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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

گبنه اماب)رسه    ٍبثلیت این سا داسنذ ّه دسثبسه چهبس یب پنذ ىشؿ دس آنهب گيتگو ضود. اص این ىشوؿ پنذ 26و  25فشؼ ضذ مسأله 

انذ، دس حبلی ّه این ؽشىیت ورود داسد ّه ىشوؿ دیگشی هم دس اینزب عشح ضود، هش چنذ ّسای مکْان    ثه دو ىشؿ اضبسه ّشده

حبل ىشؿ اول سا دس رلسه گزضته ثحج ّشدیم ّه دسثبسه نؾش ثاه   أی ضود. فلی سة مغشح میاست ثگویذ این ىشوؿ دس ّتبة الغهب

ای داضتیم و آن هم حيؼ القوسة فن الککیض ثود. یِ وٍت ثحج دس این است ّه آیب  فوست مکیض ثود. ثه ىشؿ دو) هم یِ اضبسه

است ّه امب)، صن و مشد سا تيْیِ ّشده و یْای سا دس  توان نگبه ّشد یب نه؛ الجته دسست  ثه فوست دختشثچه یب پسشثچه مکیض می

آوسده، آن هم ثه خبعش ثقضی لواحٌ اختػبغی ّه ثقضی اص اینهب داسد؛ اماب ثحاج ّلای دس     26و یْی سا دس مسأله  25مسأله 

فاوسة الککیاض    اینزب ثبیذ مغشح ضود. لزا مب ثه غوست ّلی ثحج نؾش ثه فوسة الککیض سا مغشح ّشدیم؛ نتیزه این ضذ ّه نؾش ثاه 

 ثنبثش احتیبط وارت ربیض نیست، واال دلیل محْکی ثش فذ) رواص نذاسیم. 

 دوم: حفظ عورت از ممیزفرع 

دس موسد حيؼ القوسة فن الػجی و الػجیة الککیض، این سا هم اضبسه ّشدیم ّه ثه عوس ّلی اعالٍبت ادله وراوة ساتش فاوست و    

شد و صن دس ثشاثش مکیض حياؼ ّنناذ. حابال اص نؾاش     ّنذ ّه ثبیذ فوست خودضبن سا م ثسب اٍتضب می حشمت ّطو القوسة، اینهب چه

اینْه تْلیو وروة ستش یب حشمت ّطو متوره این صن و مشد است، دس این ثحخی نیست. منتهی لَبئل أن یَول ّه این وروة 

یقنی اگش ىشؼ ّنیذ ّسی ّطو فوست ّنذ دس حبلی ّه ثیننذه و نبؽش محتاش)  ستش یب حشمت ّطو دس ثشاثش هش چیضی نیست. 

ورود نذاسد، این اضْبل نذاسد. مخالً دس ثیبثبن است و هیچ ّسی هم نیست، مسلّم است ّه رلوی دسخت و حیوان و امخبل اینهب 

اضْبلی نذاسد. منتهی ثحج این است ّه آیب این حشمت ّطو یب وروة ستش نسجت ثه ّسی ّه هنوص ثبلل نطذه و نسجت ثه مکیض، 

دهذ تب ثخواهذ  ّنذ؟ دس موسد میشمکیض ال اضْبل ىی رواصه؛ چون میشمکیض اغالً تکیض نکی میآیب حبثت است و ادله این سا احجبت 

ّنذ؛ آیب ادله  هب سا دسُ می ورود داسد، ثبالخشه آن تيبوت مخالً سبلگی 9این ثحج واٍـ ضود. امب تکیضی ّه ثشای ثچه دس سنین 

 ضکول داسد یب نه.  وروة ستش فوست یب حشمت ّطو فوست نسجت ثه غجی و غجیه مکیض هم

ثه اعالً الکاؤمن تکساِ   هب  ، ثب آن ثیبنی ّه دس رلسه گزضته گيتیم ّه ثقضی«فوسة الکؤمن فلی الکؤمن حشا)ٌ»اعالٍبتی مخل 

ّنذ؛ اگش مؤمن ثش میشثبلل هام غابدً    ضود؛ یقنی حشمت ّطو فوست ىشً نکی اینزب این هم اص آن استيبده می انذ، عجیقتبً ّشده

