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

 خالصه جلسه گذشته

ک قسم از محارم سببی، یعنی نظر به محارم سببی در هر دو قسم، چیست و دلیل بر اینها کدام است. در ی معلوم شد حکم

رمت که ح بیان شد. در قسم دوم، یعنی آنهاکه حرمت نکاح در آنها موقتی و قابل زوال است، الیجوز النظر و دلیل آن هم  آنها

 دو دلیل هم برایش ذکر شد.  ابدی نکاح در آن ثابت است، عرض کردیم یجوز النظر و

 اشکال به محقق خویی

ی، ارم سببفرموده محارم بالمصاهرة یا محابتدا  ایشاناست.  کردهمنقسم به دو قسم هم لکن مرحوم آقای خویی قسم دوم را 

وم این قسم دوی سپس یک قسم حرمتش قابل زوال است و یک قسم حرمتش قابل زوال نیست،  :خودش بر دو قسم است

د دو قسم است؛ یک قسم آنهایی هستن بربه دو قسم تقسیم کرده است. یعنی محارمی که حرمت نکاح با آنها ابدی است هم را 

که حرمت ابدیه در آن ناشی از علقه زوجیت است و قسم دوم آن دسته محارمی هستند که حرمت ابدی در آنها ناشی از غیر 

، حرمت ابدی حاصل از طالق نهم، بعد از ذات البعل، حرمت حاصل از زنا به لِعانعلقه زوجیت است. مثل حرمت حاصل از 

 کند.دیگر زن حرمت ابدی پیدا می نُه بار طالق دادن

فإنّ المحرمات بالمصاهرة على قسمين: األوّل: ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة لالرتفاع. الثاني: »ایشان در صدر کالمش فرموده: 

فرماید محرمات بالمصاهرة بر دو قسم است: یک قسم آنهایی که حرمتش موقت و قابل ارتفاع است؛ ، ابتدا می«ما تحرم مؤبداً

و إن كانت من القسم الثاني، »: قسم دوم آن مواردی است که حرمت ابدی دارد. آن وقت در اواسط کالمشان اینطور فرموده

، آن چیزی که حرام ابدی است، گاهی 1«ون ناشئة من غيرهاتكون الحرمة األبدية ناشئة من العلقة الزوجية، و أُخرى تكفتارة 

که ناشی از علقه زوجیت است، در جلسه قبل  اخری ناشی از غیر علقه زوجیت. آنناشی از علقه زوجیت است و  آنحرمت 

 درباره آن بحث کردیم، مثل ام الزوجة؛ این ناشی از علقه زوجیت است و حرام ابدی است و نظر هم جایز است. 

حرمت ابدی نکاح دارند ذکر کرده و این حرمت را ناشی از غیر علقه زوجیت  آنها کهیک قسم دومی هم برای ایشان اما اینکه 

این تقسیم محرمات  مقسم ح دارند، این قابل قبول نیست. چوندانسته، به عنوان قسم دوم از مواردی که حرمت ابدی نکا

اند: هاند. ایشان فرمود اینها بر دو دسته پیوند زناشویی و علقه زوجیت محرم شدهبالمصاهرة است؛ یعنی آن کسانی که به واسط

یک دسته آنهایی که حرمتش موقت است، مثل اخت الزوجة؛ یک دسته آنهایی است که حرمتش ابدی است. آن وقت اینکه 
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أخری ناشی از غیر علقه زوجیت،  قسم دوم را بر دو قسم کنند و بگویند تارة این حرمت ابدی ناشی از علقه زوجیت است و

که نکاح با او حرام است به واسطه علقه زوجیت.  آن. ما محرمات بالمصاهرة را معنا کردیم؛ یعنی مقسماین یعنی خروج از 

نیم، کذکر می آندهیم و اقسامی برای قرار می مقسماین خصوصیت در همه اقسام باید حفظ شود؛ وقتی ما یک چیزی را لذا 

گوید در مواردی که حرمت ابدی بایست این خصوصیت در همه اقسام وجود داشته باشد. آن وقت چطور ایشان میقهرا می

شود، این دو قسم است: گاهی ناشی از علقه زوجیت است و گاهی ناشی از غیر علقه زوجیت. همین که شما نکاح ثابت می

اید. این دیگر یک قسمی شما از دایره مصاهره خارج شده گویید ناشی از غیر علقه زوجیت است، معنایش این است کهمی

