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 خالصه جلسه گذشته

شوند؛ برخ  هز آنها ها به دو دسیهه قسییی      های جلوگیری هز باردهری هسی.  رر  رردم  هم  ره  بحث در بررسی  ره  

و  به دو گر -شوند هام  ره  وجب رس  نم معن  آن ره  -باشند  ه ا دسهه هول  وجب رس  نییهند و برخ   وجب رس    

د  هز هم  برنقبل هز هنعساد نطفه به نور  ه کان لساح و هنعساد نطفه ره هزبی    هام  هس. ره ره شود  گرو  هول آن  نشعب   

ه هی رگرو  به پنج ره  هشیار  رردم  و  علو  شید ره هیی ما هز هم  پنج ره  هز ن ر شیرر   نع  ندهرند؛ شامد قنها  ی له   

شش خاص بخوههد  انع باروری شود و چه  طرح هس.، هذن و رضام. همیر هس.؛ چه  رد با رزل ما با هسهفاد  هز ما پو

هی ره در هم  پنج گرو  هز دسهه هول زن با هسهفاد  هز برخ  هز دهروها ما وسامل بخوههد  انع همجاد رند  قنها  الح ه و نکهه

 ق طرق جلوگیری هز باردهری بامد  ورد قوجه قرهر گیرد،  ی له هذن و رضام. زوج ما زوجه هس. و هم  ه  به جه.  نافا

 هس. ره هم  طرق با حق زوج ما زوجه دهرد  

 شوند.) قبل از انعقاد نطفه(ادامه بررسی راههایی که موجب عقم نمی

برد، آن هس. ره به وسیله برخ   وهد هام  ره قبل هز هنعساد نطفه به نور  ز ینه قولید  ثل ره هز بی    ره  شیشی  هز ره    .6

دهند ره هساساً هسپر  ره هز طرمق  ن  دهخل رح  شد ، هز بی  به نحوی قغییر    طبیع  ما شییمیام   حی  دهخل  رح  ره 

برود و دمگر ه کان لساح با قخما زن فرهه  نباشد  هم  شامد هز گذشهه نیز  عمول بود  ره  ثالً با برخ   وهد طبیع ، دهخل 

د و به سم. قیم. فوقان  رح  برود قا با بامی. در درون فضای رح  حرر. رندهنند ره هسپر  ره   رح  ره شیهشو   

ات ره چه بیا برخ  هز  امع هس. قخما هخهالط پیده رند، در هم   یییر رشهه شود و هز بی  برود؛ هم  ما  وجود سلول  

 والتها و با قحقوهند هم  خاصی. ره هز آن سلب رند  هم  بعضاً در قدم   عمول بود  هس.؛ در هم  ز انطبیع  به رهحه    

رش در ی هسییپر هادهند  هم  دهروها به رنوهن ژلههم  رار ره هنجا    هند ره قولید شیید های جدمد، دهروهام  و قکنولوژی

ها ره در همان دهانه رح  ما بعد هز رار هم  دهروها آن هس. ره بعد هز ورود  ن  به دهخل رح ، هسپر  شود بازهر ررضه   

رنند، چه بیا در همان بدو ه ر ها در همان  هبل ما دهانه رح  هسهفاد    بهه چون هز هم  ژلهبرد  هلورود به رح  هز بی    

ند  اند  هم  ره  هسپر  ره قبل هز هنعساد نطفه همانهی برهی قولید  ثل باق  نم شود و دمگر ز ینهبارث هز بی  رفه  هسپر    

 شود هز آن گرفهه   برد و قابلی. قولید فرزند پنج ره  گذشهه هز بی    

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ه به هشکاالق  ر چونشیود   شیرر   علو      ن ربا قوجه به  طالب  ره دربار  طرق قبل گفهه شید، حک  هم  رو  نیز هز  

وهسییطه آن هشییکاالت برخ  در  ورد رزل قاهل به حر . شیید  بودند، همان طور ره در  ورد رزل گفهی  همنجا ه  وجود 

های رسل  و چه هدله نسل  و روهمات، هگر همنجا  ورد بررسیی  قرهر گیرند، هز آنها حر . لندهرد  همه آن هدله، چه هسییهدال