فاوسة  »ّنذ. لْن دس این اعالً اضْبل ّشدیم و گيتیم دس  ثبضذ ا ّه ؽبهشاً هم این چنین است ا آن اعالً این سا هم احجبت می  

ضود. هکچنین گيتیم ّاه   ضود و ضبمل میشثبلنین نکی ضبمل ثبلنین می؛ چون ، مؤمن دو) اعالً نذاسد«الکؤمن فلی الکؤمن حشا)ٌ
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، اینزب ثه نؾش فنبیت داسد، ّسی ّه ثه فوست «فوسة الکؤمن فلی الکؤمن حشا)ٌ»صنذ ثه اعالً مؤمن اول. امب حبال  این آسیت می

یذ ّه یِ مشد یب صن مْلو فوست خودش سا دس ثشاثش مکیض ثخواهذ آضْبس ّنذ، ثه چه دلیل اص دیگشی نؾش ّنذ؛ حبال ىشؼ ّن

گیشد ثشای پیطگیشی اص یِ ساشی آحابس    هبیی است ّه غوست می این ادله ثخواهیم حشمتص سا استيبده ّنیم؟ یِ وٍت توغیه

ای ّه یِ مبهاه اسات، گيتاه     ت. ىشضبً ثچهنبمغلوة اخالٍی و سوانی و سوحی، این یِ مسأله دیگش است و حْم ضشفی نیس

ضود دس اتبٍی ّه ّودُ ولو ثسیبس غنیش ورود داسد، پذس و مبدس مجبضشت نذاضته ثبضنذ. اگش انزب) دهنذ حشا) نیست، فکذه  می

هبی اخالٍی و سوانی است ثشای یِ سشی اموسی ّه مکْن است آحبس سوء تشثیتای داضاته    این است ّه اینهب یِ سشی توغیه

؛ امب اینْه ثاب ایان ادلاه    پسنذیذه نجبضذمکْن است ّطو فوست دس ثشاثش غجی مکیض بضذ؛ این میش اص حْم ضشفی است. االن ث

ّه دس رلسه ٍجل گيتیم، خیلی دلیل محْکی نذاسد ّه مب ثخواهیم  است ثخواهیم حشمت سا احجبت ّنیم، این هم مخل هکبن ىشفی

سا گيتایم؛ فکاذه   « فوسة الکؤمن فلی الکؤمن حشا)»ّطو فوست دس ثشاثش غجی مکیض سا مطکول این سوایبت و ادله ٍشاس دهیم. 

س اینزب ورود داسد، ثحج أخیه الکؤمن داسد، إثن و ولذ داسد؛ دس موسد مکبحال و میشمکبحال هام هکاین عاوس.      سوایبتی هم ّه د

ثه رهت ىتوایی ّه هست، دس ایان مساأله   سسذ ّه اینزب ورود نذاسد؛ امب اینزب هم  ضبمل غجی مکیض ضود، ثه نؾش میای ّه  ادله

 ارت، یزت حيؼ القوسة فن الککیض، چه پسش ثچه و چه دختشثچه. گوییم ثنبثش احتیبط و می

 سوم: نظر ممیز به عورت دیگرانفرع 

ضود ثه نؾش مکیض ا افم اص دختشثچه و پسشثچه ا ثه فوسة النیش. یقنی اینْه خود آنهب ثخواهناذ ثاه فاوست       ىشؿ سو) مشثوط می

ذ یاب ناه؛ یاِ پساشثچه ثاه      توانذ ثه فوست دیگشی نگبه ّن دیگشی نگبه ّننذ. آیب این ربیض است یب نه؟ یقنی یِ دختشثچه می

 فوست دیگشی ا چه مکبحل و چه میشمکبحل ا نگبه ّنذ یب نه؟ 
 اول: جوازكول 

 ایطبن این نؾش سا داسد؛ ثقذ یِ دلیلی هام رّاش   1.«الینجنی التأمل ىی رواصه»انذ  اینزب ثقضی مخل مشحو) آٍبی خویی ىشموده

ّشده و اضبسه ّشده ثه مخبليت محٌَ نشاٍی ثه این نؾش. این دیذگبه مجتنی ثش این است ّه حشمت نؾش ثه فوسة النیش مخاتع ثاه   

