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

 

 خالصه جلسه گذشته

. ذکر شد گذشته، در جلسات بعضی از انظار و آراء در جمع بین روایات دال بر جواز وطی المرأة دبراً و روایات دال بر منع

عرض شد در این میان شهید ثانی در مسالک، برخالف رویه معمول خودشان و برخالف بسیاری از بزرگان، در این مسأله 

 است.  نکردهبه طور کلی نه روایات دال بر جواز، و نه روایات مانعه را ذکر 

 کالم شهید ثانی

و  ا از طریق عامه. اما روایاتی که از طریق ز طریق خاصه فرماید: روایات در این مساأله متتل  اساته  ا ا  ایشاان می 

. کندخاصه وارد شده، اشهر آنها روایات دال بر جواز است. روایاتی که از طریق عامه وارد شده، اشهر آنها داللت بر منع می

کند، نُه ز و حلیت مید د که روایاتی که داللت بر جوابعد ایشاااان به طور کلی یک جمع بندی آماری از روایات ارامه می

روایت اسات، که  شات روایت از طریق شایعه نشد شده و یک روایت از طریق ا د سنت. روایاتی که دال بر منع  ستند،    

و »فرماید: ده روایت از طریق عامه و ا د سنت نشد شده است. بعد می اند که ساه روایت از طریق خاصه و سایزده روایت 

، نه در روایات دال بر جواز، و نه در روایات دال بر منع، حتی یک «جیس فیهر حدیثٌ صااا ی جمیع االخبار  ِن  اجارببی    

گوید: ما  یچ یک از دو طایفه از می. ایشان «فلذا اضربنر ع  ذکرهر ِ  اجارببی »: گویدمیروایت صحیح وجود ندارد. لذا 

 کنیا. روایات را ذکر نمی

بعم  ادّعى بعض أص ربنر ِنهم اجعالِة في اجمختلف و اجتذکرة أنّ في أحردیث اج لّ »گوید: کند و میبعد ایشان استدراک می

، فشط مرحوم عالمه ادعا کرده که در بین احادیث دال بر جواز و حلیت وطی المرأة دبراً، در بین اصااحا  ،«واحدا صاا ی ر

روایت عبداهلل بن ابی یعفور است. البته منظور ایشان از روایت عبداهلل بن ابی یعفور،  ا یک روایت صحیح وجود دارد و آن 

نیست. چون از عبداهلل بن ابی یعفور سه روایت نشد شده که ما  ر سه را نشد  «إذا  ضای  »آن روایتی اسات که در آن یید  

ع  عبد اجلّه ب  أبي یعفو  قرل: سأج  »ن بود: فرماید: از دید عالمه فشط  مین یک روایت صحیح است. روایت ایکردیا. می

. این روایت دوم ابن ابی یعفور است. روایت «)ع(: ال بأس بهع  اجرجل یأتي اجمرأة في دبرهر  قرل (علیه اجسالم)أبر عبد اجلّه 

 داشته« إذا رضیت»و یید تر بود اول طوالنی

ر . د«ال بأس به و أبر ِر احب أن تفعل»فرماید: ای دارد، میآن را نشد کرده که یک اضافه برییروایت سوم، مرسله است و 

 فرماید: من دوست ندارم که تو این کار را انجام د ی. روایت سوم، حضرت خطا  به ابن ابی یعفور می

آن روایتی که مرحوم عالمه در تذکره و متتل  به عنوان روایت صحیحه به آن اشاره کرده، روایت دوم ابن ابی یعفور است 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 در آن نیست. « إذا رضیت»که یید 

فرماید این ستنی است که عالمه در متتل  گفته استه اما در تذکره یک روایت دیگری را اضافه کرده و آن شهید ثانی می

اسات. یعنی در متتل  یک روایت را صاحیح دانسااته، ولی در تذکره دو روایت از روایات دال بر جواز را    وانصاف روایت 

، شهید ثانی در سند دو روایتی که عالمه آنها را «وجک  في ص ة اجسند فیهمر بظر»فرماید: صاحیح دانسته است. ایشان می 

 صحیح دانسته، اشکال کرده است. 

 ا اسااتدالل مجوزین و  ا  ،صااحیحی دال بر جواز و روایت صااحیحی دال بر منع وجود ندارد روایتبیند میکه ایشااان 

،  ا «اآلیة علي اجطرفی بقي االشااتبرف في دالجة »فرماید: کند. بعد در آخر کالم خود میاسااتدالل مانعین به آیات را ذکر می

اند. بعد  ر دو گروه به بیرا ه رفته اند وشاااده مجوزین و  ا مانعین در داللت آیه بر مدعای خودشاااان، گرفتار اشاااتباه

. به نظر ایشاااان آیات تمام 1«و کذجك قد عرف  حرل اجروایة  فی ترج کلّ ِنهمر في ِطلوبه إجى دجیل خر جي»فرماید: می

اند. پس  ر یک از این دو گروه مشکد گرفتارفرماید دانساتید که  مه روایات از نظر سند  نیساته در مورد روایات  ا می 

 نیازمند دلید خارجی ]غیر از این آیات و روایات[  ستند. 

