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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم جواز نظر به جمیع بدن محارم بود. عرض کردیم روایاتی مورد استددل  ررار ررتده اس؛  اایهه او   

وسیله استددل  به اایهه او  نی  بیان شد. اایهه دوم روایاتی اس؛ که دا  بر جواز تسییل زن و مرد به ذکر شتد و اشتلا    

شتورر یا رمیر و یا یلی از محارم اس؛. چدد روای؛ از ای  اایهه نلل شد. عرض کردیم ارر بوواریم اشلالتی که نیت؛  

لی به اسددل  به ای  اایهه شد   با ایدله مشهور تدوا به جواز به ای  اایهه ایراد شتد  را بیان کدیم  عمدتا  دو اشتلا  ا ت   

 :شد  اس؛ ایراداسی به ای  روایات اند  اما مع ذلک دو اشلا  اساند و نوعا  رم به ای  روایات اسدداد کرد داد 

وعا  ارر ن هاتسییل شد  ایدیلی ایدله نوع ای  روایات ناظر به حا  اضطرار اس؛ و نه حا  اخدیار  یعدی ارر حلم به جواز 

در سؤا  روایات در؛ شود یا رید سهر در آن آمد  یا مثال رهده شد  که زنی مُرد  و لیس معهم امرأة حدی یسیلها  ظارر ای  

ی ادرد که ای  مربوط به حا  اضطرار اس؛. یعدی ارر کیی نتود و چار بیان که در پاست  به آن ستؤالت آمد   نشتان می   

 اید و ای  زن یا مرد را غیل درد.رد یا زن محرم بینتود  یک م

اشلا  دوم ایدله در یک سری روایات امر شد  به غیل مِ  وراء الثیاب أو اللمیص. ارر باید از وراء لتاس یا پارچه غیل 

 شود جواز نظر را اسدهاد  کرد. عمدتا  ای  دو اشلا  در ایدجا مطرح شد  اس؛. داد  شود  از ای  رم نمی

اند به عدم جواز نظر به جمیع بدن و جیتتد زن یا مرد محرم  یعدی رو  راستتاس ای  دو اشتتلا  استتاستتی  برخی تدوا داد ب

اند  یعدی جواز الدظر الی محاسده. باید بتیدیم ای  دو اشلا  به ای  اایهه از اند و آن رو  دوم را پییرتدهمشتهور را نذییرتده 

و اشلا  را بذییریم  مالحظه ترمودید که نه ضرورت و نه اجماع و نه آیه و نه روای؛  روایات وارد ریت؛ یا نه. ارر ای  د 

کدد. حال تورش ای  اس؛ که سیر  یا یلی دو دلیل دیگر رم رائم دیگر دلل؛ بر جواز نظر به رمه بدن زن یا مرد محرم نمی

ع بدن المرأة ال العورة. لیا میأله مهم اس؛ که بتیدیم اند به جواز نظر به جمیشتود. ارر ایدطور باشد  مشهور چطور تدوا داد  

 آیا ای  روایات چدی  دللدی دارند یا نه. 

 بررسی دو اشکال به دلیل چهارم

 مقدمه

ای  دو اشلا  خودش در وارع موضوع دو بحث در کداب الطهارة اس؛. آنجا در باب غیل می؛  ا ال ای  دو موضوع مورد 

هصیل ای  میأله را باید در کداب الطهارة در بحث غیل می؛ دنتا  کدیم. ما تعال  در حد آشدایی بررستی ررار ررتده اس؛. ت 

   ای  میأله را ناچار ریدیم که ارح کدیم. (شود پاس  داد یا نهآیا اساسا می ) تا معلوم شود کهاجمالی با ای  دو موضوع 

 موضوع اول

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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او  بحث از جواز تسییل رر یک از زن و مرد به نحو مطلق یا در حا  اضطرار اس؛. ما آنجا یک بحثی داریم  موضوعدر 

که به اور کلی بی  غاستل و می؛ باید ممالل؛ باشتد  یعدی ممالل؛ بی  غاسل و می؛ شرط اس؛ لالتده اسدثدا رم دارد که   

شتود. اعدتار ممالل خودش یک موضوعی اس؛ که  دهی میعرض خواریم کرد[ به نحوی که ارر ممالل نتود حدی غیتل مد 

 بی  غاسل و ؛رتل از ای  با ادله لاب؛ شتد  است؛. لل  دو مورد محل بحث است؛ که آیا از ای  رانون یا از اشدراط ممالل   

