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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
تفريق خاص و ويژه دستورها و تكاليفي وجود دارد كه يكي  طوربهدر قلمرو و ساحت تربيت جنسي گفتيم 

سوره نور بود. روايات  59و  58بود. اين حكم مستند به آيه شريفه  تربية االوالد علي االستيذانو ديگري المضاجع 
هم مؤيد اين حكم بود كه البته چيز جديدي در روايات نبود. نكاتي را در اين آيه عرض كرديم و نكته ديگري كه 

سازي آن مواقع بايد در اين آيه به آن اشاره كرد، اين است كه اين آيه، بالداللة االلتزام بر مطلوبيت و رجحان جدا
مستقيم از خود آيه اين نكته را استفاده  طوربهكه كند. يا اينها و فرزندان داللت ميخلوت از دسترس و ديد بچه

گويد: استيذان كنيد، اين مالزم با اين ها ميكنيم. بنابر وجهي كه سابق گفتيم يا حتي اگر آن هم نباشد، وقتي به آنمي
 ، تحفظ و مراقبتي داشته باشند.ها در جداسازياست كه اين

 هاي گذشته در اين آيه، در غالب دو حكم آمده است:ين نتيجه بحثابنابر 
ها آموزش دهند كه اين مراقبت را داشته باشند. اين يك احتمال بود كه بعيد نيست از آيه استفاده به آن -1

 بشود.
مواقع خلوتشان را جدا كنند و در معرض ديد قرار ندهند.  ترهابزرگو يك حكم هم اين بود كه خود   -2

 البته مقصود، مواقع خلوت است كه براي تمتعات و استمتاعات است.

كه نبايد حال عادي و نحوه معاشرت دائمي، با توجه به آيه، طبعاً داللت ديگري بالمالزمه در آيه هست و آن اين
يه اين است كه حال استمطاع و تمتعات نبايد حال رايج و متداول خانه حال استمطاع و تمتعات باشد. يعني اقتضاء آ

 باشد، بلكه بايد مرزي بين حال تمتعات و حال يك معاشرت طبيعي عادي در خانه باشد.
 :شود و همه درست استچند مطلب از آيه استفاده مي 

ها استيذان كنند. حكم اين استيذان وجوبي است يا كه در اوقات خلوت بايد بچهيك مطلب اين :الف
 استحبابي است يا تمريني؟

 بايد به اين استيذان تربيت كنند. ترهابزرگحكم دوم اين است كه بنابر احتمال، پدر و مادر و  :ب
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ها، در ناقبت كنند و اجازه ندهند كه آحكم سوم اين است كه خودشان هم بايد اوقات خلوتشان را مر :ج
 اوقات خلوت وارد شوند.

 كند كه بايد اوقات خلوت از اوقات غير خلوت جدا باشد و مرزي بين آن دو باشد.بالمالزمه افاده مي :د

مي است. كند. ما اگر آيه را با اين نگاه تفسير كنيم، آيه، آيه مهها را افاده ميبعيد نيست كه بگوييم آيه همه اين
ها را مراقبت هااين تحفظ و ؛كه مواقع خلوت از غير خلوت جدا شودهم در بحث خود روابط زن و شوهر و اين
 ها در اين دام قرار نگيرند.هم بعد تربيتي دارد كه مراقبت كنند كه بچه و ؛داشته باشند. اين بعد اخالقي خودشان است

شود، هم در تكاليف شخصي و ذاتي خودشان، هم در آيه مهمي ميها در تعامل هستند، يك هايي كه با بچهآن
 ها. اين دامنه وسيع از احكامي است كه در اين آيه وجود دارد.تكاليفشان در ارتباط با فرزندان و تربيت آن
آن شمول و است. البته نه به  )6(تحريم/» وَ أَْهليكُْم نارا قُوا أَنْفُسَكُمْ«اين آيه در حوزه تربيت جنسي، نظير 

نه  همشد؟ اين آيه اي بود كه شعب زيادي از آن توليد مياطالق. چطور آن آيه اصل استوار و بسيار مهمي بود و آيه
اي فراواني دارد. البته جهت ديگري هم اي است كه در حوزه تربيت جنسي، دامنه حكمي و نكتهدر آن حد، ولي آيه

اما  ؛ها كه گفتيم، حكم الزامي نيستها با توجه به حديث رفع و اينكه در اين آيه هست، اين است كه حكم بچه
 اگرچهاحكامي كه براي پدر و مادر مطرح شد كه مراقبت و جداسازي كنند، ممكن است بگوييم وجوبي است. 