 کند.در این چند صفحه شهید ثانی به طور کلی  ا راجع به آیات و  ا راجع به روایات این چنین اظهار نظر می

 بررسی کالم شهید ثانی

ایات اینکه  یچ یک از رو مبنی بر. اشکاالتی به این بیان صاحب مسالکتمام نیسته روایات به  به نظر ما این موضع راجع

 .وارد است ندارد و آیات  ا داللت بر مدعا ندارندسند صحیح 

دال بر جواز در حدّ اساتفاضه و بلکه  روایات با توجه به مطالبی که ما در گذشاته گفتیا، مالحظه فرمودید که   اشاکرل اول: 

ت. یعنی حتی اگر بگوییا سند  مه این روایات به نوعی ضعی  است، اما یشین داریا که حتماً یکی از این تواتر اجمالی اسا 

منع، به  بر روایات از امام معصاومعع  صادر شده است. لذا نفی صحت  سند  روایات دال بر جواز درست نیست. روایات دال 

ر عین حال سند برخی از روایات مانعه صحیح است. لذا  ا عکس روایات دال بر جواز، اکثراً مشاکد سندی داشتند ولی د 

در روایات مجوزه و  ا در بین روایات مانعه، حتماً روایات صحیح السند موجود است و ما روایاتی داریا که از نظر سندی 

محسو   سندمُالککه صدوق ا اما از مرسالتی  ستند مثد مرسله  -اند یا اگر  ا مرسله  ستند اند یا موثشهمعتبرنده صحیحه

 شوند.می

ر بین دچون لذا این فرمایش شهید که جمیع االخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح، محد اشکال و تأمد جدی است. 

 یحه داریا که دال بر جواز  ستند.روایات، صح

اینکه ما آیات دال بر جواز و آیات دال بر منع را یک به یک مورد بررسااای یرار دادیا. آنجا اجماالً داللت  :دوماشاااکرل 

را  بر منع «فأتوه ّ ِن  حیث اِرکم اهلل»برخی از آیاات بر جواز را پاذیرفتیاه  ر چناد خالفاً للمحشق التویی، داللت آیه    

 مورد بررسی داللت اینها را یبالًنظر داللت مشکد داشته باشند.  یات نیز ازنپذیرفتیا. پس این چنین نیست که م ن الجانبین آ

 یرار دادیا. 
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پس اینکه شااهید ثانی سااند روایات م ن الجانبین را مورد خدشااه یرار داده، فیه نظرک. اینکه ایشااان در داللت روایات م ن   

 خدشه کرده، فیه تأمدک فی الجمله.الجانبین 

و آنچه که صاحب جوا ر فرموده و مایه  داده تطویدآیات، خیلی مسأله را به یول صاحب جوا ر  بعد در مورد اشکرل سوم:

ه مع أطنابه خرج م ن المسألة أنّ أغربهو : »فرمایدتعجب صااحب جوا ر شده، این است که در این مسأله صاحب جوا ر می 

وید طرا تمسأله  کهترین و بعیدترین اشکاالت به صاحب مسالک است، آن است که با این ، آن چیزی که غریب1«بال حاصدٍ

داده و درباره آن بحث کرده، در پایان کار بدون فتوا از این مسأله بیرون آمده استه و این عجیب است که صاحب مسالک 

 ایی که به خصوص درباره آیات ای فتوا ند د. خالصه آنکه صاحب مسالک در این مسأله با  مه این بحثدر یک مساأله 

کرده اسات، اما خرج عن المساأله بالحاصده  یچ فتوا و نظری نداده و از این مسأله بدون استنتاج نظر و بیان فتوا، خارج   

 شده است. 

