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

 

 خالصه جلسه گذشته

این بود که روایات دال ؛ امر اول شد ذکردر بیان مقتضای حق در این مقام، عرض شد که باید اموری مالحظه شود. دو امر 

که برخی در صدد استفاده کراهت بودند که دارند. تنها در دو روایت تعابیری آمده داللت بر جواز وطی دبر مطلقا  ،بر جواز

از ید جوتواند تقینمیگانه که از ابن ابی یعفور نقل شده، معلوم شد چنین داللتی وجود ندارد. امر دوم این بود که روایات سه

 ی به رضایت مرأة را ثابت کند؛ لذا از آنجا که ورود قید قطعی نیست، این تقیید قابل استفاده نیست. وط
 سومامر 

بعضی از روایات مثل روایت سدیر و مرسله صدوق، صریح در منع هستند. روایت سدیر همان روایتی بود که در آن از اتیان 

ََأُلل هِ)ص(ر( يعَنْ سَََيٍر   »به محاش النسااام منع کرده بود    بلمَّتري هِنِّسَََا ر عَ)َ  مَحَاشأ قَالَ سَََعرتُ أ بَاَا عَتُرَ  ( ي ٍَولُلل قَالَ سَس

 سِعَالِ عَ)َ  نرسَا ر بلمَّتري مَحَاشأ قَالَ سَسأُلل هِ)ص(ر( ي». از شای  صدوق نی  همین روایت به نحو مرسل نقل شده است   1«حَ َهمٌ

با توجه به روایات مستفیضه دال بر جواز، یا باید این دو روایت ولی اینها تقریباً صراحت در عدم جواز دارند.  .2«بلمَّتري حَ َهمٌ

معنا ندارد؛ از آن طرف، آن روایات به وضااوج جواز وطی  ی  آنهاحمل بر تقیه شااوند یا حمل بر کراهت؛ چون ر ع ید از 

 اند. الدبر را بیان کرده

ندارد؛ زیرا هر دو روایت از قول رساول خداص(  نقل شده است و قطعاً در زمان رسول  حمل بر تقیه در اینجا وجهی لکن 

غیر از زمان ائمه معصااومینصت  اساات. یا روایت ه  در دعائ  االسااالم از   زمان خدا موضااوت تقیه منتفی اساات؛ این  

ل مل بر تقیه شوند، قابل قبومنتفی است. پس اینکه این دو روایت حه  موضاوت تقیه در آن  که  شاده امیرالمؤمنینصت  نقل 

 به سر حد لیماند که اینها ظهور در این دارند که این عمل مبغوضایت ذاتی دارد و نیسات. تنها یا وجه و احتمال باقی می 

 رسد. حرمت نمی
 چهارمامر 

شده است. روایت این  منعایذام این عمل به مالک نهی از امر چهارم، این اسات که در بعضی از روایات مثل مرسله أبان، از  

. 3«ْؤِْرهَافَ)َا تل ِلتُبَتلكَ عَنْ اَتُضِ بَصُحَااِ(ر عَنْ بَاِي عَبُير هِ)ص(ر( ي قَالَ: سَأَِْتل(أ عَنْ إِتْيَانِ هِنِّسَا ر فري بَعُجَازِهرنص قَالَ هريَعَنْ بَاَان  »بود  
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دأاأ ِهَا وَ  سَََأَِْ َ عَعَّنْ بَتَ  عَاسٍَِةً فري»شااده اساات   تقریباً همین سااؤال و جواب مطرجه  در روایت  تح بن ی ید جرجانی 

 . «هِْعَ ْبَةل ِلتُبَةٌ فَ)َا تلْؤَِْى وَ هريَ حَ ْثٌ كَعَا قَالَ هِ)ص(أ

صارف نظر از اشاکال سندی که در مرسله أبان و روایت  تح بن ی ید جرجانی وجود دارد، در مورد داللت این دو روایت   

منع شده است؛ اع  از اینکه ما  از آنکه این دو روایت ظهور در این دارند که اگر این کار موجب اذیت شود،  گفت توانمی

 جواز دارد.از منع، کراهت استفاده کنی  یا حرمت. و اال اگر موجب ایذام نشود، ظهور در 

ند کارشاد میامامصت   ان، ایذام محسوب شود. یعنی کأنّکه اساساً خودِ این عمل  ی نفسه به حسب نوت زن :ا بن ٍوالهِّهِ)هم 