اگر كسي بخواهد جنبه فتوايي به قصه بدهد، آن است كه دو سه حكمي كه  و ؛هايي كه گفتم در آن باقي استشبهه
 مربوط به خود پدر و مادر است عنوان احتياط وجوبي دارد.

كنيم. اين دو حكم در تربيت جنسي و نكات ديگري هم در آيه هست كه سابق گفتيم و به همين اكتفا مي 
 ترهاييبزرگاين حكم شامل  هردوير و مادر نيست بلكه هايي كه بايد در خانه باشد، فقط مخصوص پدمراقبت

الصِّْبيَانِ ِفي  بَيْنَ يُفَرَّقُ«ها هستند و ها ارتباط دارند. چه پدر و مادر و ديگراني كه در ارتباط با ايناست كه با بچه
نبود. شمول بيشتري داشت. اين آيه خطابش فقط به والدين نيست بلكه كساني  والدينخطابش فقط به  1»الْمَضَاجِع

شود. در هر دو حكم اين نكته را ها در ارتباط هستند شامل ميهايي كه با آنكنند و بچهكه در يك خانه زندگي مي
 گفتيم.
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 هاكراهت جماع در منظر بچه :سومين حكم تربيت جنسي
و مراجعت و دور  استمطاعنسي در خانواده وجود دارد، مراقبت نسبت به عمل حكم سومي كه در حوزه تربيت ج

كند. آن تمتع به معناي مجامعت كه هاي ديگر فرقي نميها است. چه فرزندانشان باشد يا بچهبودن آن از ديد بچه
يد و توجه قرار گرفته است كه تحفظ بكنند و آن را از د موردتوجهخاص در روايات  طوربهتمتع خاص است، 

هست و در چيزهاي كلي ديگر و در ساير اوقات  اينجاهايي كه در كاريها دور بدارند. البته با شمول و ريزهبچه
 خلوت و تمتعات عادي ديگر نيست. در اين تمتع خاص، عنايت بيشتري شده كه ادله را خواهيم گفت.

تكليفي كه در روايات به آن توجه  عنوانبهكه  ها، چه مميز چه غير مميز، امري استعمل مجامعت در ديد بچه 
خاص شده محل بحث است. البته اگر روايات هم نبود، از همين آيه استيذان استفاده كرديم كه مصداق بارز تمتعات 

اگر مفسده واضحي دارد با قواعد اوليه كه گفتيم، قطعًا  و ؛عام، مجامعت است كه بايد از صبي مميز دور باشد طوربه
حكمي داريم. هم ادله سابق هست و هم قواعد كلي داريم. حتي  چنينهمطبق قواعد، ما در مورد صبي  الزام دارد.
گذارد، طبق قواعد موجود، در حد مميز، اگر جايي اطمينان داشته باشيد كه اين عمل در شخصيتش اثر مي در غير

شود استفاده كرد كه نبايد عمل مجامعت در منظر كودكان انجام شود. بنابراين طبق قواعد ما مت يا كراهت ميحر
اش اوسع از قواعد عامه است؟ مقدار تفاوتش با كند و دامنهچيزهايي داريم. بايد ببينيم ادله خاصه هم تأكيد مي

 .كنيمكه ادله را ديديم عرض ميقواعد عامه را بعد از اين

 روايات
ها نيست. ما با لَيت و لعل ممكن است بگوييم روايت معتبر در بين آن تقريباًدر اين بحث رواياتي وجود دارد كه 

 سومين حكم تربيت جنسي در خانواده وجود دارد. دربارهبعضي معتبر است، ولي روايات معتبر، رواياتي است كه 
 ، اين مسئله با عنوانوهفتشصتت نكاح و آداب نكاح، باب عمدتاً در كتاب وسائل، كتاب نكاح، ابواب مقدما

