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

 

 خالصه جلسه گذشته

بود که برای از بین بردن نطفه قبل از النه گزینی و اتصال به جداره رحم  IUDبحث در جواز یا عدم جواز استفاده از روش 

برد. عرض کردیم برای بررسیی حمم اسیتالال و استفاده از این روش برای جگوگیری از بارداریا از دند   آن را از بین می

یمی از جهت صدق عنوان سقط جنین بود که این را ذکر کردیم؛ گفتیم از این  توانیم این موضیو  را بررسی کنیم. جهت می

توانیم این روش را محموم به حرمت کنیم. دوما صدق عنوان از بین بردن خودِ نطفه بود؛ این را عرض کردیم دلیل جهت نلی

 ماتبر بر حرمت بر آن داریم به خصوص روایت اسحاق بن علار. 

این علل را به اعتبار برخی از مقارنات محرم مورد بررسی قرار دهیم و اینمه آیا به اعتبار این سیومین جهت این است که  

توانیم حمم به حرمت اسییتفاده از این روش کنیم یا نه. اولین عنوانی که به نوعی مقارن با اسییتفاده از این مقارنات حرام می

حرم حرام استا اال مواردی که استثنا شده و البته از سوی روش اسیتا بحث نرر به عورت است. گفتیم نرر به بدن زن نام 

توانند به عورت به مانای عام که هله بدن زن را شییامل کسییانی که دیدن برای آنها حرام اسییت؛ دون محارم و زنان می 

 ان؛ تنهاشیود نااه کنند. اما عورت به مانای خاص مطگقا نرر به آن حرام اسیت حتی برای محارم و حتی برای سایر زن  می

 برای زوج جواز نرر ثابت است و اال برای دیاران حرام است. 
 جهت سوم: بررسی صدق عنوان نظر

الاام و نرر به عورت به مانای خاصا تحقق  بلاناهادر مورد اسیییتفیاده از این روش باید ببینیم آیا عنوان النرر الی الاور   

شود. ما قبالً هم در حرام باشدا قطااً به اعتبار صدق این عنوان حرام میدارد یا نه. به هر حال اگر این کار مستگزم این علل 

مورد این روش مطیالبی را اجلیاالً عرض کردیم اما برای اینمه ببینیم آیا این کار مقارن و مالزم با نرر به عورت به مانای   

 IUDار که ک گفتیمسب کنیم. قبالً هم عام و عورت به مانای خاص هست یا نها باید مقداری بیشتر در این باره اطالعات ک

گیرد و این در فاصگه زمانی دو هفته از زمان تشمیل نطفه رحم می جداره این است که جگوی اتصال و دسبندگی نطفه را به

که یک پایه دارد و دو طرف   Tن دستااه یک دستااهی است مثل حرفافتد. خودِ ایتا زمان دسبندگی به رحم اتفاق می

Tگی است که به صافی آن خطوط باالی پایهآن دو ضا نیستند ولی شبیه به آن هستند؛ یک نخی به این پایه متصل است   

شیود. اگر رحم را مثل  خواهند آن را خارج کنندا این نخ را اگر بمشیند آن دسیتااه خارج می  که به طور متاارف وقتی می

داخل  ا به نوعییک مثگث فرض کنیم که قاعده آن به سلت باالی بدن و نوکِ مخروطی آن به سلت پایین باشدا این پایه ر
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شود؛ ابتدا شودا آن وقت این دو ضگع باز میگیرد و وارد در رحم میدهند. وقتی این به سلت باال قرار میدر رحم قرار می

 شود. گیردا این دو ضگع باز میبسته است و باد وقتی داخل رحم قرار می

ی؛ علل هر دو این است که با التهاباتی که ایجاد اند؛ یک دسیته مسیی هستند و یک دسته هورمون  ها دو دسیته این دسیتااه 

برند. این دسییتااه برای اینمه کنند و اممان اتصییال و دسییبندگی را از بین میکنند جداره رحم را تا حدودی نازک میمی

 کودک رادارند و این دستااه هایی دهانه رحم را باز ناه میداخل رحم قرار گیردا حتلاً محتاج نرر هست. با یک دستااه