ی  توانشوند؛ پس آنها را اذیت نکنید. در این صورت میبه اینکه در این عمل ایذام هسات و نوت نساام با این کار اذیت می  

 عمل  ی نفسه و به حسب  رماید از آنجا که اینحضرت می این دو روایت را حمل بر کراهت به نحو مطلق کنی ؛ یعنی کأنّ

 بعش موجب ایذام است، انجام نشود.ط

شود، نظیر آنچه که در از این روایت تفصایل اساتفاده می   رق این احتمال با احتمال قبل، روشان اسات؛ طبق احتمال اول   

  ج ٌ و اگر ایذام باشد، ل  یئجواز مقید به عدم ایذام شاده است؛ اگر ایذام نباشد جا  روایت اول ابن ابی یعفور بود. یعنی کأنّ

شااود؛ چون در روایت از این عمل نهی کرده، آن ه  به جهت أو مکروه. در احتمال دوم، کراهت به نحو مطلق اسااتفاده می

اینکه این عمل  ی نفسه موجب ایذام است؛ یعنی به حسب نوت، موجب ایذام است. در این صورت داللت بر کراهت به نحو 

 گر مقید به عدم ایذام نیست. کند و دیمطلق می

 سؤال 

. دیگر ظهورش در منع به اندازه روایت سدیر و مرسله صدوق نیست. این کنندمیمنع داللت بر نهایت این است که اساتاد   

 شود، با توجه ادله جواز.ه  مثل آنها حمل بر کراهت می

 پنجمامر 

فقها محققه عظیمه بین المتقدمین مِن الامر پنج ، که به نوعی منشأ اصلی برای  توا به کراهت شدید است، آن است که شهرت 

و المتأخرین مِن الفقها بر کراهت وطی المرأة دبرا اسات. خودِ این شهرت عظیمه محققه، باالخره به ضمیمه آنچه که تا اینجا  

 کند به اینکه در اینجا حک  به کراهت کنی . گفتی ، ما را هدایت می

 بندیجمع 

که در  «إِه سضََي »قید داللت بر جواز مطلقا دارند یا داللت بر منع مطلقا.  ؛ یااندس مالحظه  رمودید روایات دو دسااتهپ

که جواز را در صورت عدم ایذام ثابت کند به نحوی که حتی کراهت  «إِه ِم تْؤِی»برخی روایات بود، قطعی نیسات. قید  

یفه از روایات است. در درجه اول اگر ه  نداشاته باشاد، این ه  از روایت قابل اساتفاده نیست. پس امر ما دایر بین دو طا   

امکان جمع بین این روایات باشاد، قهراً باید جمع کنی . مقتضااای جمع بین روایات، همان اساات که امامصره  در متن تحریر  

  رمودند که اقوی این است که وطی المرأة دبراً جائ ٌ علی کراهیة شدیدة. 

مقتضای جمع بین روایات دال بر جواز و دال بر منع است. و علت اینکه  این است که اینعلت اینکه حک  به کراهت شده، 

شادید اسات، به خاطر روایاتی است که ظهور در منع یا صراحت در منع دارد. تنها مانعی که در مقابل کراهت وجود دارد،   
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رمت دارد ولی در صورتی قابل اخذ آمده است. این حرام، ظهور در منع و ح« حرامٌ»این است که در برخی روایات تعبیر به 

اسات که ما در مقابل آن روایات دال بر جواز، آن ه  در حد استفاضه نداشته باشی . اگر راهی باشد که ما بتوانی  بین اینها  

، احتیاط «وِکن هالحُط ت ك(»جمع کنی ، این اولی اسات از طرج؛ و چه بساا به دلیل همین روایات است که امام  رموده   

در ترک این کار است. یعنی جواز به نحو کراهت شدید هست اما احوط آن است که این کار ترک شود؛ خصوصاً  مساتحب 

، به خاطر همان روایت ابن ابی یعفور «خصاوصاً مع عدم رضاها »در جایی که رضاایت نیسات. اینکه در متن تحریر آمده   

اینجا یا احتیاطی شده و از باب اینکه احتمال این قید و تقیید  دادی ؛ منتهی درمی، باید  توا شداست. اگر آن قید ثابت می

 .دنباشاگر رضایت مرأة همراه آن  اند که به طور کلی این کار ترک شود، مخصوصاًوجود دارد، یا احتیاط مستحبی کرده

 نتیجه بحث در مسأله یازدهم 

نحو است که امامصره  در متن تحریر  همینرسای  که جمع بین روایات به  مجموعاً با مالحظه روایات، به این نتیجه می هوالً:

عضی اند و برا در کنار کراهت ذکر کرده« شدیده» تعبیراند، مثل مرحوم سید و دیگران. برخی اند. دیگران ه   رموده رموده

را پذیر ته و در تفصاایل « رضاایت إذا»قید  چون ایشااان -اند. پس نتیجه اینکه خال اً للمحقق الخویی آن را ذکر نکرده

 اند ا نظر ما همان نظر مرحوم سید و امامصره  است، آن ه  به خاطر جمع بین روایات. خودشان ذکر کرده

 م به تساااقا این روایات ملتساالّمنا که جمع بین این روایات ممکن نباشااد، یعنی علی تقدیر التعارض، قبل از آنکه   ثانياً:

الجمع مهما راغ مرجحات بروی . اگر بین دو طایفه از روایات تعارض صاورت گر ت، گام اول جمع است؛  شاوی ، باید سا  

. نتیجه جمع را مالحظه  رمودید؛ ساالّمنا که اینها تعارض کنند. یعنی ما به نحوی بگویی  که قابل جمع جن الطرامکن اولی م

ت ساقا شوند، باید ببینی  آیا یکی از این دو طایفه از روایات نیستند. در تعارض بین روایات، قبل از اینکه هر دو از حجی

مرجحی دارد یا نه. کنار زدن یا طایفه بهتر از کنار زدن دو طایفه است. چون اگر نوبت به تساقا برسد، هر دو طایفه کنار 

. این اولین بان اصحابی بمااشتهرترین مرجح، شاهرت اسات، خذ   روند. اینجا مرجح با روایات دال بر جواز اسات؛ مه  می

مرجح از مرجحات باب تعارض اساات. اینجا شااهرت عظیمه محققه روایی و  توایی، دال بر جواز علی کراهة اساات. لذا ما 

نااچاری  روایات مجوزه را اخذ کنی  و این بر روایات مانعه رجحان دارد. البته نسااابت به روایات دال بر منع، هر چند اگر  

 عه ساقا شوند، دیگر کراهت ه  قابل استفاده نیست. تعارض کنند و روایات مان
 11مترتب بر مسئله فروع 

آثار این مسأله در ضمن مسأله سه، اشااره نکرده است. اما مرحوم سید به برخی از  اینجا امامصره  دیگر به آثار این مساأله  

از   هرستیسپس . «ع)ي هِزوعة فصل فيعا ٍتت)ق ااحکام هِيخُل»این است  چهار و پنج اشااره کرده اسات. عنوان  صال    

 اند.را ذکر کردهوطی مرأة دبراً مترتب بر جواز  احکام و آثار

تاً کسی که قائل به حرمت باشد، کمتر داری ؛ عمد کساانی که قائل به منع مطلقا هساتند، تکلیفشان معلوم است. در بین  قها  

 وجود دارد که بعداً خواهی  گفت. قائل به جوازند. اما در بین قائلین به جواز نی  اختال اتی

یا مساأله و موضوعی که مترتب بر این بح  است، این است که اگر زن نسبت به وطی در دبر تمکین نکند، آیا نشوز   .1

؛ اگر زن در مقابل درخواست مرد مقاومت کند و تمکین نکند، «نشوز». ما یا عنوانی داری  به نام خیرکند یا تحقق پیدا می

قطعاً نشوز نسبت به امتنات از وطی در قُبل محقق است. لکن شود که شرایا و خصوصیاتی دارد که بماند. نشاوز محقق می 
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کند یا خیر؟ اومت و امتنات کند، آیا صدق نشوز میدر دبر مق ای نسابت به درخواسات وطی  بح  این اسات که اگر زوجه 

 دولی مرحوم سی شودبعضای از کساانی که قائل به جوازند، معتقدند نشاوز به عدم تمکین زوجه از وطی در دبر محقق می   

 .کننداشکال می

اند؛ هر چند برخی اند، نوعاً قائل به وجوب غسلآیا وطی در دبر موجب غسل هست یا نه؟ کسانی که قائل به جواز شده .2

 اند، ولی در گذشته عرض کردی  که در بین  قها بعضی قائل به این هستند که غسل واجب نیست. عای اجمات کردهاد

مسأله سوم، عده است. آیا همان طور که دخول در قُبل موجب عده است، آیا دخول در دبر نی  موجب عده هست یا نه؟  .3