كتاب وسائل چون چندين چاپ دارد و  .آمده است» و الجارية و في البيت صبي أو صبية كراهة جماع المرأة«
 گويم.جلدها متفاوت است، جلد نمي

صبيه و  كهدرحالييعني » و الجارية و في البيت صبي أو صبية أةجماع المر كراهة«عنوان باب اين است كه  
 هم عنوان كراهت آمده و هم في البيت صبي أو صبيه آمده است. كه ؛صبي است، مجامعت كراهت دارد
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 طوربهشويم كه يك گروه از روايات، با بررسي روايات مختلفي كه در اين خصوص مطرح است متوجه مي 
 اول است. طايفهاند. اين مستقيم همين موضوع را مطرح كرده

 اول: روايت
است، اولين روايت،  منظر الصبيو  ي المرئيجماع ف در اين دسته اول كه روايات داله بر اين حكم در خصوص

اَق مَُحمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بِْن إِبْرَاهِيَم عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاِسمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِْسحَ روايت اول اين باب است: 
امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارَِيتَُه  الرَّجُلُ اِمعِلَا يُجَ« بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَْن أَبِي أَيُّوَب عَِن ابِْن رَاشِدٍ عَْن أَبِيهِ قَالَ َسمِْعُت أَبَا عَبْدِ اللَِّه ع يَقُولُ

اي در بيت، به معناي اتاق، بچه كهدرحاليفرمودند:  )السالمعليه( امام 2»ذَلِكَ ِممَّا يُورِثُ الزِّنَا وَ فِي الَْبيْتِ َصبِيٌّ فَِإنَّ
فهمد، فهمد، نميبيند، ميكند خواب است يا بيدار، ميمطلق است. فرقي نمي صورتبهاست مجامعت نكند. روايت 

ذَلِكَ مِمَّا  امْرَأَتَهُ َو لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ الرَّجُلُ لَا يُجَامِعِ «اند: فرموده درهرصورت مميز است يا غير مميز.
 كند كه او به اين سمت تمايل پيدا كند.زمينه را ايجاد مي حكمتش هم آن است كه ،»يُورِثُ الزِّنَا

است. اينجا هم ظهورش آن است. چون مسلم قرينه  كاررفتهبهتر معناي اولي بيت اتاق است. بعد در معناي كلي
، اينجادر  شود بگويي در جايي كه اتاق جدا است. مناسبات حكم و موضوع اين است كه مقصود آن باشد.دارد. نمي

 گيرد.قرار مي موردبحثروايت از چند جهت 

 سند روايت
در بحث سندي اين روايت چند مشكل وجود دارد. البته در باب قاسم بن محمد جوهري به شكل توثيق، چيزي 

به علي بن يقطين سفارش او را كردند و فرمودند:  )السالمعليه(وارد نشده است، ولي در روايتي آمده كه امام رضا 
كنم. از اين توصيه به علي بن يقطين كه كارش را حل بكن و را حل كن من براي تو بهشت را تضمين ميكار او 

 شود يا حداقل داللت در اين حد ندارد.هوايش را داشته باشد، توثيق اين آقا استفاده نمي
 تبار ندارد.سند اع ازلحاظلذا  ها، افرادي هستند كه توثيق ندارند.بعدها هم ابن راشد و پدرش و اين

 داللت روايت
 در داللتش نيز چند نكته است: 
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كه گفتيم مشترك لفظي بين اتاق و كل خانه است. در هر دو به نحو حقيقت استعمال شده  بيت. يكي همين 1 
 بُيُوتٍ  في«گويد: مثل مثال، بيت كه مي طوربهكه عالوه بر اين دو معنا، معناي اعم ديگري هم دارد.  طورهماناست. 

شود، يعني دستگاه، مثل بيوت هاي معنوي منظور است. گاهي هم بيت كه گفته مي) جنبه36(سوره نور/» أَذِنَ اللَّهُ
شود تا خانه و تا خانه به معناي كنند شروع ميبيت از معناي خاص، كه اتاقي است كه در آن زندگي مي مراجع.
كه منظور، اتاق است و معلوم است كه خود دارد. اينجا قرينه داريم بر اينادامه  كندميتر كه جنبه حقوقي پيدا وسيع

 خانه مقصود نيست.
اش خطابش متوجه به مرد است كه مرد با زن و جاريه اينجا. نكته ديگر در داللت روايت اين است كه 2

شود. يعني كراهت يا حرمت اگر براي مرد است، طور است مجامعت نكند ولي القاء خصوصيت مياين كهدرحالي
 طبعاً براي زن هم وجود دارد.

