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

 

 خالصه جلسه گذشته

دلیل تا اینجا مهرد بحث و های مردان و زنان یا به عبارت دیگر عقیم ستتازی بهدد دو بحث درباره ادله حرمت بستت ل لهله

 سهره نساء بهدد 111ل دوم هم آیه بررسی قرار گرفتد دلیل اول مسأله حرمت اضرار به نفس و دلی

 دلیل سوم

دلیل سهم روایاتی است که نهی از اخصاء یا اخ صاء کرده استد خصاء یا اخصاء به معنای اخ ه کردن آدمی یا حیهان است؛ 

به معنای « خ ت ص ت ی»گیردد خصاء مصدر از ریشه ها و هم در مهرد حیهان صهرت میچهن ایل کار هم در مهرد انسان

کسی که ایل  شهد و آنکهبند، به او خصی گف ه میکشند یا میا بیرون میهای او رهاستد کسی که بیضهبیرون کشیدن بیضه

دهد، یعنی کار گهیند و کسی که خهدش ایل کار را انجام میدهد، به عمل او اخصاء میکند یا ایل فعل را انجام میکار را می

 گهیند اخ صاء کردد شهد، میروی او انجام می

 هاستدن بیضهدر واقعی کاری شبیه به بیرون کشی وجاءد وجاءگیرد به نام هرت مییک کار دیگری هم شتبیه ایل عمل صت  

بدن جدا  ها ازشهدد در خصاء بیضهها از بدن جدا نمیای که بیضهها به گهنههای بیضهها یا کهبیدن رگکهبیدن بیضته  یعنی

ها را کهبند؛ یعنی کارایی بیضهال اسپرم دارد را میهایی که کارایی ان قکهبند یا رگمی ها راهیا بیضت  وجاء در شتهد، اما می

های اندد یعنی کهبیدن بیضه یا کهبیدن رگرا هم ملحق به خصتاء کرده  ءنظر حکم برخی از ک ب فقهی وجاکنندد از زایل می

از بریدن،  ستاندد معنای لغهی خصی عبارت املحق به بیرون کشیدن بیضه کردهرا بیضه به نحهی که کارایی آن زایل شهد، 

 قطع کردن، جدا کردن، انقطاعد 

 اء یا اخ صاء بیل شیعه و سنی اند بر حرمت اخصایل مسأله باالخره در بیل فقها مطرح شده استد برخی ادعای اجماع کرده

تد یکی سدر ک ب فقهی ذکر شده ا آنای هم برای ها حرام استد ادلهها یا کهبیدن بیضهکه اخ ه کردن یا بیرون کشیدن بیضه

ای که ذکر شتده، همیل مستأله ضرر رساندن به نفس استد یکی از ادله، روایاتی است که در ایل باو وجهد دارد؛ یا   از ادله

اند که ایل مسأله اجماعی است که اخ ه کردن انسان حرام است و جایز نیستد در مهرد حیهان مثالً به اجماع تمستک کرده 

 د و مجاز شمرده شده استد اننیز با یک شرایطی اجازه داده

دارد، لذا به روایاتی که  ارتباط مهضهع بحث ما به -گذش ه هم گف یم  در کههمان طهر  -به هر حال از آنجا که ایل مسأله 

سهره نساء هم عمدتاً شاهد و آن چیزی که مهرد اس ناد  111اندد اتفاقاً در مهرد آیه در ایل باره وارد شده برخی اس ناد کرده

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ار گرفت، همیل مسأله اخ ه کردن بهد که در کلمات برخی مفسریل وارد شده استد نظیر همیل را در مهرد اضرار به نفس قر

عرض کردیم که ایل دلیل در مهرد اخصتاء نیز مهرد است ناد قرار گرف ه استتد یکی از ادله، روایات استد روایات را باید    

ساساً کند یا نه و یک مقداری اها میداللت بر حرمت عقیم سازی و بس ل لهله بخهانیم و بعد بررسی کنیم که ایل روایات آیا

 چه تفاوتی بیل عقیم سازی و اخصاء وجهد داردد  یت ایل عمل آشنا شهیم و اینکهبا ماه

 وارد شده استد امع روایی اهل سنتیکی دو روایت در ک او الصهم وسائل نقل شده و الب ه بیش ر در جه

نه فَإِ یَا عُثْمَانُ أَرَدْتُ یَا رَسُُولَ اللههِ أَنْ أَََْْصِیَ قَالَ لَا تَْْعَلْ  (ص)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُُولِ اللههِ  » :اولروایت 