، یب ستش فوست الص) است، این یِ تْلیيای اسات ّاه متوراه     «فوسة الکؤمن فلی الکؤمن حشا)ٌ»انذ  مْليین است. اینْه گيته

اینهب اغالً تْلیو نذاسنذ تب ثخواهیم ثگوییم حشا) است. امب اولیابء  ضود. لزا  مْليین نکیمْليین است؛ امب این تْلیو ضبمل میش

ىشمبیذ  اینهب، پذس و مبدس، آیب اینهب هم ثبیذ ثبصداسنذ اینهب سا، یقنی رلوی اینهب سا ثگیشنذ و نگزاسنذ ّه نگبه ّننذ؟ این سا ایطبن می

؛ «ّکب الیزت فلیهم حيؼ فوستهم و التستش فلیهب من النیش»نهب وارت نیست، ، امتنبؿ اص ای«الیزت فلیهم االمتنبؿ من رلِ»

چنبنچه ثش اولیبء اینهب، پذس و مبدس اینهب، وارت نیست ّه فوست آنهب سا حيؼ ّننذ و ثپوضبننذ آنهب سا اص دیگشی. یقنی اگش ىشضبً 

ا ثپوضبننذ. اگش یِ مکیضی ثه فوست میش نگبه پوضبنذ، ثش پذس و مبدسش وارت نیست ّه او س یِ مکیضی فوست خودش سا نکی

ّنذ، ثش او وارت نیست ّه رلویص سا ثگیشد. ثش پذس و مبدس وارت نیست ّه فوست مکیض سا ثپوضبننذ. اینهب اص مسبئلی است  می

 ّه ثه دنجبل هکین مسأله مغشح است. 

ضود و دیگشان هم ثه هکین  این است ّه آن ادله ضبمل مکیض نکی گوینذ یزوص؛ فکذه دلیل هم پس دس موسد نؾش ثه فوسة النیش می

                                                           

 . 68، ّتبة النْبح، ظ32. موسوفه آٍبی خویی، د1
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ضود. چون اغل و  الی فوسة النیش، هیچ ّذا) اینهب ضبمل اینهب نکی نؾشهکباالمتنبؿ فن مالُ الیزت فلیهم ستش فوستهم، الیزت 

هم این است ّه اینهب مْلو اسبس تْبلیو و اص رکله این تْبلیو، مشثوط ثه مْليین است؛ اینهب اص ضئون مْليین است و ىشؼ 

 نیستنذ. 

 سؤال:

استبد: تستش صن یِ مسأله دیگش است ... آنزب ثحج فوست نیست؛ ثحج تستش صن است. ... ضکب دو مسأله سا دس اینزب مخلوط 

گوییذ ثشای لضو) ستش صن خودش سا دس ثشاثش مکیض ... اغالً من ثب مالصمه ّبس نذاس)؛ ثحج دس این  ّشدیذ؛ یْی اینْه آنْه ضکب می

؛ این مسأله دو) ثود ّه مب گيتیم؛ آیب صن فوستص سا اص مکیض ثبیذ ثپوضبنذ یب نه. این چیضی ّاه  است ّه اینزب دو تب مسأله است

خوسد؛ این چیضی ّه االن دس اینزب اص آٍبی خویی نَل ّشدیم و دلیل ایطبن سا گيتیم، ثحاج نؾاش    گوییذ ثه دسد آنزب می ضکب می

اگش این مالصمه هم ثبضذ فشىابً، ایان   این ضخع ثه فوسة النیش. ...  ّنذ وروة تستش و نؾش الککیض الی فوسة النیش است. ىشً می

ایم، ىَظ نَال ّاشدیم؛    هبی آٍبی خویی سا ثشسسی نْشده ضود؟ مْليین. ... اغالً مب هنوص حشه حشمة النؾش ضبمل چه ّسبنی می

ی سا هم ثشسسی خواهیم ّشد. مب خواهیم نَل ّنیم و اضْبل ایطبن سا هم ثگوییم و ثقذ حشه آٍبی خوی حشه محٌَ نشاٍی سا می

