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ه«معن جه هاللع هعي هاعدائهمهاهعي همحمده هآهلهالطلرهي هاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم جواز لمس و مس نامحرم بود. عرض شد که چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است؛ دلیل سووم کوه در   

د، ایون  ای که از استدالل به این روایات باقی مانجلسه قبل ذکر شد، روایات دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه بود. تنها نکته

توان از این روایات حرمت مصافحه زن کند یا میبود که آیا این روایات خصوص مصافحه با اجنبیه توسط مرد را حرام می

با مرد را هم استفاده کرد. این سؤالی بود که در جلسه قبل مطرح شد و از آقایان خواستیم که تأمل و تفکر بفرمایند تا ببینیم 

 پاسخ آنها چیست. 

دهد و دست او هم در این دست این رسد؛ مصافحه در واقع یعنی اینکه این دست میاز نظر عرف یک تالزمی بین اینها می

گیرد. فرض هم این است که هیچ اجبار و الزام و اضطرار هم نیست؛ اختیاری است. بله، یک وقت این بدون شخص قرار می

کنند. . مصافحه یعنی عن ارادة هر دو اقدام به دست دادن به یکدیگر میاطالع دست زن را بگیرد، این دیگر مصافحه نیست

مطلبی که شما دوسوتان اشواره   اینکه بحث عدم جواز مصافحه در این روایات ذکر شده، به نوعی ممکن است بتوانیم همین 

فین اسوت از یوک طورف    از آن بدست آوریم که باالخره قوام این به طرفین است و وقتی فعلی که قوامش به طور  کردید را

اش آن است که از سوی دیگر هم حرام شود. یعنی باید دو مقدمه در اینجا ضمیمه کنیم؛ با وجود ایون  حرام شود، این الزمه

 توانیم آن را هم نتیجه بگیریم. دو مقدمه می

. ایون فعول معنوای    شود این فعل با یک طرف تحقو  پیودا کنود   یکی اینکه فعل مصافحه قائم به دو طرف است؛ یعنی نمی

 دهند. مشارکت دارد؛ مشارکت یعنی اینکه این دو طرف این کار را انجام می

مقدمه دوم این است که اگر فعلی که تحققش منوط به مشارکت دو طرفه است، یک طرفش مورد نهی و غضب قرار بگیرد، 

ه غیر از باب تفاعل اسوت؛ حواال در بواب    باب مفاعل البتهشود. قهراً طرف دیگر هم متعل  نهی و غضب و حرمت واقع می

چیست؟ یعنی یکدیگر را بر گناه و « ال تعاونوا علی االثم و العدوان»تفاعل یک اختالفی هست که معنایش چیست؛ معنای 

ظلم یاری نکنید. شما دیگران را یاری نکنید، دیگران شما را یاری نکنند. این غیر از مشارکت است؛ یعنی یاری رساندن دو 

کند؛ مشارکت این است که دو گروه با هم یوک  فه؛ عون یک گروه، گروه دیگر را و بالعکس. مشارکت معنایش فرق میطر

کاری را انجام دهند، با هم بر کاری مجتمع شوند. االن مصافحه در واقع معنایش همین است؛ یعنی دو نفر با هم بر این صفح 

اگر فعلی که قوامش به طرفین است، یکی منهی عنه واقع شود طبیعتواً   اجتماع کنند. پس مصافحه قوامش به طرفین است و
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 طرف دیگر هم مورد نهی واقع شده است. پس باید این دو مقدمه را به هم ضمیمه کنیم تا بتوانیم این را نتیجه بگیریم. 

 اشکال صاحب مفاتیح

ن دسته از روایات کورده اسوت. ایون را مرحووم     ای اینجا باقی مانده و آن اینکه یک اشکالی صاحب مفاتیح به اییک نکته

گوید این روایات را صاحب مفاتیح حمل کرده بر مصافحه بشهوة. عبارت مستند این نراقی هم در مستند ذکر کرده است؛ می

اند که کأن چیست؟ بعضی این را اینطور تفسیر کرده« حَمَلهُ»منظور از  1«.و حمله فی المفاتیح علی المصافحة بشهوة»است: 

تمام این روایات دال بر حرمت مصافحه را صاحب مفاتیح حمل کرده بر مصافحه بشهوة؛ در حالی که ظاهر عبارت مرحوم 

و فیی حیدی    »ن دارد: از ایو  قبول  همین حدیث مناهی است که قبل از این ذکر کرده اسوت. چوون  « حَمَلهُ»نراقی از کلمه 