ُُ یَامُ مَََ کَلَامٍ  َوِیلٍ ِیَ الصُ ، یعنی یک کالم طهالنی پیامبر)ص( در اینجا ایراد فرمهدندد عثمان بل مظعهن به  1«اَِْْصَُُُاأَ أُمَي

ها را ازبیل ببرم یا اینها را خهاهم کاری کنم که یا ارتباط آن رگمی دخهاهم خهدم را اخ ه کنمه مل میرسهل خدا فرمهد ک

دارد در عدم جهازد بعد پیامبر فرمهد اخ صاء  نهی است و ظههر« ال تفعل»بیرون بیاورمد رستهل خدا)ص( او را نهی کردندد  

خهاهد اسیر شههات نشهد روزه بگیردد خهاهد از شتههات دوری کند و می امت مل روزه گرف ل استتد یعنی اگر کستی می  

کند بر منع از اخصتتاء یا روزه همان اثر را دارد بدون اینکه ایل مشتتکالت را ایجاد کندد ایل روایت به وضتتهح داللت می 

 صاءداخ 

مُحَميدُ بْنُ الْحُسَُُُیْنِ الرهضُُُِیا فِی الْمَتَازَاتِ »اند که از قهل دیگران درباره همیل ماجرا نقل کردهرا نظیر همیل  روایت دوم:

ِیَ الصُُ یَامُلَميا أَرَادَ الِاَِْْصَُُاأَ وَ السُُ  مَظْعُونٍ بْنِ أَنههُ قَالَ لِعُثْمَانَ النهبَوِیيةِ عَنْهُ)ع( ظعهن فرمهد ، به عثمان بل م2«یَاحَةَ ِْصَُُاأُ أُمَي

کنایه از دوری و )  ه باشد، فرمهد که خصاء امت ملاخ صاء کند و خهدش را اخ ه کند و سیاحت داش خهاستت وق ی که می

 ، ایل است که روزه بگیردد (گریز از شههت است

 دشدهی اهل سنت هم ایل روایت نقل در مجامع روای

یّب یقهل سمعت سعد بل ابی وقاص یقهل ردّ رسهل اهلل)ص( علی عثمان سخبر سعید بل م»در صحیح بخاری  روایت سوم:

ایل روایت هم ناظر به همان داستت ان عثمان بل مظعهن استتت که طبق ایل روایت   3«بل مظعهن ال ب ّل وله اذّن له لخ صتتینا

قاً در برخی اتفا استد حضترت منع کرد عثمان بل مظعهن را از تب لد تب ل به معنای بریدن و قطع کردن از دنیا و انقطاع دنیا 

یکی از امهری که در عرفان و سیر و  دانددهه آیه هم اس ناد کراز اصطالحات حدیثی و عرفانی ایل عنهان تب ل وارد شده و ب

ل هل خدا عثمان برس گهیدد اینجا در واقع وق ی میستله  مهرد تهجه استت، همیل حالت تب ل استت، یعنی انقطاع از دنیا   

نباشد که  اهها ببرّد و هیچ علقه و اشت یاقی در او نسبت به زن ، یعنی او به دنبال ایل بهد که از زنمنع کردتب ل را از مظعهن 

که مالحظه فرمهدید که مستأله اخ صاء را در مهرد امت خهدش به روزه و  هم در برخی روایات  دحضترت او را نهی کردند 

 کردیمد داد ما هم ایل کار را میگهید اگر پیامبر)ص( به او اجازه میصهم دانس ه استد چهن سعد بل ابی وقاص می

لَنَا  وَ لَیْسَ (ص)عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: کُنها نَغْزُو مَََ رَسُولِ اللههِ »یک روایت دیگری در همیل رابطه وارد شده  روایت چهارم:

در مان جنگیدیم و همسرانای همراه پیامبر میگهید ما در غزوه، ابل مسعهد می4«نِسَُاأ  فَقُلْنَا أَ لَا نَسََْْْصِی فَنَهَانَا عَنْ ََلِ َ 
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تهانیم خهد را خصتی کنیم  یعنی اخ ه کنیم و از ایل مهضهع خالص شهیمد  کنار ما نبهدندد به پیامبر عرض کردیم یا آیا می

 پیامبر)ص( ما را از ایل کار نهی کردندد 

شکی رجل الی رسول اهلل)ص( العزوبة. »ابل عباس هم یک روایت دیگری را از پیامبر)ص( نقل کرده استت:   روایت پنتم:

گهید مردی خدمت رسهل خدا)ص( آمد د ابل عباس می1«یالنبی)ص( لیس منا من ْصی و اَْصأَْصی؟ فقال له  أالفقال 

تهانم خهد را خصی کنم  پیامبر)ص( و از عزوبت و تجرد خهدش شکایت کردد بعد به رسهل خدا)ص( عرض کرد آیا مل می

کند مخصهصاً با مالحظه منع و هد را اخ ه کند، از ما نیستتد ایل هم به وضهح داللت بر عدم جهاز می فرمهد: اگر کستی خ 

او فرمهد  هبارکه پیامبر)ص( در مانند آن است« لیس منّا» معنای نهی پیامبر)ص( در مهارد دیگرد اینجا کسی نباید بگهید که

سی ک لذا استدا لیس منّا  به معنای کراهت و عدم مطلهبیت ایل امر کسی که ازدواج نکند از ما نیستد ایل فرق دارد؛ در آنج

که از ازدواج دوری کند، کار حرام نکرده و ما قبالً هم ایل بحث را داشتت یم که تر  نکاح حرام نیستتتد اما اینجا به قرینه  

 هاز و عدم مشروعیت استد شهد که در واقع به معنای عدم جروایات دیگری که در ایل باو وارد شده، معنایش معلهم می

 سؤال: 

کردند همیل بال را بر کردند یا در حرمسراهای پادشاهان خدمت میها خدمت میاس اد: مرسهم بهد که مردانی را که در خانه

دادند میآوردند تا خیالشان راحت شهدد اینها کسانی را داش ند که باالخره نهکرشان بهدند و کارهایشان را انجام سر آنها می

شدند، آمدد لذا کستانی که تمکل داش ند یا مثالً از سالطیل محسهو می ها برنمیو مرد هم بهد؛ چهن همه کارها از عهده زن

اتفاقاً مرسهم بهد که د آن زمان هایشان حرمسرا داش نددند و بعضیکرهای اینها رفت و آمد مییک جمعی بهدند که در خانه

اتفاقاً چهن  کردنددایل کار را می هاو هم در مهرد انسان (کردندآن به دالیل دیگری ایل کار را میکه )هم در مهرد حیهانات 

 آن اوایل فضای صدر که ایل کار را انجام دهنددمرسهم بهد و آثار آن معلهم بهد، اینها در ایل شرایط به ذهنشان رسیده بهده 

های مخ لف داشت و در فشار و مضیقه بهدندد به هر بهد؛ پیامبر جنگاینها زیاد  و تاریخ استالم درگیری و اشت غال   استالم 

ا کردند که ممکل است اینها رخهاس ند تمام وقت در اخ یار پیامبر باشند، گاهی از ایل ناحیه مثالً احساس میحال برخی می

هم ا باشتتتندد همان مهقع در فشتتتار قرار دهد یا مثالً آن طهر که باید و شتتتاید ن هانند در خدمت و در رکاو رستتتهل خد

به طهر کلی زن و بچه را ای از اصتحاو رسهل خدا  د همان مهقع یک عدهبهدهای افراد در دریافت معارف م فاوت ظرفیت

بهدند و به مساجد رف ه بهدند و مع کف شده بهدند، به حدی که زنان اینها  و خهردن غذا و گهشتت را حرام کرده  هرها کرد

آیدد یعنی شکهه کردند که اینها به طهر کلی ما را و شتکایت کردند که اینها اصالً به سرا  ما نمی  خدمت رستهل خدا آمدند 

، خهرمکنم؛ غذا میآیندد آن وقت پیامبر اینها را جمع کرد و فرمهد مل با زنان مباشتترت میاند و به ستترا  ما نمیتر  کرده

سی ممکل است کرا بگهیید چطهر یک چنیل سؤالی الن ممکل است خهرمد برای اینکه اینها را تعدیل کندد شما اگهشت می

کردند که ایل امهر ای انجام داده بهدند، آن هم برای اینکه فکر میکند  عرض مل ایل استتت که نظیر ایل را یک عدهمطرح 

 فهمی و نافهمی معارفاشی از بدشان استد یعنی یک نهع افراط در عمل که نها و اهدافمزاحم و مانع رسیدن آنها به آرمان