آمد  لذه هز ن ر حک  قکلیف   علو  هسی. ره هشیکال  در هسیهفاد  هز هم  رو  نیی.  نه  ی له هقالی ش ا با    بدسی. نم  

حر . ره در هم   سا   قوهند  هز همنها نم هرز  و نیه  یییی له  الز ه بی  وجوه دمه و حر . رزل و نه روهمات، هیی رده 

 هثبات رند 

فس  همان طور ره در پنج طرمق گذشهه گفهی ، هم  بحث  طرح هس. ره آما در هم  فر  هذن و رضام. زوجه شرط هس. 

  بیییهما نه   ییی له در هم  فر  ما قفاوق  با طرق گذشییهه دهرد؛ در رزل به نور  زن دخاله  ندهرد و ما  ثالً در  ورد 

رنی ، زن قکومناً دخاله  ندهرد  ه ا همنجا چون  ییی له قرهر دهدن هم  ژله  و دهرو در دهانه خود رح  ها ره بعدهً بحث   لوله

شود، ما هم  ژله و دهرو در  حل  شود ما نم رند؛ معن  ما هم  رمل وهقع   هسی.، هساساً بدون همکاری زن قحسق پیده نم  

م. قوهند حار  هز رضاشود  هگر هم  هقفاق هفهاد قهرهً هم    شود ما نم شود، قوس  زن قرهر دهد     بامی. قرهر دهد ره   

و هذن زوجه باشد و هگر هم  رمل هقفاق نیفهد،  وضوع آن  نهف  هس.  لذه  ی له هذن و رضام. زوجه در هم  فر   یهسل 

وجه هسی. و هگر زوجه رهض  نباشد، خارجاً هز ن ر ررف   هز خودِ هم  طرمق نییی.  قحسق هم  طرمق  الز  با رضیام. ز  

ه کان قحسق آن نیییی.   ییی له زور و جبر و  لبه ما بحث دمگری هسیی.، و هال همنجا در هم  طرمق چه بیییا جای طرح 

  ی له رضام. زوجه  یهسل هز خودِ هم  طرمق نباشد  

گیرد، همی  شیییش طرمق بود  برخ  هز هم  طرق به زن    قسرمبیاً طرق  ره قبل هز هنعساد نطفه به نور  جلوی باردهری ره 

شیود و برخ  هز آنها  ربوط به  رد هسی.  برخ  هز آنها بارث هز بی  رفه  هسپر  هس. و برخ  هز آنها بارث هز    ربوط   

 بی  رفه  قخما هس.  همه هم  شش طرمق هز طرق  ره رس  ه  به دنبال ندهرند، قبل هز هنعساد نطفه هس.  
 دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه

 رند ز هنعساد نطفه قحسق پیده   هام  ره رس  به دنبال ندهرند، بعد هو  دو  هز طرق و ره گر

ها ما خاصی. جلوگیری هز قولید قخما ره ره  هول هسیهفاد  هز بعضی  هز دهروهاس. ره دو  ن ور  هیهند  بعض  قرص   .1

رنند ره هگر قخما قولید شد و با هسپر  لساح صورت گرف.،  انع بساا ما النه گزمن  دهرند ما در رنار آن به نحوی رمل   

ری قوضیح  خهصری ره بیان رردم   گفهی  هسپر  بعد هز ورود به رح  زن آن شیوند   ا در جلیات قبل دربار  ریفی. بارو 

در پر  هسرند قا هز دهانه رح  به قیم. فوقان  رح  برسد ره  ثل قارد  نیب. به ما  ثلث هس.؛ ما  ییری ره ط    

و آن گا   رندپیده   ن لساح ز ها در آن قولید شد ، با قخماهی ره در قارد  هم  رح  قرهر دهرند و قخماآنجا در دو لوله

گومند  هز چیبد ره هصطالحاً به آن النه گزمن    دوبار  در فضیای رح   دق   علق هسی. قا سیرهنجا  به جدهر  رح       

به شرط همنکه  سد ات آن فرهه  باشد و قخما وجود دهشهه باشد و نسص و هشکال  در  -ز ان ورود هسپر  قا هنعساد نطفه 