رغا اینکه فشها عموماً جانب آیات و روایات ا  ا بدانید که علیعلی أی حال اجماالً خواساتیا ساتن صااحب مسالک ر   

اند، اما در عین حال ایشان ای جانب آیات و روایات مانعه را گرفتهاند ا که مشهور نیز  مین است ا و عدهمجوزه را گرفته

 روه را کنار زده و نفی کرده است.دلید  ر دو گ

 حق در مقام

ه باید کرد. یک موضاع، موضاع شهید ثانی استه یکی موضع کسانی مثد شیط طوسی است که   که با این روایت چ دیدباید 

. اندانده یکی حمد بر تشیه کرده اساات. حاال ما  سااتیا و دو طایفه از روایات که اینها با  ا متعارض حمد بر کرا ت کرده

ال بر جوازانده یک طایفه  ا از وطی چون عرض کردیا که یک سری روایات که در بین آنها روایت صحیح السند  ست، د

 با این روایات متعارض چه باید کرد؟اکنون اند که در بین اینها نیز روایت معتبر وجود دارد. المرأة دبراً منع کرده

 توانیا بین روایات جمع کنیا. به نظر ما، چند مطلب را باید در اینجا مالحظه کرده با مالحظه این امور می
 امر اول

از توان میاگر مجموع روایات دال بر جواز را مورد مدایه یرار د یا، در بین روایات دال بر جواز، تنها دو روایت اسات که  

وگرنه در سایر روایات  یچ تعبیری که داللت بر کرا ت کند، وجود ندارد. فشط در صحیحه صفوان  کرد.آنها کرا ت استفاده 

. به خاطر دارید که صاافوان خدمت امام رضاااعع  رسااید و 2«إبّر البفعل ذجك»فرمود:  این تعبیر آمده بود که امام رضاااعع 

ساال او این است که آیا وطی المرأة دبراً جایز  کرد این ساال را از شما بپرسد،عرض کرد: کسای ساالی داشت که شرم می 

د ید؟ که خود  شما نیز چنین کاری انجام میکند . بعد راوی از امامعع  ساال می«جیس به بأس»است یا نه؟ امامعع  فرمود: 

 د یا. ، ما این کار را انجام نمی«إبّر البفعل ذجك»فرماید: امامعع  می

جمله  اینجا عرض کردیا که اند اساتفاده کنند که این عمد مکروه است.  مان برخی به اساتناد این جمله امامعع  خواساته  

، ظهور در این دارد که این کار متناسااب با شااأن ما  «إبّر البفعل ذجك»امامعع  دال بر کرا ت نیسااته اگر امامعع  فرموده 

د ند، معنایش این نیست که این کار مکروه است و یک مبغوضیت ذاتی دارد نیست.  ر چیزی که اممهعع  بگویند انجام نمی
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کنند. عمده این است که این داللت دارد بر عدم تناسب این عمد با شأن اممهعع ه و اال  و بهتر است  مه مردم از آن اجتنا 

 اده کنیا، چنین چیزی یابد استفاده نیست. اینکه بتوا یا از این کالم امام عع  برای عموم مردم کرا ت است 

که مرفوعه اساات و آن را بریی از  روایت دیگری از عبداهلل بن ابی یعفور وارد شااده که روایت سااوم ابن ابی یعفور اساات 

. اگر به خاطر داشته باشید، ساالی که در این روایت مطرح شده، با دو روایت دیگر تفاوت دارد. در 1امامعع  نشد کرده است

ه  ا در روایت اول و  ا در روایت دوم این ساال «ساأج  ع  اجرجل یأتي اجمرأة في دبرهر »آن دو روایت ساال این است: 

 عَجُز به. گفتیا که اعجاز جمع «سأج  ع  اتیرن اجنسرء في اعارزه ّ»ده است. اما در روایت سوم ساال این است: مطرح ش

، ولی در «جیس فیه بأس»خره شایء است که از آن اراده دبر شده است. امامعع  در ابتدا فرمود:  معنای دنباله و پشات و ما 

فرماید: اشاکالی ندارد ولی ما دوسات نداریا که شما این کار را انجام   ، حضارت می «و ِر احب أن تفعل»فرماید: ادامه می

 این یک منعی از انجام این عمد توسط اصحا  است. کأنّد ید. 

کند. چون کساانی که متصوصاً از اصحا  خاص حضرت بودند، مثد  عرض کردیا که این مطلب  ا داللت بر کرا ت نمی

به خاطر مویعیت و شأن خود از بعضی کار ا اجتنا  کنند. اینکه امامعع   شدتوصیه میخود  حضارات معصومینعع  گا ی  

ندارم تو این کار را کنی، داللت بر کرا ت این عمد در بین مردم ندارد. نهایت این فرماید اشاکالی ندارد ولی من دوست  می

کننده آن  ا به خاطر شأن آنها میتنا  کند بر اینکه امامعع  و نزدیکان و اصحا  ایشان، از این کار اجاسات که داللت می 

 شود.ولی کرا ت برای بشیه مردم از این بیان استفاده نمی

اند ولی کند، فشط این دو روایت اسااات که برخی از آنها اساااتفاده کرا ت کردهپس در بین روایات که داللت بر جواز می

اکثر این روایات یا تشریباً  مه آنها، جواز وطی المرأة مالحظه فرمودید که این دو روایت دالّ بر کرا ت نیسااات. پس ظا ر 