، کسی که با زنی که حرام اسوت بور او مصوافحه کنود،     «المناهی من صافح امرأة تحرم علیه فقد باء بغضب من اهلل عزوجیل 

کند بر مصافحه بشهوة و بعید شود. ظاهر عبارت نراقی این است که فقط این روایت را دارد حمل میگرفتار غضب الهی می

یا روایت دیگر را حمل بر این کند؛ گرچه در این باب روایت زیاد نیست، ولی ظاهر این اسوت   است که مثالً موثقه سماعه

کند. حاال چه ما بگوییم صاحب مفاتیح مجموعه این روایات را حمل بور صوورت   که فقط همین حدیث مناهی را حمل می

 این حمل درست است یا نه.  شهوت کرده یا خصوص این روایت را بگوییم، باالخره باید ببینیم که آیا واقعاً
 بررسی اشکال 

رسد وجهی برای این حمل نیست. بله، تنها یک روایت این امکان در همانطور که مرحوم نراقی هم اشکال کرده، به نظر می

خواهید بگویید ایون روایوات   آن بود و آن هم روایت عقاب االعمال است که آن را هم پاسخ دادیم. باالخره اینکه شما می

شود بر صورت شهوت، این خالف اطالق این روایات است. باالخره باید قرینه یا دلیلی داشته باشویم کوه ایون را    حمل می

دادن وجود ندارد که بین دست و سایر اعضا بتوانیم تفصیل بدهیم و حمل بر صورت شهوت کنیم. هیچ استثنایی هم در دست

این حمول اوالً  دادن جایز است. هیچ وجهی هم برای تفصیل نیست. لذا تاما مثالً دس جایز نیست سایر اعضا لمس بگوییم

 رسد مربوط به خصوص حدیث مناهی است؛ ثانیاً حمل قابل قبولی نیست. به نظر می

 دارند.  بر عدم جواز رسد که داللتفتحصل مما ذکرنا کله که طایفه سوم از روایات به نظر می

 النساء مع النبی)ص(  بیعةدلیل چهارم: روایات دال بر کیفیت 

 چند روایت در این باره ذکر شده است. 
 روایت اول

گویود  ، مفضل بن عمر می«عَهُنَّعَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( النِّسَاءَ حِینَ بَایَ»

خواستند با رسول خدا)ص( بیعت کنند، در بیعت نساء بوا ایشوان چگونوه ایون     که زنان می از امام صادق)ع( پرسیدم زمانی

کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُمْنَى فَكُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ  الَّذِي قَالَ دَعَا بِمِرْکَنِهِ»مسح صورت گرفت؟ 

فرماید رسول خدا)ص( مرکن )ظرفی کوه  می 2«.ی یَدَكِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( فَكَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّاغْمِسِ

گرفت( را طلب کرد و در آن آب ریخت و دست راستش را در آب فرو برود؛ بعود هور کودام از زنوان کوه      در آن وضو می
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رسول خدا)ص( با بانوان در هنگام بیعوت   ستتان را در آب فرو ببرید. مماسحهگفت که دآنها میخواستند بیعت کنند، به می

برد و در طرف دیگر هم آن زن دسوتش را  اینگونه بود که در یک طرف این ظرف رسول خدا)ص( دست را در آب فرو می

 ولی این مسند است.  برد. همین روایت از طری  دیگری هم نقل شده که البته مرسل استدر آب فرو می
 روایت دوم  

، «اللَّهِ)ص( النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ رَسُولُ بَایَعَ أَ تَدْرِي کَیْفَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)ع(»

دانی رسول خدا)ص( چگونه با زنان بیعت کرد؟ عرض کردم خودا و فرزنود   میگوید امام صادق)ع( به من فرمود که آیا می

ثُیمَّ قَیالَ لَهُینَّ اغْمِسْینَ      ...جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ فَصَبَّ فِیهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ یَیدَهُ فِییهِ    )ع(قَالَ» ترند.رسول او آگاه

فرمایود پیوامبر   موی  1«.الطَّاهِرَةُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفَّ أُنْثَى لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْیرَمٍ  (صانَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ)فَكَ أَیْدِیَكُنَّ فَفَعَلْنَ

گاه یک ظرف سنگی طلب کرد؛ تور برام یک ظرف سنگی بود که در آن خدا)ص( اینها را در اطراف خودش جمع کرد؛ آن

داد؛ حاال آب یا چیز دیگری ریخت که بوی خوشی هم آن یک چیزی ریخت که بوی خوش هم میگرفت. بعد در وضو می