ن کار شود طبیب زن ایکنند. اگر ما باوییم بدن زن به نوعی پوشیده شود که دیده نشود یا حتی اگر دیده میداخل رحم می

تواند برطرف شیییود. اما به هر حال نرر به عورت ولو از ناحیه طبیب متخصیییم زنا مالزم با را انجیام دهدا این مانع می 

کند. ترین راه را در نرر بایریم باالخره النرر الی الاور  تحقق پیدا میاگر ما کم مؤونه استفاده از این روش است. یانی حتی

آید و فرض هم این اسیییت که خواهد انجام دهد زن باشیییدا باالخره نرر به عورت پیی میاگر دکتری کیه این کار را می 

م به توانیم حماللحذورات می بیحترورات ضالضرورتی برای این کار نیست. دون اگر مسأله ضرورت مطرح باشدا از باب 

جواز کنیما هلان طور که اگر یک طبیب مرد الزم شد که زنی را ماالجه کندا به حد رفع ضرورت نرر به بدن زن برای مرد 

 کند. اشمالی ندارد؛ هلان طور که صحیحه ابی حلزه ثلالی بر این مطگب داللت می

ذاشتن این دستااه به هر یک از دو نو  ی ده مسی و ده هورمونی ی مالزم با نرر به هر حال قدر مسگّم این است که کار گ

به عورت است و نرر به عورت بر طبق ادله حرامٌ قطااً و قهراً این کار هم به عنوان اینمه مقارن با آن امر محرم استا حمم 

 وان بود.ن عنشود. این اجلالی از حمم فقهی به جهت مقارن بودن با ایبه حرمت آن می

مار اینمه اینجا این را باوییم که از باب نرر بین ظاهر عورت و باطن آن فرق است. کاری که الزم است  اللهم اال أن یقال

این دسیتااه صیورت گیرد آن اسیت که دهانه رحم باز شیود و این دستااه داخل در رحم قرار داده شود.      قرار دادنبرای 

شودا عورت نیست شیود و آنهه که توسیط طبیب مالحره می  هایی دهانه رحم باز میها و دسیتااه فرض کنید با یک گیره

شیود و طوری اسیت که کامالً اطراف پوشیییده شده و آنهه که دیده   بگمه باطن عورت اسیت. یانی ظاهر عورت دیده نلی 

 دهانه رحم است.شود در حقیقت می
هم  شود به باطن و باطنپس الگهم اال أن یقال که این کار اگر به نوعی انجام شود که نرر به ظاهر عورت نشودا بگمه نرر می

مثل دهانه رحم یا خودِ رحم ده بسا صدق عنوان عورت بر آن نشود. اگر این را گفتیما قهراً دیار مشلول ادله حرمت نرر 

 شود. به عورت نلی

است طبیبی آنقدر حاذق باشد که بدون نرر این کار را انجام دهد؛ یانی بدون اینمه نیازمند به دیدن باشد و یا اساساً ملمن 

 دهد.ااه را در داخل رحم قرار میو این دست دهدبر اثر مهارتی که داردا این کار را انجام می

ولی مع ذلک باالخره حتی اگر طبیب به ظاهر عورت هم نااه نمند یا به نحوی علل کند که برای کار گذاشتن این دستااه 

رای هایی را که بکند و گیرهاسیاساً نیاز به دیدن نداشته باشدا باالخره برای انجام این کارا آن کسی که مقدمات را فراهم می 

رضی دانم بتوانیم فباید میلذا دا باالخره نیازمند نرر به عورت ولو در ابتدای امر هست. کنباز کردن دهانه رحم استفاده می

 کند انجام شود.را تصویر کنیم که با این کار بدون مقارنت با کاری که عنوان نرر به عورت بر او صدق می
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د و جام شیود که مقارن با این حرام نباش توانیم باوییم که اگر این کار به نحوی انپس اگر بخواهیم خالصیه کنیم اینطور می 

توانیم حمم به حرمت کنیما ولو اینمه از جهت از بین بردن نطفه قائل به حرمت نرر به عورت اتفاق نیفتدا از این جهت نلی

ه ب اگر به نوعی باشید که ده در مراحل ابتدایی و ده در متن کار مقارن با علگی باشد که به هر حال در آن نرر اما شیویم.  