است كه ظهورش نهي است. اگر سند معتبر بود، ظهور نهي در حرمت است. بعيد » لَا يُجَامِعِ«. نكته سوم هم در 3
شود. ولي اگر سند داشت، ظهورش ون سند ندارد، قول به حرمت نمينيست كه كسي قائل به حرمت بشود. البته چ

 در حرمت بود.
اين جمله حاليه است. در اين جمله حاليه،  »وَ ِفي اْلبَْيتِ صَبِيٌّ ... لَا يُجَاِمعِ«. نكته چهارم اين است كه دارد: 4

كه بچه بيدار اري باشد. اين اطالق، اعم از اينكه بچه بيداي باشد. نكته سوم اين بود كه نه ايننيامده كه در اتاق بچه
َو  ... لَا يُجَامِعِ«گويد: كه كسي بگويد: وقتي مي. ظاهر اين اطالق دارد. مگر اينگيردبرميباشد يا خواب باشد را در 

شود. اين هم دو احتمال است كه ممكن است بگوييم انصراف انصراف به اين دارد كه بچه متوجه مي »فِي الَْبيْتِ َصبِيٌّ 
 دارد.
دو احتمال است: ممكن است بگوييم مطلق  اينجا. پنجم اين است كه صبي در اينجا مميز است يا غير مميز؟ 5

اينجا انصراف به مميزش ممكن است گيرد. ممكن است بگوييم انصراف به مميز دارد. است. كوچك و بزرگ را مي
كه ارتكاز و تناسب حكم و موضوع اين است كه بچه ولو در حد تميز نيست، باز وقتي خيلي قوي نباشد، براي اين

 اشاثرگذاريفهمد، ممكن است آثاري داشته باشد. تواند توجه كند ولي معناي جنسيش را نميبيدار است و مي
تر اطالقش قوي اينجاتر بود، تر است. آن بحث انصرافش قويقوي اينجاطالق در عرفي ظاهر است و لذا ا ازنظر

 است. همه هم مستند به برداشت محاوره عرفي و استظهاري است.
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. نكته بعدي هم اين است كه صبي در اينجا ولو مذكر است ولي ظاهرش اين است كه خصوص مذكر مقصود 6
اء خصوصيت هم كه الغيا اين شودميگيرد. الغاء خصوصيت هر دو را مي شد يا پسر،نيست. مطلق است. بچه دختر با

 شود، چون كلمات مشترك بين مذكر و مؤنث است. مگر اينكه مقابله درست باشد.نمي
اين علت نيست، حكمت است. آن چيزي  »ذَلِكَ مِمَّا ُيورِثُ الزِّنَا فَإِنَّ « چراكه. نكته بعدي هم جنبه فقهي ندارد. 7
شود. قبالً مرز حكمت و علت را مفصل تواند تشخيص دهد و اعمال كند، حكمت ميت مكلف نيست و نميكه دس

خواهد بر اساس همان قواعدي كه گفتيم حكمت است. حكمت بودنش هم به اين است كه نمي اينجابيان كرديم. 
اي است كه ممكن است رسد. يعني اين يك نوع زمينهمي آنجايعني قطعاً اين به  »ذَلِكَ مِمَّا يُوِرُث الزِّنَا فَإِنَّ«بگويد: 

 اي است كه بيان شد.برسد. اين هم نكته آنجابه 

 بندي روايتجمع
داللتش حداقل بر يك كراهت در صبي مميزي كه بيدار است مسلم است، اما  اگرچهبنابراين اين روايت، 

از قاسم بن محمد جوهري به بعد مشكالت سندش ضعيف است. سند تا قاسم بن محمد تكرر دارد  حالدرعين
 داشت كه اين مشترك بين سه سند است.

