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

 

 خالصه جلسه گذشته

سه جهت دیگر باقی مانده است. همان  .شددرباره پنج جهت از جهات مورد بحث در مسأله سیزدهم مطالبی عرض 

گذشته نیز گفته شد، از این جهات چهار جهت در متن تحریر مورد تعرض واقع شده اما سایر جهات در طور که در 

یک جهت از این جهاتی که اماس)ره( متعرض آن اند. تحریر ذکر نشددده و مرموس سددید به این جهات اشدداره کرده  

 است. بت به مرأه شائبهاند، شمول مکم عدس جواز وطی زوجه بیش از چهار ماه نسنشده
 جهت ششم: بررسی کفایت و عدم کفایت وطی در دبر

کند اسددت که اگر ما مکم به لزوس وطی و مواقعه در چهار ماه کردیم، آیا وطی در دبر کفایت می اینجهت شددشددم 

، در اینکه «و فی کفایة الوطء فی الدبر اشکال»اند: برای اینکه این مکم امتثال شده باشد یا نه. مرموس سید فرموده

وطی در دبر کافی باشد، اشکال است. این مسأله محل بحث است؛ برخی د که جمع قلیلی هستند د چه بسا مکم به 

، جمع کثیری معتقدند وطی در دبر کافی نیسددت. عمده آن اسددت که ببینیم مقابلاند؛ اما در کفایت وطی در دبر کرده

 کفایت چیست.دلیل بر کفایت یا عدس 
 کفایت دلیل قول به

شود؛ مثل بر وطی در دبر هم مترتب می قُبلدر  بسیاری از امکاس و آثار وطئاند، معتقدند کسانی که قائل به کفایت

همان طور که دخول در قُبل به مقدار گفته شده موجب آن است که زن عده نگه دارد، در  یالزوس غسل، مسأله عده، 

دبر نیز اگر این مقدار داخل شددود، عده مزس اسددت. لذا معتقدند چون امکاس وطی در دبر در بسددیاری موارد مانند  

 . استدر دبر کافی وطی  در این مقاس همقُبل است، بنابراین امکاس وطی در 
 بررسی

 :رسد این استدمل تماس نیست؛ چونه نظر میب

در برخی از امکاس و آثار بین وطی در دبر و وطی در قُبل تفاوت وجود دارد که اینها در جای خود بیان شده  :اوالً

اند، دلیل بر آن نیست که در خصوص این مورد نیز مشترک باشند. در ز امکاس مشترکدر کثیری ااینها اسدت. اینکه  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اینجا باید به دلیل رجوع کنیم و دلیل را معیار و مالک این مکم قرار دهیم. لذا نفس اشدتراک این دو در بسیاری از  

 تواند دلیل بر جریان این مکم در مانحن فیه باشد. آثار و امکاس، نمی

یا آن قرار داده شده چیست. آاسداسا  باید ببینیم بر طب  ادله، وجه اینکه چنین مکمی بر زو  و به نفع زوجه   ثانیاً:

یا نه.  شودمقصدود و منظوری که از این مکم بر طب  ادله قابل استفاده است و بیان شده، با وطی در دبر مالل می 

ه آن است ک -آید به خصوص آنچه از لحیحه لفوان بدست می -نصوص و ادله همان طور که کرارا  گفتیم، ظاهر 

 شود. با وطی در دبر مالل نمی و این است اوو توجه به نیازهای طبیعی به زوجه این مکم یک نوع ارفاق 

 رسد قول به کفایت وطی در دبر تماس نیست. لذا مجموعا  به نظر می
 دلیل قول به عدم کفایت

فی الدبر  وطئالاند، فی کفایة اند و مرموس سدددید نیز در متن عروه اشددداره کردههمدان طور که جمع کثیری فرموده 

اشدکال.. عمده دلیل این قول، همان مطلبی اسدت که در اشدکال به دلیل قول به کفایت عرض کردیم. لرظ نظر از    

کنند؛ ظاهر روایت لفوان این است که اقتضا میاجماع که اشدکال داشت، سایر ادله و مییدات عمدتا  همین معنا را  

شود. این برای چیست؟ با توجه به سیال راوی ه محسدو  می اگر این وطی بیش از چهار ماه ترک شدود، اثم و گنا 

وطی با او را ترک کرده است های زیادی است که دارد که به خاطر گرفتاری و مصدیبت، مدت که مردی زن جوانی 

تناسب مکم و موضوع و سیال  ؛دشاگر بیش از چهار ماه ترک کند، گناهکار محسو  می :اندفرمودههم اماس)ع(  و

ز .  یعنی اگر این نیااستیک ارفاقی نسبت به زوجه این ی که در روایت نقل شدده، نشان دهنده آن است که  و جواب

از آنجا که این مکم برای چنین منظوری جعل شده و لذا مشکالتی پیش آید. ممکن اسدت  طبیعی برآورده نشدود،  

توان آن را کافی شددود، نمیرده نمیبا وطی در دبر آن نیاز برآو آید وتناسددب مکم و موضددوع بدسددت می  ازاین 

 دانست.