ا افتد و آیا ملمن است یتوانیم حمم به حرمت کنیم. اینمه دطور این اتفاق میعورت محقق شودا قطااً به این عنوان هم می

شویم. اصل مسأله این است که اگر مقارن با نرر به عورت نباشد که خودش موضو  حمم به نها ما خیگی وارد جزئیات نلی

 وجود ندارد. از این جهتحرمت استا دلیگی برای حمم به حرمت 

 سؤال: 

و آنهه که موضو  حمم به حرمت استا النرر الی الاور   استاستاد: گفتیم لقائل أن یقول که بین نرر به باطن و ظاهر فرق 

شیود. اما اگر فرض کنید با یک جراحی این را بشمافند و  اسیت. عورت زن دیسیتآ آنهه که عرفاً به آن عورت گفته می  

وان عن گویند. باطن آنه نرر به عورت نلیکندآ به اینممیصیییدق نااه کندا آیا اینجا عرفاً النرر الی الاور  داخیل رحم را  

عورت ندارد؛ این یا رحم است یا عضو دیاری از امحاء و احشام داخگی شمم است. عورت یک مفهوم عرفی دارد؛ مثالً دو 

 د که ایندهآن دستااهی که این را در حالتی قرار می را انجام دهد یانی ؛ نفر اول مقدمات این کارنفر این کار را انجام دهند

ن اینها را پزشما طراف کامالً پوشییده باشد؛ نفر دوم این کار را بمند. فرض کنید ا دهد ودیز را داخل رحم باذارد قرار می

اوییم که این دومی هم نرر به عورت توانیم بدانند که تا ده حدی بدون دسییتااه قابل دیدن هسییت یا نه؛ اینجا هم می می

 أن الگهم اال پستوانیم باوییم نرر به عورت کرده اسیییتآ بیند؛ آیا عرفاً میکرده یا نها در حالی که فقط داخل رحم را می

 گویم لقائل أن یقول که اینطورگویم حتلاً اینطور است بگمه میشیود. نلی یقال که صیدق عنوان عورت بر باطن عورت نلی 

 شد. با

 سؤال:

کند. نرر به بدن برای زن اشمالی شیود و عنوان دیاری پیدا می اسیتاد: آن دیار نرر به عورت نیسیتا این نرر به بدن می  

ین ترین فرض اندارد و فرض ما این بود که طبیب زن باشید. بگها اگر طبیب مرد باشید نرر به بدن اشیمال دارد ..... راحت   

م دهدا از این جهت اشمالی ندارد ولی باز مسأله از بین بردن نطفه در این روش در جای است که هلسرش این کار را انجا

 خودش محفوظ است. 

 سؤال:

کنیم به عنوان حمم اولی است؛ فرض این است که هیچ عنوان ثانوی در کار نیست. ای که فاالً در اینجا بحث میاستاد: نمته

کنیم. فرض کنید که ثانوی اسیت. ما این را باداً نن شاء ا  بررسی می ضیرورت و اضیطرار و مصیگحتا هله اینها عناوین    

گیر ضرورت اقتضا کند که جلایت مسگلین زیاد شود یا ضرورت اقتضا کند که در یک مقطای به خاطر یک بیلاری که دامن

در یک مقطع جگوی این دهد که شیوند که اینها مشیمالتی دارند؛ حاکم اسالمی تشخیم می  هایی متولد میزنان شیدها بهه 

کنیم. بحث تنریم خانوادها کنترل جلایت اعم از کاهی یا گرفته شییود. اینها عناوین ثانویه اسییت که اینها را باداً بحث می 

گوییم حمم اولی است؛ یانی هیچ افزایی جلایتا آنجا ملمن اسیت عناوین ثانوی مسأله را متفاوت کند. آنهه که االن می 
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ثانوی مطرح نیسیت. بحث ما در شرایط عادی است که در شرایط عادی تمثیر نسل واجب نیست. بگها  یک از این عناوین 