 دوم: روايت
يعني مرحوم كليني از علي بن ابراهيم از  عنه عن ابيهروايت دوم در اين گروه، روايت دوم اين باب است كه 

اين حسين بن زيد بن علي بن الحسين، همان زيد مشهور است. عبداهللا بن عن عبداهللا بن حسين بن زيد، پدرش 
كند كه امام صادق هم از كند از حسين بن زيد كه حسين بن زيد بن علي از امام صادق نقل ميحسين بن زيد نقل مي

بِيَدِِه لَوْ أَنَّ رَُجلًا َغشِيَ امْرَأَتَهُ وَ وَ الَّذِي نَفْسِي «عليه و آله فرمودند:  اهللاصليكند كه پيامبر اكرم اش نقل ميبرادرزاده
 كَانَ زَانِياً َأوْ جَاِريَةً كَانَتْ زَانِيَةً فِي الَْبيْتِ صَِبيٌّ مُسَْتيْقِظٌ يَرَاُهَما وَ يَسْمَعُ كَلَاَمهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِْن كَانَ غُلَاماً

بست. در اتاق را مي 3»ِن ع إِذَا أَرَادَ أَْن َيغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرَْخى السُّتُورَ َو أَخْرَجَ الْخَدَمَوَ كَانَ َعلِيُّ بُْن الُْحسَيْ
 كرد.انداخت و خادمان را دور ميها را ميپرده
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 سند روايت
كه از خاندان سند خالي از ضعف نيست. عبداهللا بن حسين بن زيد توثيق ندارد. ولو اين ازنظراين روايت نيز  

بزرگي است. پدرش حسين بن زيد، فرزند زيد بن علي مشهور شهيد است كه اين حسين هم ظاهراً شهيد شد و 
رگ كردند. اين هايش را امام صادق بزپرورده خود امام صادق است. حضرت زيد كه شهيد شد، بعضي از بچهدست

 امام صادق است. موردعنايتهم توثيق ندارد ولي در خانه امام صادق بزرگ شده و 
رسد. اين دو يعني نوه و فرزند زيد، در اين دو نفر عبداهللا بن حسين بن زيد و پدرش حسين بن زيد به زيد نمي

ها از كه كسي مشربش در رجال واسع باشد و بگويد ايناند و توثيق رجالي به آن معنا ندارند مگر اينسند قرار گرفته
ز مشاهير كه بودند نياز به توثيق ندارد؟ ممكن است بگويد گفتيم ااين خاندان بزرگ هستند كافي است. چطور مي

امام صادق و فرزندش هم از اين  پروردهدستچنين افرادي بخصوص حسين كه شهيد هم شد و مثالً شهيد است و 
 مذمتي نقل نشده است كافي است. كههمينخاندان و... است، 

نسبت به نوه كمي  حالدرعينيد و قبول بكند، اما طور بگوالبته در مورد حسين بن زيد، ممكن است كسي اين 
سخت است. نسبت به پدر كه فرزند زيد است، بعيد نيست اين را بگوييم ولي نسبت به نوه يك مقدار دشوار است. 

بندي را قبول داريم كه زيد آدم معتبري است. بندي رجالي مشهور اين است. ما اين جمعهايي آمده ولي جمعمذمت
هاي فراوان و بارزي وجود دارد. اين آقازادگي ها ضعفو خود علوي بيتاهلرا هم بدانيد كه در خاندان اين نكته 

 چيزي بود كه در خاندان خود پيغمبر اكرم و ائمه هم حسابي بروز داشت. واقعاً اوليه مهم تاريخي بود.
عذاب بودند. چقدر اختالفات بينشان بود. وقتي به خراسان آمدند از دست اقوامشان در  )عليهاهللاسالم(امام رضا  

بحث تاريخي بكند،  آقا زدگيها بود. اگر كسي پيرامون داري بين اينهايي، گاهي مشكلچه دعواهايي، چه آدم
 .آمددرميدر خود خاندان پيامبر چه اوضاع و احوالي بود و گاهي داد خود ائمه  شودمتوجه مي

سعي  هرحالبهمطلقاتي داريم كه ثواب دارد.  اهللارسولنگاه به ذريه شد. در حرمتي هم حفظ مي طرفآناز 
بوده است. اختالفات،  ماشاءاهللاليها كردند حرمت را حفظ كنند ولي اين را بدانيد كه مشكل هم در جريان علويمي