رشد قا النه گزمن  صورت گیرد  معن  بعد هز ه هزهج و لساح هم  دو سلول و در دو هفهه طول    -نباشد هسیپر  و قخما  

 رشد  وهقع بازگش. آن به فضای دهخل  رح ، قا ز ان  ره چیبندگ  به جدهر  رح  پیده رند دو هفهه طول   
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و هز طرمق جف. هز بدن  ادر هرقزهق  شد جف. قشکیل  شود،  النه گزمد   و چیبدبعد هز دو هفهه ره به جدهر  رح    

رند  گفهی  در هم  دو هفهه، قغذمه هم   وجود هز ذخامر  ذهم  سلول  خود  هس.  بعد هز دو هفهه و قشکیل جف. و   

ا ز ان  ود قشز ان  ره نطفه قشکیل   در فاصله رند به هرقزهق هز ذخامر  ذهم  بدن  ادر  هقصال آن به بدن  ادر، شروع   

رنند ره ه کان گیرد، نسش برخ  هز دهروها هم  هس. ره در دهخل رح  ما قغییرهق  همجاد   ره النه گزمن  صورت   

قوهند به جدهر  رح  بچیبد  در هصطالح فارس  به هم  دهروها ؛ معن  دمگر نم رودبه جدهر  رح  هز دس.   نطفه چیبندگ  

ر همنها شود  ق ثی    صریهام  ره بعد هز رمل  سارب. و هحهمال هنعساد نطفه د؛ معن  قرصشوگفهه    «های روز بعدقرص»

گیرند و قهرهً بارث به جدهر  رح  و هرقزهق و قغذمه هز بدن  ادر ره هز آن   نطفه بدم  صورت هس. ره ه کان چیبندگ  

 شود ره هم  هز بی  برود    

گیرد ول  بعد هز هنعساد نطفه  فرق هم  طرمق با شش طرمق گذشهه در هم  جه. هس. ره هم  طرمق جلوی باردهری ره   پس 

 رر  ررد  همنها دو  ن ور  هیهند  هلبهه همانطور ره برد  در حسیس. نطفه  نعسد  ره هز بی    

 سؤهل: 

 ند هیهی   قا قبل هز هنعساد نطفه صرفاً هسپر  و قخما هس.  ه ا بعدقرم   رهحل قکون فرزهبهدهم صدد بیان هسهاد:  ا فعالً در 

هز لساح چطور؟ در جلیه روز شنبه بعد هز همنکه  رهحل  خهلف قکون فرزند ره قوضیح دهدم ، گفهی  طرق  ره در رل  ه روز 

 همه آن  رهحل هس.  هز همان هبهدهی ه رهند، قسرمباً ناظر به هام  ره در ن ر گرفههبرهی جلوگیری هز باردهری قعبیه شد  و ره 

هی هس. و  ا هم   رهحل ره قوضیح دهدم  و  علو  هس. ها هر رده  ناظر به ما  رحلهقا  رحله بعد هز قشکیل نطفه  هم  ره 

   برخ بودندقبل   رحله قبل هز هنعساد نطفه  هایرند  آن ره ه کان ره سلب    هی هم ها در چه  رحلهره هر رده  هز هم  ره 

 گیرند؛ هرگیرند؛ جلوی لساح آن ره با قخما   گیرند؛ جلوی ورود آن ره به دهانه رح      ره به  ن   هسپر جلوی ورود 

شود جلوی آن ره گرف. و آن ره هی  هگر هز همه هم   رهحل گذش. و به هم  نسطه رسید، همنجا چطور   رده  با ما وسیله

ها ه  جلوی قولید قخما ها دو  ن ور  هیهند؛ هم  قرصهم  قرصول  ها همی  هس.  وها و قرصهز بی  برد؟ رار هم  دهر

اح رنند ره هگر قخما با هسپر  هخهالط پیده ررد و لسگیرند و ه  در فضای رح  ما قغییرهق  هز ن ر شیمیام  همجاد   ره   

