مطلب همبن م عای مرموس ددب  ا 

ر د متیم  االنزال ادت. بو عالوهم ادادا  انزال ا زوج در ایناا مورد نرر نبست   هم وطی متعار  برای یوجواددت. اتفاقا   

این بو چن نبای ین ادت و ادادا  انزال ا زوج در  توجوهایی کو در این روایات و اد و و مؤی ات دیگر داده ش هم همو جواب

 .ناتماس ادت انررا  خبر بو وطی متعار  کو عبارت ای وطی م  االنزال ادتم این اا  .چن انی ن اردتهابر جهت

 .  تفتحرل مما ذکرنا کلو در جهت هفتمم در وطی واجب در هر چهار ماهم انزال ا زوجو معتبر ادت اما انزال ا زوج معتبر نبس

 دؤال  

اددتاد  شما قبول داری  کو اداس این مکم ارفاقا   لزوجو جعل ش ه یا نوظ گفتم کو این نو تنها ای المرج و الضررم بلکو ای  

بو وضوح بر  چی  وشدود. تنادب مکم و موضو  ای دؤال و جواب در این روایت ب دت می روایت صدفوان هم فهمب ه می 

هادت ای کرده کو ی  ین جوانی در نزد مردی اددت  بو خاطر مردببتی م ت   . ددؤال  کنافاقی بودن این مکم دال ت می

ان   بلوم کسی کو ببش ای چهار ماه این کار را مواقعو خودداری کرده اددت. چیا این شدخو گناهکار ادتظ اماس) ( فرموده  

نشان ن اشتو  این هم اضرار  قر و  روشن ادت. ین جوانم ترک مواقعوترک کن م گناهکار اددت. تنادب مکم و موضو   

 توان  اضرار بو ین باش ظ توان  بو قر  اضرار باش . این چطور میکو ترک مواقعو می ده می

 دؤال 

چ گردد  ب ون هبکن  و درِ چهار ماه برمیمیوطی ادتاد  بای  بو این مسه و توجو کن . فرض کنبم ی  مردی چهار ماه ترک 

چیا واقعا  این ارفاق برای یوجو ادتظ رود. شود و بع  میده  و انزال هم میخودش را انااس میخبلی دری  کار ای و مق مو

باالخره این مکم بنابر گفتو بسباریم ارفاق برای یوجو ادت. دؤال عمر  خارج کنبم.ا فاظ بر ما کمی خودمان را ای جمود 

ش همبن ادت کو مرد ببای  و تکلبفتوان  بر چن صبر کن  ن میچو یم این یعنی چوظ چن «أک ر ما تربر ا مرأة عن ا اما   »کو

ارفاقا    ّر بگبریم کو یعم بنابراین ما بای  چبزی را در نرکو او هم ارضا شود را عمل کن  و بع  برودظ وقتی این ارفاق اددت 

  لزوجو.

بو  توان او را مکلفدارد و نمیمرد  بو ربطیتوانب  مطرح کنب  چن ادت کو بگویب  انزال ا مرأة چو کو شما میاشدکا ی  تنها 

تالش و کوشش خود را در این دمت و دو قرار ده  و این مواقعو او م یعنی یوجو معتبر ادت گویبم انزالوقتی می چن کرد.

شود. اما ی باش  کو نشودم این دیگر ای ق رت او خارج میبرای ردب ن بو چن منرور ترتبب ده . ممکن ادت ی  موردرا 

همو تالش خود را کن  و بو این امر توجو کن . این خبلی مهم اددت کو توجو مرد در این مواقعو بو ارضای  بای  قل مرد م ا

 . باش نبای ین باش  یا ایناا هم فقط بو فکر خودش 

 دؤال  

وانب  ای تشما نمیکنبم  چون گفتبم ممکن اددت کو ت  ت  اد و مشکالتی داشتو باشن .  اددتاد  ما مامو  اد و را نگاه می 

 . شون محسوب نمیمؤی  هستن  و د بل  امورتنادب مکم و موضو  غافل شوی . من قبول دارس کو برخی ای این 
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 در حکم جةجهت هشتم: عدم اعتبار مطالبه زو

دو  وچخرین جهتم جهت هشتم ادت. ا بتو ما ای ابت ا گفتبم شش جهت و ی برای اینکو بحث تکمبل شود بو نررمان ردب  ک

چیا وجوب ا وطی فی کل اربعة مشروط بو مطا بو یوجو ادت یا مشروط  این ادت کوجهت دیگر اضدافو کنبم. جهت هشتم  

م پادددخ بو این دددؤال هم معلوس  کردیمگانو مطرح جهات هفت بحث ایبو مطا بو یوجو نبسددت. با توجو بو مطا بی کو در 

م «و الظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک»شدود. مرموس دددب  در متن عروه این جهت را ذکر کرده و فرموده   می

تودط ین نبست. این روشن ادت  بو هر مال اطالقات اد و  فربو اقتضا  چنمتوقف بر مطا بو وطی هاهر چن ادت کو وجوب 

ماه مراس دانستو ش ه و این مطلق ادتم اعم ای اینکو ین مطا بو کن  . ترک وطی ببش ای چهار کن  کو چنبن قب ی نباش می

یا نکن . اد و دیگر نبز همبن طور  مسده و ارفاقی بودن این مکم و مرجی و ضرری بودن ترک مواقعو با ینم یعنی در واق   

 ش .کن  کو وطی متوقف بر مطا بو نباای کو اصل مکم را با چن اابت کردیمم اقتضا میهمان اد و

مخردوصا  در نسا  این جهت وجود دارد کو چنها ای مطا بو مبا دارن   نوعا  این چنبن ادت کو ای مطا بو مبا دارن . بنابراین  

 متوقف بر مطا بو نسا  نبست.  وطی ان م وجوبرد  همان طور کو مرموس دب  فرمودهبو نرر می

 هاا تماس ا کالس فی ا مسه ة ا  ا ث عشر. 

 دؤال 

مسده و مطا بو غبر ای اذن ادت. اینکو ین اذن در ترک ده م این ای موارد ادت نا بود. گفتبم اگر ین رضایت بو ترک   اددتاد  

مواقعو ده م اشدکال ن ارد و گناهکار نبست. اما مسه و مطا بو ی  مطلب دیگری ادت  چون ممکن ادت ین بو خاطر مبا  

کردن مالیس با اذن در ترک نبسددت. اگر مطا بو نکردن مالیس و مسدداوق نباشدد . مطا بو ن هم مطا بو نکن  اما راضددی بو ترک

رضایت بو ترک یا اذن در ترک بودم جای اشکال بود  و ی مسه و این ادت کو اذن در ترک ی  امر ادتم مطا بو نکردن امر 

 دیگری ادت. 

  «نبوا حم  هلل رب ا عا م»