كه  آنجاييعذاب بودند. دادند و ائمه در بعضي از موارد در ، گاهي واقعاً خود ائمه را آزار ميهابكوببزندعواها، 
هايي كه خوب بودند ولي مورد تأييد ائمه نوعي اشكال بيّن و شبه فسادي بود كه وجود داشت. گاهي هم حركت
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شود بگوييم مورد رضايت بود. امام نبود. البته بعضي هم مي موردپسندكه حسن نيت بود ولي باالخره نبودند ولو اين
هاي مفصلي دارد. اين نكته را گفتم براي ها انواع و اقسام و بحثهاي علويمهاي تاريخي دارد. قياها بحثاين
كه توثيق ها را مستمسك قرار بدهد با اينشود اينكه كسي در اين خاندان است، نميرجالي، صرف اين ازنظركه اين

طور رد، در فرزندش اينشود قبول كاگر هم بگوييم در حسين بن زيد مي اينجاخاص هم ندارد، بشود اعتماد كرد. 
 نيست. اين بحث اول به لحاظ سندي بود.

 داللت روايت
 در داللت اين روايت چند نكته است: 
نهي نيست. فقط  اينجاال يجامع داشت.  آنجاكه نيست. براي اين آنجا وضوحبه. اين روايت داللت بر حرمتش 1
طور نيست، فقط زمينه دانيم اينكند. منتهي ما چون ميگويد: اگر كسي اين كار را بكند، بچه اين وضع را پيدا ميمي

ظهور در حرمت دارد، مبالغه  كهاينممكن است كسي بگويد:  اگرچهتر است. است و لذا ظهور در حرمتش ضعيف
 يت و اقتضا و لذا داللت بر حرمتش واضح نيست.دانيم اين زمينه است نه علاست. چون مي

 . دوم غلبه بيت است كه اينجا به معناي اتاق است.2 
اء خصوصيت حتمًا صبي را الغ آنجاصيت نيست. اء خصوالغ اينجا. نكته سوم الغاء خصوصيت از صبي است. 3
اء خصوصيت ما وجه درستي الغگيرد. شاهد اين است كه را مي معلوم است هم دختر و هم پسر اينجاكرديم. مي

 است.
مورد تصوير است كه صبي كه مستيقذ است و  اينجاگفتيم، مي آنجاكه انصرافي هم كه نكته چهارم هم اين .4
 بيند نه خوابيده باشد. آن نسبت به مميز هم بعيد نيست اطالق داشته باشد. چه مميز باشد چه نباشد.مي

 سوم: روايت
وَ فِي اْلعِلَِل َعنْ ُمحَمَّدِ بِْن اْلحَسَنِ َعنِ الصَّفَّارِ عَْن أَحْمَدَ ْبنِ ُمحَمَّدٍ «روايت هفتم است روايت سوم در اين باب، 

 لَ سَِمعْتُهُ يَقُولُ ي عَبْدِ اللَِّه ع قَاعَنْ أَبِيهِ عَنِ الَْقاسِمِ بِْن مَُحمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بِْن إِبْرَاهِيَم عَنْ َحَنانِ بْنِ سَدِيرٍ َعنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِ
اين روايت هم قاسم بن محمد در  4»الزِّنَا امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي اْلبَيْتِ َصبِيٌّ فَِإنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوِرثُ الرَُّجلُ لَا يُجَامِعِ
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داللت، همان نكاتي كه در روايت اول  ازنظرسند ضعيف است  ازنظرآن هست و اسحاق بن ابراهيم كه سند ندارند. 
 هم هست و چيز جديدي نيست. اينجاگفتيم، 

 چهارم: روايت
ئمه است و چند روايت از طب اال كه ؛روايت چهارم هم روايت هشتم همين باب است كه سندش معتبر نيست

 ضعيف در آن است.
 اينجا 5»حَيْثُ يَرَاَك صَبِيٌّ يُْحسِنُ أَنْ يَِصفَ حَاَلك الْجَِماعَوَ  إِيَّاكَ« است كه فرمودند: السالمعليهاز امام باقر  
گويد. بچه را مي سالهدوسهتواند حالت را توصيف بكند، اين قبل از تميز است و بچه گويد صبي كه ميمي
تواند توصيف كند كه چه اتفاقي مي چهارسالهسهتواند بگويد در چه حالي بودند. االن هم گاهي بچه مي چهارسالهسه