شود. این اشکالی است که به مرحوم آقای آن محرمات بالمصاهرة هستند محسوب نمی مقسمبرای قسم دوم از دو قسمی که 

داده  قرارخویی وارد است و بعید نیست که این سهو قلم از مقرر باشد که این را به عنوان یک قسمی در عرض آن قسم اول 

 است و قابل قبول نیست.است. به هر حال این اشکالی است که بسیار روشن 

 حکم نظر به دو قسم دیگر

ه ، اصال فی نفسحرمات بالمصاهرة نباید قرار گیردصرف نظر از این مطلب و اینکه این مورد در ذیل اقسام م و کیف کان،

نسبی که گفتیم نظر به آنها جایز است، محارم رضاعی که آن هم  خواهیم ببینیم حکم نظر در این موارد چیست. محارممی

اند به شرط اینکه حرمتش ابدی باشد، ثابت شد نظر به آنها جایز است و محارمی که از طریق مصاهره حرمت نکاح پیدا کرده

وارد یر از اینها، یک مآن را هم گفتیم جواز نظر ثابت است. بله، اگر حرمت نکاح موقت باشد، جواز نظر ثابت نیست. به غ

اینها  بت نیست. دو مورد دیگر وجود دارد کهشود و در عین حال جواز نظر ثادیگری هم هست که موجب حرمت نکاح می

جزء اقسام محارم نیستند، چون ما عنوان جهت ثالثه در مسأله هفدهم را این قرار دادیم: فی المراد بالمحارم. اینکه در مسأله 

هفدهم گفته یجوز النظر الی بدن المحارم، منظور از این محارم چه کسانی هستند؟ گفتیم هم محارم نسبی، هم محارم رضاعی 

گیرد به شرط اینکه حرمتش ابدی باشد. دو قسم دیگر هستند که نکاح با آنها حرام است اما ر میو هم محارم سببی را در ب

شود و اینها جزء محارم نیستند؛ لذا الیجوز النظر الیها. آن دو قسم باقی مانده کدامند که یحرم عنوان محرم بر آنها اطالق نمی

 نکاحهن اما الیجوز النظر الیهن. 
 حکم قسم اول

افتد. اگر کسی معاذاهلل با عمه یا خاله خودش زنا ل آن مواردی است که حرمت به خاطر زنا با عمه یا خاله اتفاق میقسم او

کند،  زناشود. یا مثال زنا بذات البعل؛ اگر کسی با زن شوهردار کند، این موجب حرمت ابدی دخترِ این عمه یا دخترِ خاله می

کند. در این م، یا حرمت حاصله از لِعان؛ کسی که لعان کند حرمت ابدی پیدا می. یا طالق نهاین موجب حرمت ابدی است

موارد با اینکه حرمت ابدی نکاح ثابت است، اما نظر جایز نیست. یعنی این چنین نیست که حرمة النکاح مطلقا موجب جواز 

. اینکه این حرمت، 2بدی باشد. . اینکه حرمت، حرمت ا1حرمت نکاح به دو شرط موجب جواز نظر است: بلکه نظر شود. 

برخی سؤاالت گفته شد، که گاهی از اوقات این حرمت ابدی جنبه  پاسخ به در ضمن قبالً؛ نباشدحرمت کیفری و عقوبتی 

. اینکه 1کیفر و عقوبت و مجازات دارد. در صورتی که این دو شرط موجود باشد، حرمت نکاح مستلزم جواز نظر است. 

کاح حرمت نیعنی مثالً جنبه کیفر و عقوبت نداشته باشد. و اال اگر یکی از این دو شرط مفقود شد، . 2حرمت ابدی باشد؛ 

باشد اما ابدی نباشد، این التوجب جواز النظر؛ یا حرمت ابدی باشد ولی عقوبتا ثابت شده باشد، اینجا هم التوجب جواز 
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کند، قع جنبه کیفر و مجازات و عقوبت دارد. کسی که لعان میالنظر. در این موارد حرمت ابدی نکاح که ثابت شده، این در وا

باید محلل بیاید و با او  دهد، این سه بار که طالق داده،این حرمت ابدی برای او یک عقوبت است. کسی که طالق نهم می

الق ندهد؛ بیخودی ط تر برای او در نظر گرفته شده بلکه به غیرت او بر بخورد و دیگریک مجازات خفیف ازدواج کند، یعنی