ثه حيؼ القوسة ... سؤال من این است ّه آیب دس ىشؿ دو) ّه اص آن فجوس ّشدیم ّه تْلیو حياؼ   االن دس ىشؿ دو) ثبالخشه سارـ

 ؛«یزت حيؼ اليشد فنهم»گویذ  فوست ا چه صن و چه مشد ا اص مکیض حبثت است یب نه، ثشای آن دلیل داسیم یب نه. ... ایطبن می  

گویذ وارت است. ماب فاشؼ    گویذ وارت است. اینزب دس ثحج سو)، اینهب ثبیذ اص هم رذا ضود. ایطبن آنزب می ایطبن آنزب می

گوییذ اینزب دلیل داسیم. پس این دس حَیَت اضْبلی است ّه ضکب دس ىشؿ دو) داسیاذ.   ّشدیم ثه چه دلیل وارت ثبضذ؟ ضکب می

نبحیه مشد و چه اص نبحیه صن، وارت است یب نه. اوالً آیب مشد الص) است ّه فوستص سا اص ثبالخشه حيؼ القوسة فن الککیض چه اص 

خواهیذ ثگوییذ ّاه ماب    ثه مشد می میش حيؼ ّنذ یب نه؟ ... ثه چه دلیل؟ ... مشد ثه چه دلیل اص میش خودش سا حيؼ ّنذ؟ ... سارـ

خواهیذ ثگوییذ دلیل داسیام؛   یشمکبحل. دس موسد صن ضکب میدلیلی ثشای وروة حيؼ فوست فن النیش نذاسیم، چه مکبحل و چه م

گویاذ   یقنی ثش صن وارت است ّه فوستص سا اص میش حيؼ ّنذ، چه مکبحل و چه میشمکبحل، ... اص مکیض ثبیذ حياؼ ّناذ ... مای   

« ... هشوا فلی فاوسات النسابء  او الغيل الزین لم یؾ»ّنذ  هبیی سا استخنب می ثقذ دس ادامه گشوه« الیجذین صینتهن اال مب ؽهش منهب»

 مالُ تکیض است. ىهکنذ؛  دهنذ، فوسات نسبء سا نکی تکیض نکی

، واٍـ این است ّه دلیلی ّه ثتوانذ دس موسد ىشؿ دو) ّه ثحج حيؼ فوست فن النیش است افم اص مکبحل و میشمکبحلهش حبل ثه 

 مالحؾه ىشمودیذ ّه نؾش مشحو) آٍبی خویی ثه تجـ ثسیبسی هکین است.  این سا احجبت ّنذ نذاسیم. دس موسد ىشؿ سو) هم
 وازدوم: عدم جكول 

توانذ ثه فوست میش ا مشد یب صن   امب اینزب نسجت داده ضذه ثه محٌَ نشاٍی ّه اینهب یقنی غجی مکیض، یقنی دختش یب پسش مکیض نکی

ای مخل حذیج سىـ ٍلم فن الػجی حتی یحاتلم   ب ادلهمگویذ  ا نگبه ّنذ. استذالل مشحو) نشاٍی ثشای فذ) رواص این است ّه می

ّنذ ّه هیچ تْلیيی ثه فهذه او نیست. اماب ایان    داسیم ّه تب صمبن ثلوك ٍلم تْلیو اص ثچه مشىوؿ است؛ این ثه فکومه اٍتضب می

نُْمٔ الَّزِینَ مٓلََْتٕ أَیٕکٓبنُُْمٕ وٓالَّزِینَ لَمٕ یٓب أَیُّهٓب الَّزِینَ آمٓنُوا لِیٓسٕتَأْرِ»سوسه نوس:  58ای تخػیع خوسده است؛ آیه  حذیج ثب یِ آیه

مِن ثٓقٕذِ غٓلَبةِ الْقِطَبءِ حَلَبثُ فٓوٕسٓاتٍ لَُّْمٕ یٓجٕلُنُوا الْحٔلُمٓ مِنُْمٕ حَلَبثَ مٓشَّاتٍ مِّن ٍَجٕلِ غٓلَبةِ الْيَزٕشِ وٓحِینَ تَضَقٔونَ حِیٓبثُْٓم مِّنَ الؾَّهِیشَةِ وٓ
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خواهنذ واسد ثش ضکب  هبی نبثبلل وٍتی ّه می ىشمبیذ الزین ملْت ایکبنهم و هکچنین ثچه می، «وٓلَب فٓلَیٕهِمٕ رٔنَبحٌ ثٓقٕذٓهٔنَّ لَیٕسٓ فٓلَیُْٕمٕ