 دبراً است. 
 امر دوم

کنیا، آن اسات که روایاتی که از عبداهلل بن ابی یعفور نشد شده، سه روایت  ستند. در   ذکرنکته و امر دوم که باید در اینجا 

وارد شااده اسااته آن روایتی که محمد بن حمران از عبداهلل ابن ابی یعفور نشد « إذا رضاایت»یک نشد از ابن ابی یعفور، یید 

د ، اگر زن راضی باش«ال بأس اذا  ضی » :؛ قرل)ع(سأج  ابرعبداهلل)ع( ع  اجرجل یأتي اجمرأة في دبرهر»کرده که ساال کرد 

رای او ب ، کأنّ«ِرکم اهللفأی  قول اهلل عزوجل فأتوه ّ ِ  حیث ا»کند: اشاکالی ندارد. بعد ابن ابی یعفور در ادامه ساال می 

یول خداوند در  کند پس اینید اگر زن راضای باشاد اشاکال ندارد، لذا از امامعع  ساال می   فرماعجیب بوده که امامعع  می

هذا في طلب اجوجد  اطلب اجوجد ِ  حیث »شااود. امامعع  فرمود: از این آیه، منع فهمیده می شااود؟ یعنی کأنّیرآن چه می

فرماید اینکه در یرآن وارد شااده، . امامعع  می2«هلل تعرجي یقول بساارمکم حرثکم جکم فأتوا حرثکم أبي شاا تماِرکم اهلل إن ا

أتوا ف»کنید، این م ن حیث امرکا اهلل باشده و اال خود  خداوند از آن طرف فرموده طلب فرزند و بچه میبرای آن است که اگر 

پس روایت اولِ عبداهلل ابن ابی یعفور ظهور در جواز مع رضایة المرأة دارد. مفهوم این روایت آن است . «حرثکم أبي شا تم 
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 جایز نیست.  که ال یجوز اذا لا ترض. اگر زن راضی نباشد، این کار

ندارد و اال ساال  مان « إذا رضیت»، با روایت اول دو تفاوت دارد. تفاوت اول این است که یید 1روایت دوم ابن ابی یعفور

ندارد. تفاوت دوم این است که آن « إذا رضیت»، ولی یید «ال بأس به»فرماید ساال است. جوا  امام  ا  مان است و می

 ذید را ندارد. 

ابن ابی یعفور از بریی به نحو مرفوعه نشد شاده اسات. در سند روایت این چنین آمده عن البریی رفعه به امام    روایت ساوم 

صاادقعع . آنجا ساال از اتیان فی اعجاز النساء است. تعبیر ساال در روایت سوم، با روایت اول و دوم فرق دارد. بعد یک  

امام به ابن ابی یعفور  اینکه، «و ِر احب ان تفعل»د و آن این اساات ای  ا در ذید یول امامعع  نساابت به یبد داراضااافه

 فرماید ما دوست نداریا که این کار را انجام د ی. می

 ن ابی یعفور داریاه حال چه باید کرد؟ما سه روایت از ابپس 

توان وطی المرأة دبراً میراره آن ساتن بگوییا، که نتیجه آن، این است که د اینجا حداید پنج مطلب وجود دارد که باید درب

را گفتیا، آراء متتل  را گفتیا، حتی موضع شهید ثانی نسبت به این روایات معلوم شد. کسی که ا د  داد. ما  مه انظارفتوا 

 ماند. عطد میشود و مفن است نباید در اینجا گرفتار تحیر و سرگشتگی نشوده کسی که ملکه اجتهاد ندارد، در اینجا گیج می

شود. ما فعالً امر اول را گفتیا و  ای گذشته در اینجا معلوم میمالحظه پنج امری که در ادامه بیان خوا د شد، نتیجه بحثبا 

به امر دوم فشط یک اشاره اجمالی کردیا. در امر اول معلوم شد که در بین روایات دال بر جواز، روایتی که داللت بر کرا ت 

 کنیا؟ چونجع به روایت ابن ابی یعفور اساته چرا درباره این روایت به خصوص بحث می ، وجود ندارد. مطلب دوم راکند

 ای جزمی وجود دارد. آیا باید بگوییا ساه روایت از ابن ابی یعفور به دسات ما رسیده است و بین این سه روایت، تفاوت  

را  ننده است که باید ببینیا یید إذا رضیتاند یا اینکه یک روایت  ستند؟ این از آن جهت تعیین کاینها ساه روایت مساتشد  

چه کار کنیا، چون فشط در روایت ابن ابی یعفور این یید آمده اساات و در  یچ یک از روایات دیگر، یید إذا رضاایت  باید 

 نیست. 
 

«الحمد هلل ر  العالمین»  
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