بعد از سه بار باز هم یک فرصت دیگر به او داده شده و یک محلل؛ ولی برای بار سوم اگر این سه تا طالق را بدهد، اینجا 

های متعدد برای این شخص است. یا مثال نعوذباهلل کسی با عمه و کند. این کیفر و عقوبت طالقدیگر حرمت ابدی پیدا می

، عقوبت و مجازاتش غیر از آن چیزهای دیگر، حرمت ابدی دختر این خاله یا عمه است. در این موارد خاله خودش زنا کند

چرا نکاح به طور ابدی در این موارد حرام شده؟ این ربطی به علقه زوجیت ندارد؛ پس حرمت ناشی از علقه زوجیت نیست؛ 

 است. رای این اعمال در نظر گرفتهاین عقوبت و مجازاتی است که شارع ب

مسأله این است که به چه دلیل نظر جایز باشد؟ این یک زن اجنبیه است و درست است نکاح با او حرام است، اما مسأله  لکن

اشد یا ناشی از نسب و این است که حرمت نکاح به شرطی موجب جواز نظر است که این حرمت ناشی از علقه زوجیت ب

در محرمات بالمصاهرة این علقه ناشی از زوجیت است؛ در مورد محارم نسبی این حرمت ناشی از همان خون  رضاع باشد.

و گوشت و پوست است، یعنی پیوند خویشاوندی؛ رضاع هم که محلق به نسب است و نازل منزله نسب است. اما در غیر این 

 ر در مورد این قسم ثابت نیست. موارد، ما دلیلی مبنی بر جواز نظر نداریم. لذا قطعا جواز نظ

 حکم قسم دوم

شود اما التوجب جواز النظر و این در جایی است قسم دیگری هم اینجا وجود دارد که با اینکه حرمت ابدی نکاح ثابت می

گوید  میالکه مثال کسی قسم بخورد به اینکه با فالنی ازدواج نکند یا در ضمن عقد الزم شرط کند که با فالنی ازدواج نکند؛ مث

فروشم به شرط اینکه با فالنی ازدواج نکنی. اینجا اگر این شخص برخالف سوگند یا برخالف آن شرطی من این را به تو می

د؛ یعنی شوشود و حرمت وضعی ثابت نمیکه در ضمن عقد الزم بوده، با آن فرد ازدواج کند، صرفا حرمت تکلیفی ثابت می

خود را بشکند معصیت کرده، ولی موجب بطالن عقد نیست. اگر برخالف قسمی که معصیت کرده است. کسی که سوگند 

خورده ـ البته با شرایط شرعی ـ با آن شخص ازدواج کند، عقد او باطل نیست اما معصیت کرده؛ چون به خاطر سوگندی که 

بگذارد و برود با آن شخصی  را زیر پا ضمن عقد خورده، ازدواج با این شخص برای او حرمت تکلیفی داشت. یا مثال شرط

که شرط شده بود با او ازدواج نکند، ازدواج کند اینجا حرمت تکلیفی ثابت است. در موارد قبل حرمت وضعی ثابت بود؛ مثال 

نکاح با خواهرزن اصال باطل است. یا نکاح پنجم باطل است؛ یا نکاح با خواهر و خواهرِ رضاعی، باطل است. آن مواردی 

گفتیم، محارم نسبی، رضاعی و بالمصاهرة، حرمت ابدی نکاح که ثابت است، به این معناست که نکاح در هیچ که در محارم 

شود و حرمت وضعی دارند. اما در این قسم، حرمت تکلیفی شود؛ نکاح صحیح اصال محقق نمیکدام از اینها اصال واقع نمی

 است. 

بینیم یجوز النظر أم ال. به عبارت دیگر بین مواردی که حرمت خواهیم ببا اینکه حرمت تکلیفی نکاح ثابت است، میحال 

تکلیفی نکاح در آن ثابت شده و جواز النظر مالزمه هست یا نیست. این شخص قسم خورده که با فالن دختر ازدواج نکند، 

نظر به او  یم پسشود که بگویپس نکاح با او حرمت تکلیفی دارد. حاال سؤال این است که آیا این حرمت تکلیفی موجب می
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جایز است؟ نه؛ اینجا هم حرمت النکاح التوجب جواز النظر. چرا؟ برای اینکه ما دلیلی بر جواز نداریم. این زن یک اجنبیه 