 شود.گویند اینجا وجوب عده ثابت میمی

ند کند. مشهور معتقدیابد یا خیر؟ دخول در قُبل، مهر را به طور کامل مستقر میق میاساتقرار مههر تحق مورد دیگر اینکه  .1

 شود و  رقی بین دبر و قُبل نیست. مهر مستقر میبا دخول در دبر که 

بطالن صاوم؛ از جمله آثار دیگری که بر این امر مترتب شده، این است که اگر دخول در دبر صورت بگیرد، روزه باطل   .5

 شود. می

ود. این شذا کانت اجنبیة؛ اگر کسی قُبالً با اجنبیه مجامعت کند و زنا محقق شود، حد زنا بر او جاری میثبوت حد ال نا إ .6

امر درباره کسی که دبراً ه  مجامعت کند، ثابت است. یعنی حد زنا برای مردی که با اجنبیه به این نحو مجامعت داشته باشد، 

 ثابت است. 

زنی را  ثالًم گویند مهر المثل ثابت است. وطی به شبهه این است کهوطی به شبهه، می ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة؛ در .7

شود، وطی کند. ث  انکشف که این زوجه او نبوده است. اینجا مهر به گمان اینکه زن خودش اسات و زوجه او محسوب می 

 ی در کار نبوده است. اشود؛ چون عقد و مهریهالمثل ثابت می

شود. نظیر همین مسأله در مورد وطی ا؛ با وطی در قُبل یا زن، دختر این زن بر مرد حرام میامه حرمت البنت إذا وطئ .8

 ن اینطور نیست؛ حرمة االمشود. البته عکس آشود؛ دختر زنی که موطوئه دبراً هست، بر واطی حرام میدر دبر نی  محقق می

کند. اما در مورد وطی در دبر، این دی بر واطی پیدا میدر دختر حرمت اببنتهاا؛ در مورد وطی قُبالً باا دختر، ماا    إذا وطئ

 چنین نیست. 

مساأله دیگر، تحقق الحن  بوطئها دبراً اذا حلف علی ترک وطی امرأته  ی زمان او مکان؛ اگر کسای قس  بخورد که در    .9

دبراً وطی کند،  یا زمان یا مکان خا(، همبسااتر شاادن با زنش را ترک کند، اگر در وطی از قُبل خویشااتنداری کند ولی

 شود. یتحقق به النح ؛ که کفاره نی  ثابت می

 اند.است که مرحوم سید ضمن مسأله سه، چهار و پنج، ذکر کرده مواردیاینها 

 رماید حک  ثابت نیست. یکی در مورد نشوز است که میمنتهی در بعضی موارد خودِ مرحوم سید اشکال کرده و گفته اینجا 

شود. مورد دومی که مرحوم سید اشکال کرده، در تحلیل المطلقة ثالثاً بوطی دبر، نشاوز زن محقق نمی  متنات از وطی دربا ا

دانید که اگر زنی ساه طالقه شاود، برای اینکه مرد بتواند به او مجدداً رجوت کند، باید با شخد دیگری ازدواج   در دبر؛ می

؛ بح  در این اسااات که آیا دخول در دبر و وطی در دبر نی  شاااوداو دخول کند. این دخول  ی القُبل محلل میکند و در 
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 ی  شود و دخول رماید نه،  قا دخول  ی القُبل باع  تحلیل میتواند باع  تحلیل این زن شاود یا نه. مرحوم سید می می

 الدبر باع  تحلیل نیست. 

ن در این مساأله اشاکال کرده است. مورد   شاود یا نه. ایشاا  ساوم اینکه آیا عنوان وطی بدون ان ال در مورد دبر محقق می 

دیگری که ایشان اشکال کرده، در مورد کفایت وطی واجب  ی اربعة اشهر است. چهار ماه یکبار مواقعه و وطی با زن واجب 

است. این وطی واجب، وطی  ی القُبل است. آن وقت بح  است که آیا با وطی در دبر در چهار ماه، به واجب عمل شده یا 

اند که آیا با وطی در دبر، اشکال کرده ایالمگوید  ی کفایته اشاکالٌ. همچنین ایشان در باب رجوت در  حوم ساید می نه؟ مر

 .1شود یا نهرجوت در ایالم محقق می

جواز الوطی  ی دبر المرأة قابل طرج و بح  است، هر چند مالزمه به هر حال اینها مسائل و  روعی است که در ذیل عنوان 

 .د، ل وماً به چنین  تاوایی برسدنیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی در اینجا قائل به جواز ش
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