دار نشود به این استحباب علل نمرده است و بر هلین مستحب هست ولی وجوب ندارد؛ نهایت این است که اگر کسی بهه

 ر هلین جهت عنوان اولی بود. های مبسوطی که در بحث عزل داشتیم داساس هم گفتیم عزل جایز است. در بحث

 سؤال:

کنیما شود و این یانی از بین رفتن. وقتی بحث عگلی میکند که مانع دسبندگی میاسیتاد: خاصیتی این است که کاری می 

تواند در این مقام مورد استناد قرار هایی که میها و ادلهخاصییت بحث عگلی این اسیت که هله اطراف و جوانبی یا روزنه  

ساله را ر بود باید ریک به یک بررسیی کنیم. ما قرار نیسیت که اینجا فتوا دهیم حرام است یا حرام نیست؛ اگر اینطو   گیردا

 خواندیم.می

 سؤال:

های من عرض کردم که از جهات مختگف قابل بررسیی است؛ از جهت صدق عنوان سقط جنینا اینها هر کدام دلیل اسیتاد:  

صییدق عنوان النرر الی الاور ؛ از جهت صییدق عنوان للس االجنبیه؛ از جهت مسییأله  طگبد؛ از جهت خاص خودش را می

شییود. اما از اناقاد نطفه. ما عرض کردیم که روایت و دلیل داریم که این کار حرام اسییت دون موجب از بین رفتن نطفه می

ه سایر عناوین و موضوعات مرتبط با این ای که بدطورآ آیا عالوه بر این جهت و دلیلا ادله سایر ابواب و ادله جهات سایر

اند که این از باب سقط اند و گفتهشود یا نه. اینها مسائگی است که برخی عنوان کردهمسأله هستا از جهت آنها هم حرام می

ه ما ک اند. بحث این است که اگر فرض کنیداند از باب نرر حرام است؛ برخی هله اینها را گفتهجنین حرام است؛ برخی گفته

در یک به یک این موانع اشیمال کنیما بگها مسأله از بین بردن نطفه خودش کافی است برای حمم به حرمت؛ ولی این دلیل  

واند به تشیود که ما سایر ادله را اینجا بررسی نمنیم. اصالً اقتضای بحث فقهی و عگلی این است که هله آنهه را که می نلی

ا خواهیم حمم به جواز ی. میکنیم؛ استنباط و اجتهاد هلین استاستناد قرار گیرد ما بررسی عنوان دلیل در این مسأله مورد 

عدم جواز یک دیزی کنیما حتی ملمن اسیییت یک دلیل محمم برای حرمت داشیییته باشییییم اما ادله را از ابواب مختگف 

أله مورد شود. اوالً مستلاما اینطور که نلی آورند تا مسأله تحمیم و تثبیت شود. و اال اگر قرار باشد باوییم حرام است ومی

. ها ماتقدند که این سقط جنین استاختالف است؛ بنده عرضم این است که اینجا از باب سقط جنین حرام نیست ولی خیگی

م؛ یکندا هر دند در نتیجه ما با آنها مشترک هستمن باید اینجا این بحث را مطرح کنم که اینجا صدق عنوان سقط جنین نلی

 ها متفاوت است.کندا راهگویم حرام استا اما به ده دلیلآ ادله فرق میگویند حرام است و بنده هم میآنها می

تواند قرار گیرد اال اینمه باوییم کار به مسییأله نرر به عورت فی الجلگه مبنای حرمت اسییتفاده از این روش میبه هر حال 

باشد. آن وقت اگر طبیب مرد باشد و باوییم نرر به باطن عورت و باطن بدن نحوی انجام شیود که مستگزم نرر به عورت ن 

حرام اسیتا باز هم اشمال دارد. ولی اگر طبیب زن باشد و ما بین باطن و ظاهر عورت فرق باذاریما قهراً به این جهت که  

 رسد. ن جهت اشمالی به نرر نلینرر به بدن زن از ناحیه زن ی ده ظاهر و ده باطن ی اشمالی نداردا در این صورت از ای

 سؤال:
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اسیتاد: ملمن است این علل از دید کسی حرام باشد آن هم به دند جهت؛ مثالً از باب از بین رفتن نطفه یا سقط جنینا از  