فهمد. مقصود مميز است ولي احتمال دارد كه اعم باشد كه اين هم سندي ندارد. كه معني جنسيش را نميافتاد ولو اين
گويد. آن روايت هم كه گويد. مادون مميز، منتهي باالتر را ميزند كه صرف صبي ولو شيرخواره را نميقيد مي اينجا

شود گفت ها بيرون آمده است. مجموعاً ميكالمهما در حدي است كه بچه از حالت طفوليت و اين يراهما يسمع
اي كه در گهواره خوابيده است. آن شايد انصراف داشته گيرد ولي نه در حد بچه شيرخوارهها غير مميز را مياين

 باشد.

 :روايت پنجم 
باب مستدرك است، در جعفريات است. سند جعفريات روايت پنجم در مستدرك، در همين باب كه اولين حديث 

در مهد است ولي  6»الْمَهْدِ َيْنظُرُ إِلَيْهِمَا فِي ص َأنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَِّبيُ اهللارسولنَهَى «هم ضعيف است. 
 كند. اين شمولش بيشتر است ولي باز سندش ضعيف است.نگاه مي
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 بندي رواياتجمع
 هم در ذيل اين دو، روايات ديگري هم داريم. در كتاب نحن و االوالد اگر مراجعه كنيد، رواياتي موجودباز 

است. ما پنج روايت در وسائل و مستدرك داريم و بايد سه چهار روايت ديگر هم باشد. عامه هم دارند يا ندارند من 
لي در حكمي كه مطابق قواعد است و رواياتش هم از اين روايات معتبر نيست و كدامهيچ. مالحظه كرديد دانمنمي

 حداقل شش الي هفت حديث موجود است.
گفت نه. مخصوصاً در فتاواي مشهور هم آمده است و لذا در  صراحتبه شودميدر اين حكم در حد كراهتش ن 

و مميز حضور دارد  ولو بچه غير كهدرحاليكه اين عمل انجام شود، وجود دارد بر اين مؤكدياين حد كه يك كراهت 
و توجهي دارد، اين ثابت است. اين در صورتي است كه مطمئن نباشد كه به گناهي بكشد. اگر چنين اطميناني  بيندمي

 شود دست برداشت.باشد، طبق قواعد حرام است. ولي اگر چنان چيزي نباشد از كراهتش نمي
آن قاعده كلي  درواقعگويد. در اين باب رواياتي ديگري هست كه اصل بحث قاعده كلي اين حكم خاص را نمي 
يك تفريق  درواقعگفتيم، اين روايت هم مؤكد است. ما حكم چهارمي كه در آن دليل آيه مي عنوانبهگويد: مي

يكي هم اين هست كه خصوص حال المضاجع گفتيم، يكي استيذان و جداسازي جاي خواب و اوقات خلوت و 
مجامعت است كه در اينجا تأكد دارد و حداقلش هم كراهت مضاعف است ولي اگر آن احوال باشد، حرمت هم 

 ممكن است باشد.
گيرد. ها را هم ميكه جدا باشد و آن اطالق، اين استاحتياط واجب  كه جداسازي حال خلوت گفتيم در مورد

شود. عقاب كند. كراهت است. ولي اين كراهتش با احتياط وجوبي جمع ميدا ميمنتهي در حال جماع تضاعف پي
داشتيم. اين هم  آنجاهم كه احتمال حرمت احتياطي هست، ما  آنجاييشود. حتي در مضاعف مي اشوجوبياحتياط 

آورد. چون سند ندارد. اگر سند داشت قائل به آورد، تأكد ميكند، منتهي مستقالً حرمت نميدر آن تأكد ايجاد مي
 گفتيم الزام است.كه در آيه هم ميشديم. مثل همانحرمت مي

ها حساس سالم بر اين جدا بودنبينيد چقدر اواقعاً آيه را ببينيد. اگر در اين روايات، همه را كنار هم بگذاريد مي 
 است و مراقبت دارد.
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 روايت ششم:
مطلب ديگر عالوه بر چند حكمي كه از اين ادله به دست آورديم، يعني مؤكد حكمي كه از آيه به دست آورديم 