ای است که همه بهده استتد اصالً بدفهمی و سهء فهم یا نفهمی مسأله هم همیشته   ن هم ما ایل اب الئات را داریمداستت؛ اال 
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مستت قیم بهده و معارف را از پیامبر تلقی  اندد کستتانی که ذهل آنهاو پنجه نرم کرده دستت هبا آن ادیان با آن مهاجه بهدند و 

های مخ لف دارند؛ یک عده ها گرف اری، خیلی زیاد نبهدندد به هر حال انسانشتدند رف ار افراط و تفریط نمیند و گکردمی

 کردند و بعد همخهاست ند در راست ای منافع و مقاصد خهدشان قرار دهند؛ تهجیه می  گرف ند را میهر آنچه که از پیامبر می

کردند که دینداری و تدیّل اف ادند و فکر مید یک عده هم از آن طرف میاینها را ملعبه وصهل به اهداف خهدشان کرده بهدند

که به کلی از دنیا گریزان شهندد مخصهصاً چهن ایل سابقه داشت در مسیحیت، ایل  کندمیاق ضا بهدن و صحابی رسهل خدا 

و یک فرهنگ عمهمی که از حالت رهبانیت در رجال دیل به حسب ظاهر مطلهبیت داشتد شما اینها را با هم ضمیمه کنید 

مسیحیت باقی بهد، تلقی نادرس ی که از دیل بهد، قلّت عددی و نیاز به تالش و فعالیت و کهششی که در آن دوران باید تازه 

دادند، اس عداد و ظرفیت در  سخنان رسهل خدا، همه که یک اندازه نبهدند؛ اینطهر نبهد که مسلمانان از خهدشان نشان می

 داد که مثالً گاهیکر آماده و مست قیمی داشت ه باشند که ایل را ب هانند بفهمندد اینها همه دست به دست هم می  همه ذهل و ف

هرد بهده، در مهم افکار افراطی یا رف ارهای افراطی شکل بگیردد ایل کامالً طبیعی است؛ در مهرد حهاریهن حضرت عیسی 

ا بآنها همیل طهر بهدندد شما گاهی مناظرات و گف گههایی که اصحاو حضرت مهسی هم بهده استد اصحاو اهل بیت هم 

د کردندد بعرا م هم به کفر می ح ی یکدیگرکردند و ، ستتتر یک مهضتتتهعی با هم بحث میداشتتت ند را مالحظه بفرماییدهم 

 یل مسأله خیلیدادند که نه ایل کافر است و نه آند یعنی ارف ند خدمت امام)ع( و امام با سعه صدر یک طهری پاسخ میمی

دارد،  کند و بدفهمیگرانه و اصالح داش ه باشیمد اگر کسی اش باه میها نگاه هدایتمهم است که ما در مهاجهه با ایل برداشت

با یک خطا و اش باه او را به کلی از جرگه خارج نکنیم؛ باید او را هدایت کنیمد ایل راه و روش انبیا و اولیا بهده است؛ سیره 

 ل یک امر کامالً طبیعی بهده استداهل بیت عصمت و طهار همیشه بر ایل منهال بهده استد علی أی حال ای پیامبر و

بحث ماست، همیل روایات است که در دالل ش بر حرمت اخ صاء و اخصاء تردیدی نیست و مؤید به اجماع  مهردآنچه که 

 ت قهیه هم هستدیا شهر
 تقریب استدالل به روایات

صاء یا گهیند اخاند میکه به ایل روایت است ناد کرده  عرض کنم و بعد بررستی کنیمد آنها تقریب است دالل به ایل روایات را  

ا یم اخ صاء یا اخصاء یبیناخ صتاء حرام استتد اخصتاء و اخ صاء در واقع از بیل بردن امکان تهلید مثل استد ما وق ی می   

ها به ههای بیضها و نه بیرون کشیدن آنها، یا کهبیدن رگرد شتده که کهبیدن بیضه که در عبارات برخی فقها وا) ح ی وجاء

اند، همان حکم را فقها در حرام دانستت ه شتتده و ملحق به اخصتتاء و اخ صتتاء کرده (ها زایل شتتهدنحهی که کارایی آن رگ

 را داردد وق ی لهله را ببندند، دیگر امکاناند؛ بس ل لهله یا به تعبیر دیگر وازک همی، هم همان کارایی مهردش جاری دانست ه 

کند چه در مرد باشد و چه در زن باشد؛ در زنان هم وق ی رودد پس بس ل لهله حرام استد ایل فرق نمیتهلید مثل از بیل می