  صورت گرف.، هم  نطفه نهوهند به جدهر  رح  چیبندگ  پیده رند 

 گیرد:بامد ببینی  آما هم  طرمق شرراً جامز أ  ال  همنجا چند  ی له بامد  ورد قوجه قرهر 

ور ، ما حه  دخاله  ه  نباشد و به طصورت گیردمک  همنکه آما هگر نطفه  نعسد شد و به نور  دخاله  در هز بی  بردن آن 

ق وهن سس  جنی  ما نه  هصالً هصطالحاً به نطفه، جنی  هطالطبیع  هم  هقفاق بیفهد ره نطفه هز بی  برود، آما مصدق رلیه رن

شود و آن وق. بامد هدله شود ما نه  هگر رنوهن جنی  هطالق شود، هز بی  رفه  و دفع آن  صدهق سس  جنی   حیوه     

رهی ن ز ان  ره بچو)سس  جنی  ره  الح ه رنی   پس هم  ما جه. هس. ره هساساً هز بی  رفه  نطفه در همان دو هفهه هول 

، هم  دو هفهه هس.؛ معن  بعد هز هنعساد نطفه و قبل هز النه گزمن  جلوی هم  ره وجود دهرد جلوگیری هز باروری با هم  رو 

اسد ر  فقوهند هز ذخامر  ذهم  سلول  خود  هسهفاد  رند، ر گیرد ره به جدهر  رح  بچیبد و قهرهً بعد هز همنکه نم   

 هی. ما خیر؟جنی    صدهق سس   (رود  شود و هز بی    



191 

 

ی  هس.  قوهنی  بگومی  هم  جنسد رنوهن جنی  بر هم  نطفه قا قبل هز هم   رحله بعید هس. ره صادق باشد   ا نم به ن ر   

 ندرس. هس. ره ما  رحله هز هسپر  به قنهام  و قخما به قنهام  جلوقر هس.؛ چون بعد هز لساح هم  دو، هم   وجود  هکو

 رسد هز ن ر رری را ؟ به ن ر   قا پس هز نابودی آن رنوهن سس  جنی  صدق رند گومندشد  هس.  آما به هم  جنی    

هصطالح سس  جنی  بر آن  نطبق نیی.  در رری خاص نیز همی  طور هس.  قا  اده   ره جف. قشکیل نشد  و هقصال به 

  قدر  هیس  هس.  همنکه بعد هز قشکیل جف. و هقصال به بدن  ادر صدق رند گومند؛ همبدن  ادر پیده نکرد ، به هم  جنی  نم 

جنی    سسگومند قا هگر دفع شد رنوهن رسد ره در رری را  به هم  جنی  نم ما نه، هم  بحث دمگری هس.  ول  به ن ر   

در دهمر   ی س. ره  ا هم  ره بهوهنشود  پس هز هم  جه. بعید هبر آن  نطبق شود  در رری خاص نیز به هم  هطالق جنی  نم 

 سس  جنی  قرهر دهی  

  رند، قهرهً هدله  ربوط به سس  جنیفس  ما نکهه ره بامد  الح ه ررد  هگر  ا گفهی  رنوهن سس  جنی  در همنجا صدق   

وجود دهرد  هام دله  الکرند، بامد ببینی  در آن هگیرد  ه ا هگر گفهی  رنوهن سس  جنی  در همنجا صدق نم همنجا ره در بر  

ه النه هی رمعن  نطفه هس.؟ره چیبندگ  به جدهر  رح  پیده نکرد  بدهنی  هی ها حک  ره شا ل نطفهره به هرهبار آن  الک

ره بامد  هم  شود ما نه؟ ربوط به سس  جنی     گزمن  نکرد ، آما چنانچه رنوهن جنی  بر آن صدق نکند،  الراً  شمول هدله

ها  ا بهوهنی  آن هدله ره شا ل  انح  فیه رنی  ما نه  هام  در آن ذرر شد  ره به هرهبار آن  الکدله ببینی  ره آما  الکدر آن ه

 هگر گفهی  رنوهن آن صادق هس.، دمگری بحث  ندهرد و الز  نیی. دنبال  الک بگردم   

ن ما هصطالح خلق رنی   بله، هگر ما  فهو   ره قوهنی  برهی خود ادر صدق رنوهن بامد به رری رجوع رنی    ا ره نم 