محارم. در مورد زوج و زوجه  دیگریمی؛  رمجدس بودن غیل دردد  و آن می؛  اسدثدا شد  اس؛. یلی زوج و زوجه و 

اند به جواز تسییل کلّ م  ال وج و ال وجة  احته أو  احتها  ای  مشهور رم ری؛. مددهی اخدالتی که آنجا نوعا  رائل شد 

اند به وجود دارد و مهصتال  رم بحث شتد   ای  اس؛ که ای  جواز مودص به حا  اضطرار اس؛ یا مطلق اس؛. مشهور رائل  

تواند شورر را غیل درد ولو مردی ری؛ که شورر او روید زن میلممالل. میجواز تسییل کل مدهما الخر ولو مع وجود ا

 تواند زنش را غیتل درد ولو ایدله زن دیگری ری؛ که رمیر او را غیل درد. ایدها رائل به جواز را غیتل درد  مرد می 

  اب  زرر  در 2ر اسدتصارو د 1ریتددد مطللا. اما بعیی از ا حاب موصو ا  برخی از ردما از جمله شی  اوسی در تهیی  

رویدد حدی زن در  تتتورتی داندد و می  ایدها حلم جواز را مودص به حا  اضتتتطرار می4  حلتی در اللاتی تی الهله3غدیه

تواند زنش را غیل درد که ممالل نتاشد. پس حلم تواند شتوررش را غیتل درد که ممالل نتاشد. مرد در  ورتی می  می

اند که خودشان ذکر کرد  ایای براند. آن ور؛ رر یک از ای  دو رو  ادله  اضطرار ررار داد جواز تسیتیل را مودص به حا 

  از جمله  حیحه عتداهلل ل ال وج و ال وجة کل مدهما الخرکدد بر جواز تسییعمدتا  روایات اس؛  روایات زیادی دلل؛ می

 . ب  سدان و روای؛ حلتی اس؛ که رم سددش خوب اس؛ و رم دلل؛ آن

مثال  در  حیحه عتداهلل ب  سدان سؤا  شد  از نظر مرد به بدن رمیرش وردی که مُرد  و نی  مورع غیل دادن  امام  ادق)ع( 

 ایاند و بعد یک اشار . آنجا یک دسدوری برای ررار دادن پوشش روی عورت یا روی جید رهده5«ل بأس بیلک»ترمود : 

رای زن ت خوش ندارند چه بیا ارل المرأة ت تامیل :ترمایدشش ررار دردد  امام میشد  که چرا باید روی جید پارچه یا پو

که شورر به چی ی از ای  زن نگا  کدد که او از ایدله خویشاوندان آن را بتیددد کرار؛ داش؛. الن رم رمی  اور اس؛  مثال 

آشلار شود و حدی شوررش او را بتیدد  یک  -را مثل سیده - بدن خواررشرایی از یم؛یک خانمی از ایدله یک ر برادرِ

تر شود و موصو ا در جایی که رمه حیور دارند  سو؛ملداری حال؛ رری  دارند. ای  بعد از مُردن چه بیتا شدیدتر می 

  شود  ایحلم مولوی تعتدی از آن اسدهاد  نمیای اس؛ که شتود. حال ای  را خواریم ره؛ که ای  ارشاد به یک میأله می

 در ریم؛ دوم عرض خواریم کرد. را 

                                                 
 .421  ح444  ص1ج. تهیی   1
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 .142غدیه  ص 3
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 .1از ابواب غیل المی؛  ح 24  باب 525  ص2. وسائل الشیعة  ج5
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 مِنْ وَرَاءِ ،قَالَ نَعَمْ ؟امْرَأَتَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ»یا مثال  در روای؛ حلتی وارد شتد :  

تواند زنش را غیل درد؟ امام)ع(   در ای  روای؛ سؤا  شد  از ایدله مرد می1«اءٍ مِنْهَالثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَیْ

 و به ریچ جایی نتاید نگا  کدد.« بمِ  وراء الثو»ترمود: بله  مددهی 

اجمال  ا ل جواز تسییل زوج زوجه را  اتق ای  روایات مودص به حا  اضطرار نیی؛. در ای  دو روای؛ بحث سهر پس 

تواند زنش را غیل درد یا نه  امام)ع( ترمود نعم. لیا و اضطرار و نتودن دیگری مطرح نیی؛  تلط سؤا  شد  که آیا مرد می

 اعم از حا  اضطرار و حا  اخدیار.ط مرد و ای  مطلق اس؛  یعدی کدد بر جواز غیل زن توسروایات زیادی دلل؛ می

عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)ع( »کدد بر عدم الجواز ال مع الضطرار  از جمله روای؛ ابی حم  : در ملابل  روایاتی دلل؛ می

از ایدله مرد  زن را  کرد ای  روای؛ نهی امام در ترمایید که . مالحظه می2«امْرَأَةٌ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ الرَّجُلُ قَالَ: لَا یُغَسِِِّّّلُ

کدد که لیسیل الرجل المرأة  ترق آید که ااالق آن اردیا میغیل درد ال ایدله زنی در کار نتاشد. از ای  روای؛ بدس؛ می

. برخی اندحلم به حا  اضطرار به ای  روای؛ اسدداد کرد کدد که آن مرأة زوجه او باشتد یا نتاشد. رائلی  به اخدصاص  نمی

که در ای  روای؛ محمد ب  سدان وارد شد   مثل مرحوم آرایی خویی که محمد ب  اند کرد رم به ای  روای؛ اشتلا  سددی  

 د. ما نی  دراناز ب رران در مورد محمد ب  سدان رائل به ولار؛ او شد دیگر داند در حالی که بعیتی  ستدان را ضتعیم می  

دد. کرای رجالی ای  را التات کردیم که لله است؛. لیا وجود محمد ب  سدان در روای؛ مشللی از نظر سدد ایجاد نمی بحث

ابی حم   رم رمی  اور  ولو از نظر میر  دچار مشتلل است؛ اما روایات او رابل رتو  اس؛. به رر حا  در ای  روای؛   

رم ارر سدد ای  روای؛ پییرتده شود  از نظر ظارر ااالق دارد  ای  رم زوج و زوجه را  اند و از آن ارفاشلا  سددی کرد 

 ریرد و رم غیر را. دربرمی

 ح شد  اس؛. بالخر  چه باید کرد؟غیر از ای   روای؛ دیگری رم در ایدجا مطر

لق بدحو مط  وجة الخرال وج و ال ما دو دسده روایات داریم: یک دسده از روایات که مورد اسددل  رائلی  به جواز تسییل

دلل؛ دارد  چه ممالل باشد و چه نتاشد  از ای  ارف رم ای  نهی را داریم که رائلی  به اخدصاص حلم به حا  اضطرار به 

 دو دسده از روایات چه باید کدیم؟اند. ما در برابر ای  آن اسدداد کرد 

جواز تسییل مطلق اس؛  یعدی به خصوص در مورد زن و شورر چه  رسد در مورد زوج و زوجه حق آن اس؛ کهبه نظر می

تواند زن را غیل درد و یلی از شوارد آن  تسییل تاامة تواند شتورر را و یا شورر می ممالل باشتد و چه نتاشتد  زن می  

 ال ررا)س( توسط امیرالمؤمدی )ع( اس؛. لیا در ای  تردیدی نیی؛ و در جای خودش تهصیال آمد  اس؛. 

 ا : سؤ

استداد: ارر ایدطور باشتد که و تی؛ تاامه زررا)ع( اشلا  دارد. در برخی روایات داریم که زوج احق اس؛ از دیگران به    

 اش را در رتر بگیارد. احق اس؛ نیت؛ به دیگران خودش زوجه یعدیزوجه. در مورد داخل رتر ریاشد  

   در مورد زوج و زوجه بحثی نیی؛.علی أی حا

                                                 
 .11از ابواب غیل المی؛  ح 24  باب 532  ص2. وسائل الشیعة  ج1
 .14از ابواب غیل المی؛  ح 24  باب 511  ص2  وسائل الشیعة  ج242ح  111  ص1  اسدتصار  ج1421  ح444  ص1. تهیی   ج2
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رستتد. لیا ای  که حدی با بودن زوج و زوجه  نوب؛ به محارم رم نمی مطرح استت؛ ارم  چون ای  بحث آنجااما در مورد مح

رود سراغ عم و عمه و خا  و خاله. در مورد محارم رم باز رمی  کدد و بعد میروایات ابددا بحث زوج و زوجه را مطرح می

ای  به نحو مطلق لاب؛ شتد  و یا مشتتروط به عدم وجود  اخدالف ریت؛ که آیا جواز تسیتتیل مرد و زن محرم یلدیگر را   

دوم  زوج و زوجه از ای   ی  الساستل و المی؛ لاب؛ شتد  اس؛.  ب ةممالل است؛. در وارع در درجه او  ا تل اعدتار الممثال  