 سیال: اگر زوجه رضایت داشته باشد چطور؟

اگر ترک وطی به اذن او باشددد پس در واقع با یعنی اسددتاد: این مربوب به بحث اسددتثنا اسددت. یم أن یکون باذنها؛ 

خواهد به این مردی می که فرض این باشدددرضددایت به وطی در دبر، اذن در ترک وطی در دبر داده اسددت. اما اگر 

شددود؟ ظاهر امر این این اسدت که آیا با وطی در دبر، او دیگر گناهکار شدمرده نمی   سدیال  تکلیف عمل کند، اکنون

تواند ارفاق برای زن محسو  شود و نیاز او را برآورده کند و به طور آنچه که می؛ چون اسدت که این کافی نیسدت  

 . وطی در قبل است طبیعی غریزه جنسی او را ارضاء کند،

فی  چون) توانند مورد اسددتناد قرار گیرند.کنند این جا میسددایر ادله نیز به همان مقداری که بر این مکم دملت می

آیا در این بحث مطرح بود که . مثال  در مورد مضرر و ممر ؛ (الجمله در مورد برخی از ادله اشدکامتی مطرح بود 

س معلو شود؟شود، برطرظ میضرر و مرجی که در اثر ترک وطی بر زن عارض می متعارظ نساء با وطی در دبر آن
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ند مصداق ارفاق به زوجه باشد، وطی در قُبل تواتواند آن نیاز را ارضاء کند و میاست که نه؛ چون آن چیزی که می

 است. 

ین روایات را که انسدددان نگاه ، مجموع ا«عبداهلل)ع(روایت مفص عن ابی»یا  «مدا روووتده العامة عن عمر  » یدا مثال  

ارد؛ اند، وجود دکفایت وطی در دبر همان اشکالی که مرموس سید هم اشاره کردهرسد که نسبت به کند، به نظر میمی

 فی الدبر اشکال..  الوطئکنیم که فی کفایة لذا ما هم مثل مرموس سید عرض می
 جهت هفتم: بررسی اعتبار انزال

اند، آن است که اگر کسی ادخال در قُبل کرد و انزال نکرد، متن تحریر به آن اشاره نکرده جهت هفتم که اماس)ره( در

کند یا نه؟ آیا وبء بدون انزال یکفی یا متما  باید انزال هم لددورت گیرد؟ برای عمل به این مکم کفایت می آیا این

، همان «داال بدو  االنزال ااشااکال و کذا فی اال»اند: این هم یک بحثی اسددت که مرموس سددید درباره آن فرموده

عارظ و المت ئالی الوط منصراظ الخبرنزال اشکال.. ماشکال.، فی کفایة امدخال بدون ا در دبرطور که در کفایة وطی 

هو مع امنزال؛ چون خبر )روایت لفوان( منصرظ به متعارظ است و وطی متعارظ آن است که در آن انزال لورت 

 متعارظ است و وطئنظور کند آثم است، م اند کسی که وطی با زوجه را ترکع( در روایت فرمودهگیرد. اینکه اماس)

 متعارظ مع امنزال است. کأن اگر انزال لورت نگیرد، میتحق  عمل وطی.  وطئ

اند؛ دهش اعتبار آنقائل به دیگر نیز است. گروهی  اعتبار انزالهمان طور که در متن عروه آمده، مرموس سید قائل به 

ت از شود، عبارت اساگر آن کار را انجاس دهد دیگر آثم محسو  نمی گویند آن تکلیفی که بر زو  است کهیعنی می

وطی مع امنزال. در مقابل، عده دیگری قائل به این هسدتند که انزال الرجل مزس نیست؛ آنچه مهم است الل تحق   

 نگیرد. وطی فی القبل است، ولو اینکه انزال هم لورت 
 دلیل قول به اعتبار انزال

 گوید روایت لفوان بنعمدتا  همین اسدت که مرموس سدید فرموده است. ایشان می   اعتبار انزالدلیل قائلین به عدس 