کند، نه نسباً و نه رضاعاً و نه علقه زناشویی شود؛ هیچ یک از اسباب اطالق عنوان محرم هم بر آن صدق نمیمحسوب می

از محارم او محسوب شود. تنها یک سوگندی است که موجب حرمت تکلیفی نکاح شده است. این  وجود ندارد تا بخواهد

ای هم که تغسیل محارم را جایز کرده و ما از آن استفاده کردیم نظر اجنبیه است؛ به چه دلیل نظر به او جایز باشد؟ آن ادله

توانند یکدیگر را غسل دهند؛ طبق آن گفته محارم می جایز است، آن ادله هم اساسا از این موارد انصراف دارد؛ آن ادله

توانند همدیگر را غسل دهند و ما از جواز تغسیل، جواز نظر را استفاده کردیم. چون عادتاً بین غسل و نظر روایات محارم می

 مالزمه وجود دارد. 

احه، کسی که نکاح با او حرام است؛ در آن روایات غسل محارم جایز دانسته شده است؛ محارم یعنی چه کسانی؟ من حرم نک

 اند. در قرآنکند، چه در ناحیه مرد و چه در ناحیه زن. مَن حرم نکاحه چه کسانی هستند؟ اینها را در شرع بیان کردهفرق نمی

که عرض کردم: محارم نسبی، رضاعی و سببی.  هستندای بیان شده که نکاح با چه کسانی حرام است. آنها همان چند دسته

 این قسم هم جواز نظر ثابت نیست. ارج از مواردی که در کتاب خدا بیان شده، اینها جواز نظر ندارند. بنابراین درخ

 جمع بندی

ما در مورد چند قسم اینجا بحث کردیم؛ جواز نظر به پنج گروه را مورد بررسی قرار دادیم. یک گروه محارم نسبی بودند که 

لعورة که عورت در همه اینها استثنا شده است. یعنی اینها اجنبی نیستند. گروه دوم محارم ثابت شد جواز نظر به آنها، اال ا

 رضاعی بودند که معلوم شد نظر به آنها هم جایز است؛ دلیلش هم گفته شد. 

شنا آ در همه اینها عمده دلیل این فتاواست، اینجا بحث استداللی است و شما هم باید در بین این مباحث با نحوه استدالل

د و بررسی کنیم و مورد نقکنیم و ادله را مطرح میشوید؛ یعنی اینها در حقیقت تمریناتی است، این فروعی که ما اینجا بحث می

دهیم، هر کدام از این مسائل یک تمرین است و اگر شما پا به پای این مسائل همراهی کنید و کار کنید و و اشکال قرار می

شود. اجتهاد همین است؛ اجتهاد یعنی اینکه انسان قدرت و توانایی داشته باشد به اجتهاد نزدیک می مطالعه کنید، گام به گام

از ادله، حکم را استفاده کند. همین مسأله هفده را شما مشاهده کردید که چقدر بحث داشت؛ اگر هر جلسه با این سیر بحث 

س مطالعه کنید و ذهنتان را به کار بیندازید، نقد و اشکاالتی که همراهی کنید، یعنی واقعا آمادگی داشته باشید، قبل از کال

های من را باید شما روی آن فکر کنید که اینها چقدر استحکام و چقدر ضعف و شود را به راحتی نپذیرید؛ حتی حرفمی

است؛ شما هم این را یک  کنیم هیچ قول و دلیلی را فروگذار نکنیم. اجتهاد همیناشکال دارد. ما در همه این مسائل سعی می

خواهید مجتهد شوید؟ وقتی توانایی دارید باید خواهیم مجتهد شویم. چرا نمیامر دور از دسترس ندانید؛ نگویید ما که نمی

نند که چرا کخوان را مؤاخذه میمجتهد شوید؛ اگر استعداد دارید ولی دنبال نکنید، مسئول هستید. یک طلبه با استعداد و درس

نشدی؟ این اصال وظیفه شماست. بله، یک کسی توانایی محدود دارد؛ حتی استعدادهای متوسط با کار و تالش و  مجتهد

ند و متوقف زنکنند و استعدادهای نسبتا قوی در اثر کم کاری درجا میکوشش و پیگیری به مراتب عالی علمی دست پیدا می

 شوند. می
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مه اینها نبوغ علمی خاصی نداشتند، استعداد یا هوش فوق العاده نداشتند. بخشی از شما بسیاری از دانشمندان را نگاه کنید؛ ه