لّم ا میداندد ولی بالخر  ا ل اسدثدراعد  اسدثدا شد   ولو در باب زوج و زوجه رم برخی ای  را مودص حا  اضطرار می

ماندد  -ای رمدیگر را غیل دردد. یک عد  توانددرویدد چه ممالل باشد و چه نتاشد  زوج و زوجه میاست؛  مشتهور می  

 ی  در  ورتی اس؛ که ممالل نتاشد.رویدد امی -اترادی که از آنها نام برد  شد 

تواند یک زن محرم را غیل درد  یا مرد میتواند یک مرد محرم را در مورد محارم رم ای  بحث ری؛ که آیا ایدله زن می

آیا ایدجا رم مثل زوج و زوجه اس؛ که مطلق لاب؛ اس؛ و اسدثدا شد  یا ایدجا در  ورتی اس؛ که ممالل نتاشد. ایدجا رم 

دو رو  وجود دارد: یلی رو  به اخدصاص حلم به حا  اضطرار و دیگر ایدله ایدجا به نحو مطلق اس؛. رر کدام از ای  دو 

 اند. ای اسدداد کرد رو  به ادله

تواندد غیل دردد که نه تدها ممالل نتاشد بلله عالو  بر ای   ای  بحث رم در مورد محارم ری؛ که آیا محارم تلط وردی می

 شود امارمیترش رم نتاشتد  یعدی یک بحث اضتاته دارد. ما ارر بوواریم ادله ایدها را ذکر کدیم  بحث خیلی متیتتوط می   

شود با وجود ای  اخدالف نظری که مالحظه ترمودید ستؤا  ای  است؛ که آیا ایدجا جواز الدظر را از ای  روایات می   اجمال 

استدهاد  کرد یا نه. آیا رو  به ااالق جواز تسیتیل یا اخدصاص جواز تسییل به نتود ممالل یا به تعتیر دیگر حا  اضطرار    

 تألیری در ایدجا دارد یا نه. 

بعیی از کیانی که اخدصاص حلم به  لل دید که در مورد زوج و زوجه حلم مودص به حا  اضطرار نیی؛. مالحظه ترمو

اند  بالخر  ستتؤا  ای  استت؛ که ارر حلم اند اما در مورد محارم پییرتدهحا  اضتتطرار را در مورد زوج و زوجه نذییرتده

با رطع نظر از ای  )یا نه  ارر حلم جواز تسییل اجمال خورد مودص به حا  اضتطرار باشتد  به درد استددل  در ایدجا می   

تواند محرمش را غیتتل درد با تواندد رمدیگر را غیتتل دردد  ایدله محرم میرایی که رهدیم  ایدله زن و شتتورر میبحث

یدله توانیم اسدهاد  کدیم یا اما دیگر جواز الدظر را نمی لاب؛ شد (اروا  اس؛ اضیَقترض نتود ممالل و نتود زن و شورر که 

ظر نآیا اخدصاص حلم جواز تسییل به حا  اضطرار مانع اسدداد جواز  شود؟وایات جواز تسییل اسدهاد  میجواز الدظر از ر

 شود یا نه؟به ای  روایات می

 ی برسیم. بددراجع به ای  موضوع تلر کدید  ای  بحث ادامه دارد تا به یک جمع

 موضوع دوم

در مورد اشتدراط تسییل محرم یا زوج و زوجه بلونه م  وراء الثیاب  ایدجا معروف ای  اس؛ که شرط اس؛ موصو ا در  

مورد محارم. در مورد زوجه شرای؛ ندارد اما در مورد زن محرم ای  شرط اس؛. دلیلش رم روایاتی اس؛ که در ای  ملام 

کددد به یک نوع روایاتی که وارد شتد  که مِ  وراء الثیاب باشتد  ایدها در وارع ارشتتاد می  وارد شتد  ولی مهم آن است؛ که   

 مولوی تعتدی از آن اسدهاد  کدیم.توانیم امر به واسطه ای  ارشاد ما نمیو لیا حلیلدی 
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. برود )پیرار ( دد که دس؛ داخل آنرویخرره. درع به لتاستی می   إزاردر روایات چدد واژ  ذکر شتد   مثل درع  رمیص   

ی پوشاند. در برخشود. رمیص یک پیرار  بلدد اس؛ ت مثل عتا ت که ریم؛ اعظم بدن را میالتده درع به زر  رم ااالق می