یحیی که عمده مستند مکم عدس جواز ترک وطی زوجه است، منصرظ به وطی متعارظ است. اینکه اماس)ع( فرموده 

در نوع ]نقل به مضددمونا این انصددراظ به وطی متعارظ دارد.   «ثر من اربعة اشااهرالیجوز ترک وطی الزوجة اک»

غیر مقرون با انزال از شمول  این وطئبنابرشدود. لذا چون منصدرظ به وطی متعارظ اسدت،    ها، انزال واقع میوطی

 است.  دلیل خار  است. این دلیلی است که ایشان در متن عروه نیز به آن اشاره کرده
 بررسی

 :این دلیل محل اشکال است؛ چون

آنچه که منشأ انصراظ تواند منشدأ انصدراظ باشد.   انصدراظ نیاز به منشدأ دارد و کثرت و تعارظ خارجی نمی   اوالً:

اسدت، کثرت و تعارظ اسدتعمال اسدت که بارها به این مطلب اشاره کردیم. ولو خارجا  وطی غالبا  و اکثرا  همراه با    

تواند منشأ انصراظ قرار گیرد، آن است که لفظ وطی مقاس استعمال این چنین نیست. آنچه که میانزال باشدد، اما در  
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در اسدتعمامت عمدتا   و بیشدتر در مورد وطی با انزال اسدتعمال شدود، در مالی که این چنین نیست؛ استعمال اعم     

رای انصددراظ ادعایی مرموس سددید و  رود. لذا وجهی بدر وطی با انزال و هم بدون انزال به کار می هم یعنیاسددت 

 برخی دیگر نیست. 

اند، با مطلبی که ایشدان در مسأله قبل فرموده، متنافی است.  آنچه مرموس سدید و برخی دیگر در اینجا فرموده  :ثانیاً

و ال فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره حتى فیما یجب فی »مرموس سید در آخر مسأله ششم فرموده: 

بحث درباره جواز عزل است؛ یعنی انزال در فر  لورت نگیرد و خار  از عروة . در مسأله ششم «اربعة أشهر کل

درباره آن بحث خواهیم کرد که آیا اساسا  عزل جایز است تحریر فر  باشد. این مطلبی است که در مسأله چهاردهم 

موده در جواز عزل فرقی بین جماع واجب و جماع یا نه. مرموس سید در ذیل مسأله ششم که درباره عزل است، فر

 پس ایشددانتوان عزل کرد و از انزال به درون فر  جلوگیری کرد غیرواجب نیسددت. یعنی متی در وطی واجب می

 تواند لورت گیرد. است؛ آنجا نیز عزل می واجبمتی در وطی و جماعی که در هر چهار ماه  فرموده

اند منافات دارد. چون ن اینجا فرموده، با آنچه در ذیل مسأله ششم بیان کردهمطلبی که ایشدا  این اسدت که اشدکال  

داند. معتبر دانسدتن انزال در وطی، ظهور در آن دارد که این انزال در درون فر  باشد؛ چون  اینجا انزال را معتبر می

یز است. معنای جواز عزل فرماید عزل جاادخال بدون انزال اشدکال دارد. از آن طرظ در مسأله ششم می  یدگومی

ک از یچون که اینها با هم ناسازگاری دارند؛  این استمعنایش آن است که انزال داخل فر  نباشد. اشکال چیست؟ 

رت گیرد اما از طرظ دیگر انزال متما  باید لو و این یعنی آنکهشود، میطرظ در کفایت ادخال بدون انزال اشکال 

 اند.اه مکم به جواز عزل کردهدر همین وطی واجب در هر چهار م

 سیال: 

د و به کنگویید این لدق عنوان نمیگوییم انزال خار  از فر  باشدد، فوقش این است که شما می اسدتاد: وقتی می 

راضی است. اگر این همان موضوع باشد، پس  گوییم کأنّتکلیف عمل نشدده است. نهایت این است که اینجا نیز می 

گوییم وقتی خودِ زن رضایت . اگر لدق عنوان نکند و موضوع آن مکم شمرده نشود، میاستبه تکلیف عمل کرده 

این را داخل در موارد استثنا  راضدی اسدت  دهد، ولو آن وطی مورد نظر در دلیل، لددق نکند اما خودِ اینکه زن  می

 برد. می

 سیال: 