كند. مثالً روايت كه جداسازي مواقع خلوت بخصوص حال مجامعت، رواياتي در اين باب است كه آن را تأكيد مي
 غالب روايات اين باب، معتبره هم هست. برخالف وهفتشصتم در همين باب سو

قَالَ: سَأَلْتُهُ (سند خيلي خوب است)  وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّاٍد عَنِ الْحَلَِبيِّ َعنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع«
 7.»النِّساء سْتُمُأَوْ المَ  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ َعزَّ وَ جَلَ

) معناي لغوي اين، يعني به همسرانتان دست زديد ولي اين 43ء/(نسا »النِّساء المَسُْتمُ« :گويدمي ايشريفهدر آيه 
يعني مجامعت. تازه خود كلمه مجامعت هم كنايه است. مجامعت كنار هم  »النِّساء المَسْتُمُ«كنايه از مجامعت است. 

يعني چه؟  »النِّساء المَسْتُمُ«گويد، كنايه است. حضرت فرمود: سؤال كردم كه عمل مجامعت را ميبودن است ولي اين
 و آب پيدا نكرديد، تيمم كنيد. »النِّساء المَسْتُمُ«گويد اگر آن آيه تيمم است كه مي

آمَنُوا لَا تَقَْربُوا الصَّلَاةَ وَأَْنُتمْ سُكَارَى َحتَّى تَْعلَمُوا مَا  نَيالَّذِ هَايا أَي«سوره نساء  وسهچهلآيه  هشتادوپنجصفحه 
 اَمسُْتمُ أَحَدٌ مِنُْكمْ مِنَ الَْغائِطِ أَوْ لََحتَّى تَْغتَسُِلوا وَإِْن كُْنتُْم َمرْضَى أَوْ َعلَى سَفَرٍ أَوْ جَاَء  لٍيسَبِ  يتَقُولُونَ وَلَا جُُنًبا إِلَّا عَابِرِ
كه  )43 نساء/» (إِنَّ اللَّهَ كَاَن عَفُوا غَفُوًرا كُمْيدِيفَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَ بًايطَ دًايصَعِ  مَُّموايالنِّسَاءَ فََلمْ تَِجدُوا مَاءً فَتَ

هم تيمم هم بدل از وضو است هم بدل از غسل است. حضرت فرمود: المستم النساء يعني جماع نه لمس به  اينجا
السَّْترَ فَلَمْ يُسَمِّ َكَما  هُوَ الْجِمَاُع وَ لَكِنَّ اللَّهَ َستِيرٌ ُيحِبُ«معناي لغوي و ظاهري اوليه، بلكه كنايه است. بعد فرمودند: 

 آورده است. »النِّساء المَسْتُمُ«آورد. اسمش را خدا چون حيا دارد و ساتر است، اسم آن عمل را نمي 8.»تُسَمُّونَ
 بررسي داللت آيه

كند كه مستقيم بحث لفظ است و ادب لفظي است و مستحب است كه در ممكن است بگوييم اين داللت بر اين مي
شود. رعايت كند. قطعاً اين حكم از اين روايت استفاده مي هاي جنسيمقام گفتگو هم انسان نزاكت لفظي را در بحث

گويد رعايت ادب نزاكت بياني، ادب زباني در اموري كه حرامي نيست و مانعي ندارد خود عمل را اسم ببرد ولي مي
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                                                                                                                                                                                                                                                            :  ٢٣٧٣ ماره 

 

تر ادب زباني بيش هرقدرادب باالتري در آن است.  اينجاها خودش ادب است، منتهي بكند. البته مثل مجامعه و اين
خوب است كه رعايت ادب در مقام عمل هم بكند. قطعاً اولويت در اين  اوليطريقبهرا رعايت كند، مستحب است. 

كند. البته رواياتي كه به حياء اشاره هست يا روايت ديگر هم در اين باب و ابواب ديگر هست كه حيا را توصيه مي
ه در حد استحباب است. ولي ما از آيه استفاده يك نوع حرمت احتياطي كند و بعضي در مورد خانه است، هممي

 داشتيم.
 