رویدد یا رطیهه که معمول  ما بی  الیتترة و الرکتة را داریم که لُدگ استت؛ یا در تارستتی به آن تُدُله می مئ ریا  إزارروایات 

م ابواب مودل دررویدد. ای  ا طالحات می إزار دارد که به پوشش سراسری بدن رمرم ده یک ااالق دیگر پوشاند. التمی

رطعات واج   در مورد الة  اهارت و حج رم داریم. مثال  در باب اهارت در تلهی با رم ترق دارد  ما ای  ا طالحات را 

ود. پس شنام برد  شد  که سه رطعه اس؛. یعدی آن پوششی که بعد از آن دو پوشش اولیه روی رمه پوشاند  می إزاراز که   

در باب غیتل و واجتات که  به معدای پوشتش ستراستری است؛ اما در باب حج و  تالة به معدای لدگ اس؛. ای         إزار

ژ  را را رمه جا به یک معدا بگیریم. خرره رم داریم  توانیم ای  واا تتطالحات در باب مودلم معانی مودلهی دارد. ما نمی

خوارد مرد محرمش را غیل درد  دُور دسدش خرره بذیچد  بحث در روایدی که دیروز خواندیم بحث ای  بود که زن که می

چه رخوارد غیل درد  خرره بذیچد. خرره یک تله از پاای  نتود که خرره را روی جیتد بیددازد بلله برای دسدش که می 

رای مودلم که پُر از و له اس؛. خرره به یک رویدد چون یک لتاسی اس؛ با تلهاست؛  به لتاس درویشتان رم خرره می  

؛. را اسدهاد  شد  استرمایید در روایاتی که در باب تسییل آمد   ای  واژ رویدد. شما مالحظه میتله از پارچه یا لتاس می

را مورد بررستی ررار دریم اما عمد  ای  اس؛ که در ای  روایات ارر امر به انداخد    خواریم رمه روایات ای  بابالن نمی

ای روی عورت بیددازید  یک را دارد که یک خررهچون در بعییشد   )یا رمیص یا لیاب یا خرره  إزارپارچه  اسدهاد  از 

که در  حیحه عتداهلل ب  سدان بود  ایدله  رمان. 1ا نوعا  دو جه؛ ذکر شد : . در ایده(تله پارچه که تلط عورت را بذوشاند

ةِ الْمَرْأَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ»ای بیدداز و مِ  وراء الثیاب غیل بد  روید روی جیتد زن یک پارچه به مرد می

ا ای  جه؛ اس؛ که خیلی خوش ندارند در آن شرایط دخدرشان یا زنی   ی«ءٍ یَكْرَهُونَهُ مِنْهَاكَرَاهِیَةَ أَنْ یَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَیْ

 ندان اس؛ با ای  شرایط دید  شود.که مدعلق به آن خا

خوارد تولص از حرام یعدی نظر به عورت پیدا یا به جه؛ ای  است؛ که پیشگیری از تحلق حرام کدد. یعدی در وارع می  .2

 کدد  رهده ای  را بیددازید و ال انداخد  لتاس و پارچه روی جید مرأة واج  نیی؛. 

یجه رسیدیم که اول  غیل دادن زن و اشلا  در مانح  تیه اس؛  به ای  ند که موج  آن دوموضوع  مورد ای  دوپس ما در 

رم  -غیر از زن و شورر -شتورر یلدیگر را  جای  است؛ و مودص به حا  اضتطرار نییت؛. دوم  در مورد تسییل محرم     

آیا به  مبتیدیرستد مودص به حا  اضتطرار نیی؛ ولی ارر ما ای  را مودص به حا  اضطرار دانیدیم باید   اجمال به نظر می

خورد یا نه. ستوم  میتأله لیاب و رمیص که در روایات تسییل وارد شد   ای  یک واج  تعتدی مولوی   درد استددل  می 

شود غیل داد  ارر رم مدع ارشاد به یک وارعی؛ خارجی اس؛  پس معدایش آن اس؛ که بدون رمیص رم میبلله نییت؛   

و نظر به جید مطللا اشلا  داشده باشد. با  از آن استدهاد  شتود در وارع برای یک امر دیگری است؛ و نه برای ایدله مس    

رویم سراغ آن دو اشلا  که آیا آن دو اشلا  به اایهه دوم توجه به ای  دو مطل  که رهدیم و توجیهاتی که بیان کردیم  می

 در مانح  تیه وارد ری؛ یا نیی؛؟ از روایات

« یوالحمد هلل رب العالم»  