یعنی و فی کفایة امدخال بدون امنزال « الو کذا فی امدخال بدون امنز»اسددتاد: عبارت مرموس سددید این اسددت:  

 تواناین ظاهرش آن است که انزال در رابطه با مرد است. البته یک امتمالی هم میاشکال. ظاهر عبارت این است؛ 

 داد که بعدا  عرض خواهیم کرد و اینکه این در رابطه با زن باشد. 
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وم  باید ببینیم آیا منظور از این انزال، انزال الزو  است یا انزال است که ااین توانیم بگوییم آنچه که امن در اینجا می

، ولی به گمان ما بامخره زن هم انزال دارد اما کیفیت آن البته برخی نسدددبت به انزال زوجة اشدددکال دارندزوجده.  

از فقها متفاوت اسدت؛ همان طور که مرموس لامب جواهر در بحث بلو  به این مطلب اشاره کرده است. بسیاری  

کند؛ در مالی که هم منی دارد و هم انزال در او تحق  پیدا زن منی ندارد و انزال درباره او لدددق نمی گویند کهمی

آید که در الطالح هم هست. به هر مال یک مالتی برای زن پدید می کند. این مسداعد و مواف  نظر پزشدکان  می

ان و به او  هیجکه در آن کنند. یک مالتی عبیر به ارگاسم میپزشکی یا الطالح مربوب به خودش، امروزه از آن ت

 شود. رسد و یک سستی بعد از آن برای زن عارض میلذت جنسی می

تواند در مورد زن باشدد یا در مورد مرد باشدد. ما باید ببینیم کسانی   اگر ما از این مالت تعبیر به انزال کنیم، این می

، اشاره به کداس یک از این دو دارند. اشکال فی کفایة امدخال بدون امنزالاند گفتهاند و که این بحث را مطرح کرده

سدددت؛ یعنی وطی کند ولی انزال برای مرد مالدددل ظاهر عبارات انزال الزو  ا البتهآیا انزال زو  یا انزال زوجه؟ 

 نشود. 

گویند منظور کسانی که می باید معلوس شدود نکته دیگر این اسدت که اگر ما انزال را در رابطه با مرد در نظر گرفتیم،  

انزال فی داخل الفر  اسدت؟ چه بسا منظورشان این باشد که انزال خار  الفر  باشد.  آیا انزال الزو  معتبر اسدت،  

ندارد.  عزلبا جواز اگر مطل  انزال منظور باشدد، اعم از اینکه داخل فر  باشدد یا خار ، در این لورت منافاتی   

منافات مکم به عدس کفایت انزال با جواز عزل در لددورتی اسددت که ما انزال را برای زو ، آن هم در داخل فر   

ای اسددت که در آن مرد انزال شددود، آن هم در معتبر بدانیم. یعنی بگوییم این وطی واجب در چهار ماه، منظور وطی

 ارد. ت با جواز عزل دداخل فر . اگر این باشد، این منافا

 ردگویند انزال معتبر اسددت، یعنی انزال الزو  فی داخل الفر ؛ ظاهر عبارت مرموس سددید همین اسددت که وقتی می

 «سیلتهعتذوقی  متی» وارد شده، این تعبیر آمده کهبرخی روایات مخصدولا  روایاتی که درباره تحلیل مططللّ  ثالثا   

یند این گور روایات آمده است. اینها به استناد برخی از این روایات میمرد را بچشد. تعابیری نظیر این د عسیلةزن 

مرد را بچشدد. اگر این باشد، این با جواز العزل منافات   عسدیلة انزال از نامیه زو  در واقع برای آن اسدت که زن  

سددت انزال الزو  معتبر اگفتیم اگر فی وجود ندارد. یا دارد. اما اگر گفتیم انزال الزوجه منظور اسددت، دیگر اینجا تنا

 مطلقا ولو فی خار  الرمم، باز در اینجا این منافات وجود ندارد. 

آنچه که مرموس سید در مسأله بعد هم  بااین مکم  این است کهاشدکال دیگری در اینجا به مرموس سدید شده    ثالثاً:

اینکه اگر روایت لدددفوان را ممل بر وطی متعارظ کنیم، در وطی متعارظ بوسدددیدن و  و آن اند منافات داردگفته

گوید برای عمل به این تکلیف آن . در مالی که خود ایشدان در مسأله بعد می وجود دارداسدتمتاعات قبل امجماع  

                                                    «نید هلل ر  العالموالحم»                                        مقدمات مزس نیست و خود وطی واجب است. 