 باب حرمت نررا از باب حرمت للس. اینمه آیا این از باب للس هم حرام است یا نها در ادامه بحث خواهیم کرد. 
 بررسی صدق عنوان لمس جهت چهارم:

تواند منشأ حمم به حرمت یا به تابیر دیار دهارمین عنوانی که اینجا می IUDدومین عنوان از مقارنات اسیتفاده از روش  

تواند بدن زن نامحرم را للس باشیدا عنوان للس است. للس بدن اجنبیه از ناحیه اجنبی حرام است؛ یانی مرد نامحرم نلی 

تواند بدن مرد نامحرم را للس کند. در خصیوص عورت این مطگق است؛ یانی حتی محارم  امحرم نلیکند و بالامسا زن ن

تواند عورت او را للس کند. مثل نرر؛ نرر به توانند عورت زنی که به آنها محرم اسییت را للس کنند و حتی زن نلیهم نلی

م جایز است؛ اما نرر به عورت نه تنها از ناحیه محارم بدن زن دیار از ناحیه مرد نامحرم حرام است ولی از ناحیه مرد محر

بگمه از ناحیه زن نیز جایز نیست. در مورد للس نیز هلین طور است؛ للس عورت نه از ناحیه نامحرم و نه از ناحیه محارم 

 از این جهت مثل نرر است.  لذاتواند للس کند. مرد و نه از ناحیه زنان دیار جایز نیست و تنها زوج می

روایات زیادی در این باره وارد شیده که نن شاء ا  در آینده مطرح خواهیم کرد. تنها دیزی که اینجا وجود دارد آن است  

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ »کند. به این روایت دقت کند: که اگر یک پوشیشی قرار داده شودا عنوان للس صدق نلی 

گوید از امام صادق) ( درباره مصافحه مرد با زن سؤال کردم؛ آیا برای مرد ا می«ع( عَنْ مُصََافَََةِ الرَّجُِِ الْمَرْأَ َ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)

 ا حرام است«یَتَزَوَّجَهَاقَالَ)ع( لَا یََُِِّ لِلرَّجُِِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَ َ إِلَّا امْرَأَ ً یََْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ »جایز است که با زن دیار دست دهدآ 

که مرد با زن دسیت دهد و مصیافحه کندا اال زنی که ازدواج با او بر او حرام است عیانی از محارم اوستا مثل علها خاله   

ا وَ أَمَّ»ینها اشمالی ندارد. ا اینها کسانی هستند که مصافحه با ا«أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نََْوُهَا»و...[. 

. اما زنی که ازدواج با او حالل است عیانی 1«االْمَرْأَ ُ الَّتِی یََُِِّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافَُِهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزُ کَفَّهَ

ای و البته اگر مِن وراء الثوب باشد اینطور نیست که پارده تواند دسیت دهد مار از وراء لباس یا زن اجنبیه[ پس با او نلی

 فرماید کف دست او را فشار ندهد.بتواند دست او را فشار دهد؛ می

 ه و دست دادن را مجاز شلرده است.اینجا با این پوشی و بدون فشار دادن دستا مصافح

ر جایز مثالً با پارده این کار را انجام دهدا این کا در مانحن فیه از حیث للس اگر کسییی این کار را با پوشییی انجام دهدا

ن تواند ایاست. اگر بدون پوشی و بدون مانع بخواهد للس کندا این قطااً محل اشمال است. پس حرمت للس در اینجا می

مندا صدق ن کار را حرام کندا به شرط اینمه این مقارن محقق شود. اما اگر کسی این روش را استفاده کند به نحوی که للس

این مانایی آن نیست  لیاین عنوان صادق نیست وهردند شیود. فراموش نمنید که  از این جهت دیار حمم به حرمت نلی

شود؛ اما که این حرام نیسیت؛ دون عنوان از بین رفتن نطفه در جای خودش باقی اسیت و به هلان جهت حرمت ثابت می  

 مسأله للس دیار صادق نیست. 

 باقی مانده که آن را هم باید بررسی کنیم.  یک عنوان دیار 
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