 داشتهنروزی داشتند. همه آنها مشکالت داشتند، کمتر کسی در بین آنها بوده که مشکل آنها کسانی بودند که کار و تالش شبانه

هایی دست و پنجه نرم کردند؛ چه در حوزه و ه سختیهای آنها را ببینید که با چمهیا بوده است. زندگی اوو همه چیز برای 

ها را تحمل کرد. دایره علوم اسالمی و چه در خارج از دایره علوم اسالمی. آن انگیزه و عشق و عالقه باشد، باید این سختی

قدرت استنباط و اجتهاد هیچ روزی را رها نکنید و به امید فردا نباشید. االن بیاییم  برای دستیابی بهعرض من این است که 

و برویم، دیگر فرصت و زمانی نیست؛ اینطور که زمان مخصوصی را برای شما نگه دارند و شما را ببرند در آن زمان و آن 

ادی که ما برای آن اهمیت قائل نیستیم، شکل اتفاق بیفتد. همه اینها در همین ایام، همین روزها، همین رفت و آمدهای ع

گیرد. توانمندی علمی و رشد علمی و مسائل اخالقی هم همین است؛ در همین رفت و آمدهای روزانه و عادی، همین می

جا رود و یک کسی اینکند و باال میها را طی میروند اما یکی روز به روز دارد این پلهآیند و میها هر روز با هم میآدم

رود، کأن با قبل از آمدن هیچ فرقی نکرده است. چون اینجا که نشسته حواسش در کوچه و خیابان آید و وقتی بیرون میمی

 قداریمکند. بله، اینکه آدم بخواهد تمرکز کند دهد و تالش نمیکند و زحمت فکر کردن به خودش نمیاست و اصال فکر نمی

ند، بگو و بخند داشته باشد، این راحت است و طبع آدم با این بیشتر سازگار است. سخت است؛ اینکه آدم تلویزیون نگاه ک

 ای بدون زحمت به هیچ کجا نرسید. خواهد؛ هیچ کسی در هیچ رشتهزحمت می

های طالیی و سازنده آینده علمی و غیرعلمی شماست. این ها برای شما فرصتها و فرصتهمین روزها و همین لحظه

های ایام جوانی بهترین فرصت برای پرداختن به این امور است. کسانی که شخصیت شود.ها دیگر تکرار نمیهظها و لحفرصت

تر از ایشان. همه با هم هایی پایینرفت کالس، آدمبزرگ علمی شدند در طول تاریخ، شیخ انصاری هم با جمع زیادی می

 کندنها حیف است؛ دانستند، باالخره رشد کردند. واقعا این فرصتها را قدر آمدند اما کسانی که این فرصترفتند و میمی

 ای نداشته باشد. ها شرکت کنید و برایتان از این جهت ثمرهها و در بحثکه چند سال در این درس

زمه کردیم که بین حرمت نکاح و جواز نظر وجود دارد، این مالای که ما این چند روز درباره آن بحث میمالزمهبه هر حال 

با جواز نظر مالزمه دارند به شرطها و شروطها؛ اگر آن شرایط موجود باشند این  حرمت نکاحگوییم مطلق نیست. ما می

توانیم از آن یاد کنیم. این یک قاعده فقهی است؛ المالزمة مالزمه ثابت است. این را به عنوان یک قاعده فقهی در باب نکاح می

. منتهی شرط دارد؛ شرط آن چیست؟ حرمت نکاح ذاتی یا عرضی یا ناشی از زوجیت باشد؛ بین حرمة النکاح و جواز النظر

عقوبت و کیفر نباشد، قابل زوال نباشد و حرمت تکلیفی محض هم نباشد. اگر این شرایط و امور فراهم شد، این مالزمه ثابت 

که حرمت موقت است، جواز نظر ثابت است. پس در جایی که حرمت تکلیفی محض هست، جواز نظر ثابت نیست. در جایی 

نیست؛ در جایی که حرمت ناشی از اموری است غیر از زوجیت، غیر از رضاع، غیر از پیوندهای خویشاوندی، جواز نظر 

زمه بین توانیم ادعا کنیم مالثابت نیست. اگر حرمت ابدی نباشد، جواز نظر ثابت نیست ولی اگر این شرایط فراهم باشد، می

 و جواز نظر را.  حرمت نکاح
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