غوری برهی آن بیان ررد  باشد و به هصطالح ما  اهیه  باشد ره شرع آن ره هی  ا قبیی  ررد  باشد و حدود و ثشارع بر

هخهرهع ررد ، قهرهً در هم   ورد  ا بامد به ن ر شارع نگا  رنی    ثالً رنوهن  یافر ما رنوهن  هس. ره شارع هخهرهع ررد  

شود و هز آن ربور رند  حاال  شود ره قا ما حدی برود و هز وطنش دورهس.  در  حی  شرع  یافر به ری  هطالق   

رند  ه ا شارع همنجا هم   فهو  و  اهی. ره خود  هخهرهع ررد  قر هز ن ر رری فرق  نم قر و آن طریپنجا   هر هم  طری

ه ب ،یق  فهو   و شمول آن خهرره شرریه بامد هز ن ر سعه و ضو هحکا   ره بر آن  هرقب ررد  هس.  بله،  ا در  اهیات 

شارع هرههه دهد  رجوع رنی   هلبهه در همی   ورد ه  قطبیق بر  صادمق رار رری هس.  معن  حه  در  اهیات  الر  ره 

شرر  هس. ره ربارت هز قیا ، رروع و سجود و  افر ما صالة ره ما  اهی. هخهرهر  خهرره شرریه  ثل همی  رنوهن  ی

دهر نه، هم  قطبیق رار شرع نیی.  رسل  ا ما رری هم  ره رهد ه ثال آن هس.  همنکه هم   فهو  بر هم   صدهق  نطبق هس. ما 

هند، در رناوم  و  فاهیم  ره شارع هیهند ره رار قطبیق ره هنجا  دهند  به هر حال در  اهیاق  ره هز ناحیه شارع هخهرهع نشد 

 شد ،  ا بامد به رری رجوع رنی   آنها ره هخهرهع نکرد  و در هدله هز آنها هسهفاد 

شود،  ا بامد ببینی  هز ن ر ررف  به دفع نطفه قبل هز النه گزمن  رنوهن سس  جنی  هطالق قه  بحث سس  جنی   طرح   و

رنوهن سس  جنی  هز ه  رند  هگر جنی  نم  سس رسد ره همنجا نه رری را  و نه رری خاص هطالق شود ما نه  به ن ر     

قوهنی  آن هدله ره در هم   سا   ورد هسهناد قرهر دهی  و آن صورق  هس.  ا   ن ر ررف  همنجا صادق نباشد، در ما صورت 

ها  انح  فیه ره در برگیرد ولو همنکه رنوهن سس  جنی   نطبق هام  ره بیان ررد  باشند ره آن  الکره آن هدله ما  الک
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به  بشود  در هم  صورت جام  برهی هسهناد هی ره النه گزمن  نکرد  ه نباشد  معن  ما  الر  گفهه ره آن  الک شا ل نطفه

  و هال وجه  ندهرد ره  ا هساساً در آن حیطه و حوز  وهرد شوم    ا هم  هدله ره بعدهً در جای وجود دهردهدله سس  جنی  

 خود  بامد بررس  رنی   

 پس هز هم  جه.  شکل  نیی. 

ها دو  ن ور  هس.  معن  ه  خاصی. جلوگیری هز قولید قخما ها و دهروهم  قرص هم  هس. رههی ره وجود دهرد، قنها  ی له

دهند ره آما هم  دهرو رند، نم دهرد و ه  خاصی. هز بی  بردن نطفه   ی له هم  هس. ره ری  ره هم  دهروها ره  صری   ره 

    هس.شددهر  رح  نطفه  نعسد  به ج انع چیبندگ  در وهقع جلوی قولید قخما ره گرفهه ره هم  باروری  حسق نشد  ما 

  ره بررس آنشود ره إن شاا ههلل در جلیه آمند  معن  در وهقع هم   ی له هحهمال  هس.  همنجا ما فضای جدمدی باز   

 خوههی  ررد 
 « یوهلحمد هلل ره هلعالم»