ارج ظیر کنیم، خرودد اگر بخهاهیم تنشهد و از بیل میها که باروری است زایل میبندند، در واقع کارایی تخمدانها را میلهله

نگی و گیرند و صتتفات مرداکردن تخمدان از رحم مثل خارج کردن بیضتته استتتد هر دو کارایی الزم را از مرد یا زن می 

 در ایل روایات حرام دانس ه شده استد برند کهزنانگی را از بیل می
 بررسی دلیل سوم
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خهد ایل روایات فی نفسه ببینیم خهاهیم شهیم؛ مید نمیسهره نساء وار 111ما فعالً از زاویه حرمت اضترار به نفس یا آیه  

ا یهمیل ن یجه را بگیریم  در مهرد عقیم سازی که االن محل بحث ماست سپس داللت دارد بر حرمت اخصاء یا اخ صاء و 

نهد تقریب است دالل به ایل روایات معلهم شتدد برای اینکه ما در ایل باره به جمع بندی برسیم و ن یجه بگیریم، به نظرم یک   

 الزم استدها و اینکه کار بیضه چیست مخ صری تهضیح درباره کارایی بیضه
 مقدمه

د 1ها دو کار عمده دارند: کنم که بیضهعرض می مل اجماالً مراجعه کنیددتهانید برای اطالعات بیشت ر به منابع مشروح  می 

کند، شهدد صدا تغییر میهای مخصهص مردانگی ایجاد مید ایجاد صتفات مردانگی که به واستطه آنها ههرمهن  2تهلید مثل؛ 

ت و اکندد یعنی مجمهعه آن صفات، روحیکند و ایجاد میرا در انسان تقهیت می هباآورد، قهه صهرت ریش و سیبیل در می

 کندد حاالتی که به واسطه آن، رجهلیت و مردانگی در شخص بروز و ظههر پیدا می

ستتاز و بعد آمیخ ه شتتدن با های منیهایی به کیستتهاستتاس کار بیضتته در واقع تهلید استتپرم و بعد هدایت آن از طریق لهله

رد و بعد اگر با تخمک مخلهط شهد، نطفه گیشهد که بعد در مجرای ادرار قرار میکه از پروس ات تهلید می است ترشتحاتی 

میلیهن اسپرم  121ن های هر انسابه طهر روزانه بیضته  مثالًشتهدد واقعاً خلقت انستان عجائبی در آن نهف ه استت    منعقد می

یدا پ ها که با چشتم غیرمسلح قابل دیدن نیس ند، قابلیت ایل را دارند که با تخمک لقاح هر کدام از ایل استپرم کندد تهلید می

ی تر است؛ برای ایل هم عل ها معمهالً دو تا سه درجه از دمای طبیعی بدن پاییلکنند و تبدیل به فرزند شتهندد دمای بیضته  

د، قدرت انها تا زمانی که وارد منی نشدهکنند ولی ایل اسپرمها را تهلید میها ایل است که ایل اسپرماندد کار بیضته ذکر کرده

به  که اینها را هدایتوجهد دارند های منی ساز ها  به سمت کیسههای بسیار پیچ در پیچی از باالی بیضهحرکت ندارندد لهله

با آمیخ ه شدن با منی و بعد مهقع خروج با ضمیمه شدن ترشحات پروس ات، یک آمادگی کاملی برای تهلید  کند تامیآنجا 

 شهدد ای تهلید میهای جداگانهسیله کیسهکنند؛ منی به وها منی تهلید نمید بیضهکنندمثل ایجاد 

 شهددهلید نمیشهد، دیگر اسپرم تها بیرون کشیده میشهدد وق ی بیضهشهند، دیگر اسپرم تهلید نمیها کهبیده میوق ی بیضه

شهدد ید ترشحات پروس ات به آن ضمیمه م3د قرار گرف ل اسپرم در منی 2د اسپرم 1به هر حال ایل مسئله سه مرحله دارد: 

 شهد تا وق ی که بخهاهد خارج شهدد سه مرحله طی می آنیعنی یک مایعی است با آن خصهصیات که در 

یم ها و تأثیری که دارد، مانند همیل عقخهاهیم ببینیم آیا واقعاً با ایل کارایی، بیرون کشتتیدن بیضتته یا کهبیدن آن رگما می

 شهد یا نهد سازی و بس ل لهله است یا نه تا بعد ن یجه بگیریم که ایل روایات شامل مانحل فیه می
 

«لیوالحمد هلل رو العالم»                           