ضونذ، اینهب دس این مواٍـ ثبیذ ارن ثگیشنذ؛ دس سه موٍقیت ثشای وسود ثش ضکب ثبیاذ ارابصه ثگیشناذ. مان ٍجال غاالة ىزاش، آن        

گوینذ این آیه مخػع حاذیج   خواهیذ استشاحت ّنیذ و ثقذ اص غالة فطبء. می آوسیذ و می هبیتبن سا دسمی یی ّه لجبسهب وٍت

سىـ ٍلم است. دس این آیه دسست است ّه خغبة متوره ثه مْليین است، امب ثه چه ّسابنی دساتوس اساتیزان داده؟ خاود آن     

هب دس ایان ماوسد مْلاو هساتنذ و تْلیاو ثاه        . نتیزه این است ّه این ثچههب ثبیذ اربصه ثگیشنذ گویذ خود آن ثچه هب. می هثچ

ثشای چه؟ ثشای اینْه آن سه وٍت فاوست اینهبسات و اگاش اینهاب     گویذ استیزان ّننذ و اربصه ثگیشنذ،  استیزان داسنذ. اینْه می

بیطبن مکْن است آضْبس ثبضذ، پس دس ه مْلو هستنذ دس این سه وٍت ثشای گشىتن اربصه ّه آنهب دس حبلتی هستنذ ّه فوست

هبی نبثبلل تْلیاو نذاسناذ مگاش دس ایان      انذ. ثله، ثچه هبی نبثبلل اص فکو) حذیج سىـ ٍلم خبسد ضذه این موسد ثه خػوظ ثچه

 توانیم نتیزه ثگیشیم فذ) رواص نؾشهکب الی فاوسة النیاش؛ اینهاب خػوغابً     ضود و مب اص این می موسد؛ پس این آیه ضبمل آنهب می

  2انذ ثه اینْه نؾش ثه فوست میش نْننذ. این نؾش محٌَ نشاٍی است. مْلو ضذه
 اشکال محلق خویی به كول دومدو 

 اضْبل ّشده ثه مشحو) نشاٍی؛ دو تب اضْبل ّشده ّه حبال ثبیذ ثجینیم این اضْبالت واسد است یب نه.  آٍبی خوییشحو) م
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ضود، یقنی  دس ثبة اوامش این ثحج ورود داسد ّه وروة اص خود غینه استيبده میاضْبل اول مشحو) آٍبی خویی این است ّه 

حْم فَل است؛ ضود، یب اینْه اسبسبً  اص ليؼ امش ثه این مقنب ّه وضـ ضذه ثبضذ ثشای وروة، یب اینْه اص اعالً امش استيبده می

 ّنذ.  فَل این لضو) و وروة سا استيبده میروة موضوؿٌ له غینه امش نیست، غینه ثشای یِ چیضی وضـ ضذه لْن و

 سؤال:

ّبسی ثه اليبػ نذاسد، اغالً این حْم فَلای اسات و   گویذ  گویذ اعالً مَتضی وروة است، یِ وٍت می استبد: یِ وٍت می

 خبسد اص دایشه وضـ و اعالً است. 

آٍبی خویی مقتَذ است ّه وروة ثه ليؼ استجبعی نذاسد ثلْه اص حْم فَل ثاه لاضو)    این مجبنی ورود داسد. مشحو)هشحبل  ثه

گویذ اص یِ عشه یِ دستوسی موال داده، اص عشه دیگش هیچ تشخیػی هم دس موسد  ضود. چغوس؟ می اعبفت موال استيبده می

نزب) دهاذ. االن اینزاب مشحاو) آٍابی خاویی      گیشد ّه پس ثبیذ این سا ا ّنذ، نتیزه می آن نذاسد. وٍتی فَل اینهب سا مالحؾه می

گیشد ّه غشه علت و امش فلت تبمه این وروة و لضو) نیست. اینْاه اینزاب    انذ، نتیزه می ثشاسبس مجنبیی ّه آنزب اختیبس ّشده

عشه ماب   ، ثبیذ ارن و اربصه ثگیشیذ، این تب صمبنی است ّه تشخیػی ثشای آن نیبمذه ثبضذ. ولی اص آن«لیستأرنْم»دستوس داده 

حذیج سىـ ٍلم سا داسیم؛ حذیج سىـ ٍلم یِ دلیل تشخیػی و فب) است و ثه عوس ّلی اربصه فذ) امتخبل ضخع نبثبلل سا داده 

ىهکذ آن هم  ّنذ، امب وروة سا فَل می است. مب ثب ورود حذیج سىـ ٍلم دس ثشاثش این آیه، ولو امش است و داللت ثش وروة می

ّنذ تشخیػی هم دس ّبس نیسات، اینزاب    ثینذ ّه موال یِ دستوسی داده و هش چه هم نگبه می می ثقذ فذ) التشخیع. فَل وٍتی

ىهکذ. امب اگش فَل ثجینذ ّه یِ رب دستوس داده ثبیذ اعيبل نبثبلل ارن ثگیشنذ، اص آن عشه هم حذیج سىـ ٍلام   لضو) امتخبل سا می
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ست؛ ثب مالحؾه این دو ثاب هام، رابیی ثاشای وراوة ثابٍی       سا ثیبن ّشده ّه مَتضبی آن تشخیع است، منتهی تشخیع فب) ا

خواهیم ثب آن آیاه ایان حاذیج سا تخػایع ثاضنیم؟ لازا ایطابن         مبنذ. مب ثه چه مالُ می مبنذ، ربیی ثشای لضو) ثبٍی نکی نکی

تکب) نیست. ثله، اگاش   مب دس مجبحج اغول دس ثبة وروة، این سخن محٌَ نشاٍی و این استذالل ایطبنىشمبیذ سوی مجنبی  می

ثسب این تقبسؼ ثین آیاه   یب ثبالعالً داللت ثش وروة ّنذ، آن وٍت چه وضـیم، یقنی مخالً ثگوییم امش ثبلاین مجنب سا ّنبس ثگزاس

نابی  مَذ) ّنیم ثش فب). ولای سوی مج  سا آن چیضی ّه خبظ استاستیزان و حذیج سىـ ٍلم، ثه نؾش موره ثیبیذ؛ آن وٍت ثبیذ 

 این واسد نیست. مشحو) آٍبی خویی، 
 دوماشکال 

 دس آن موسد اوٍابتی اسات ّاه مکْان اسات     اضْبل دو) این است ّه اسبسبً آیه استیزان سثغی ثه مسأله فوست نذاسد. آیه دس 

خواهذ ثه عوس ّلی اعيبل دس این حبالت واسد ثش پذس و مبدس نطونذ؛ اغالً ّبسی ثاه مساأله    مجبضشت صن و مشد اتيبً ثیيتذ. می

نؾش ثه فوست ثه مقنبی خبظ ّه االن موضاوؿ ثحاج مبسات،     نؾش ثه فوست نذاسد. ثنبثشاین آیه ارنجیٌ فکب نحن ىیه؛ موضوؿ

هبیی است ّه ّسی نجبیذ واسد ضود، وٍت خلوت و تنهبیی، وٍات   گویذ حالث فوساةٍ یقنی این سه وٍت، وٍت نیست. اگش هم می

خبغی است ّه نجبیذ آضْبس ضود ثش دیگشان. پس دس این آیه فوست ثه یِ مقنبست، دس موضوؿ ثحج مب فاوست ثاه مقنابی    

 3یی ثه نشاٍی داسنذ.دیگشی است. این دو اضْبلی است ّه مشحو) آٍبی خو

اناذ تکاب)    ثبیذ ثجینیم آیب این استذالل مشحو) نشاٍی دسست است یب نه؛ آیب اضْبلی ّه مشحو) آٍبیی خویی دس اینزب واسد ّاشده 

 است یب نه، این سا دس رلسه آینذه ثیبن خواهیم ّشد. 

«والحکذ هلل سة القبلکین»            
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