گاه دستش را در این آب فرو برد و بعد خطاب به آنها فرمود شما نیوز دسوتتان را در ایون آب فورو ببریود. لوذا       داد. آنمی

 ه دست زن نامحرمی را مسح و مس کند. تر از آن است کفرماید دست رسول خدا)ص( پاکیزهامام)ع( در آخر روایت می
 روایت سوم

النِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَیْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِیی الْإِنَیاءِ ثُیمَّ     (صاللَّهِ) رَسُولُ أَنَّهُ لَمَّا بَایَعَ فِی رِوَایَةِ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»

است، با این تفاوت که در این  معنای این روایت هم مانند دو روایت قبل 2«.یْدِیَهُنَّ فَیَغْمِسْنَ فِیهِأَخْرَجَهَا فَأَمَرَهُنَّ أَنْ یُدْخِلْنَ أَ

که رسول خدا)ص( دستش را در این آب فرو برد و بعد خارج کرد و بعد به آنها فرمود شما دستتان را در آب  روایت دارد

فرو ببرید.  در روایات قبل اخرجها را ندارد که فرو برد و خارج کرد. این خیلی مهم نیست؛ مهوم ایون اسوت کوه در ایون      

 کند. رسول خدا)ص( دست زنان را داللت میروایات مسأله عدم مصافحه رسول خدا)ص( با زنان و عدم مس 

شود مس دست زنان جایز نبوده که رسول خدا)ص( این چنین کورده، پوس ایون    به این روایات استدالل شده که معلوم می

 کند. داللت بر عدم جواز می

 بررسی دلیل چهارم

رسد این استدالل تمام نیست. این فعل پیامبر)ص( دلیل بر حرمت مصافحه نیست؛ اوالً این فعل است و قول لکن به نظر می

نیست. در فعل، وجه فعل خیلی معلوم نیست؛ مخصوصاً اینکه قابلیت حمل بر وجه دیگری هم باشد. اینجا نهایت این است 

کند؛ یعنی این جایز اسوت. حتوی اسوتحباب ایون کوار را هوم       وه از بیعت میکه این کار پیامبر)ص( داللت بر جواز این نح

شاید در مقام دفع توهم حذر صورت گرفته که مثالً اصول جووازش را برسواند؛ اموا     توانیم از این روایت استفاده کنیم. نمی

نیسوت کوه از ایون کوار      شود؛ توازه معلووم  رجحانش هم تازه معلوم نیست از این استفاده شود. پس اصل جواز فهمیده می

کند بر اینکه چون از دید پیغمبر)ص( مس حرام بوده این کوار را کورده، یوا چوون     رجحان استفاده شود. آیا این داللت می

 شود. مکروه بوده این کار را کرده است؛ این معلوم نمی
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 سؤال:

ایط خاصی بوده که پیامبر)ص( این کار را رساند؛ اما ممکن است در یک شراستاد: نهایت این است که جواز این عمل را می

 شود فهمید. گوییم همین را هم نمیکرده است. نهایتش این است که کراهت فهمیده شود، که البته ما می

رسد این طایفه از روایات داللت بر حرمت مصافحه ندارد. تا اینجا چهار دلیل ذکر کردیم؛ چنود دلیول دیگور    لذا به نظر می

 باید آنها را بررسی کنیم. باقی مانده که 

 الحقوق رسالة شرح

 تأثیر افعال اعضا بر روح و نفس آدمی

، اینکه ح  نفس تو بر تو چیست. این جمله «و أما حق نفسک»عرض شد بعد از بیان ح  خداوند، امام سجاد)ع( فرمود: 

توان این ح  را استیفا کرد. کمال انسانی امام سجاد)ع( را توضیح دادیم که اساساً منظور از ح  نفس چیست و چگونه می

 ترین طری  و وسیله رسیدن به این کمال هم این است که ما با تکیه بر فطرتآن حقی است که باید به دنبالش بود و مهم

اند، یعنی در های کامل )انبیا و اولیا(، در نقشه راهی که آنها برای ما ترسیم کردهخودمان و پیروی از راهنمایان و انسان

 چهارچوب شریعت، حرکت کنیم. 

کند که راه اینکه به ح  نفس توجه کنی و عمل کنی، ح  نفس را رعایت کنی، تفریع اشاره می« ف»در ادامه حضرت با 

وَ إِلَى سَمْعِکَ حَقَّهُ وَ إِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ وَ  حَقَّهُ لِسَانِکَ فَتُؤَدِّيَ إِلَى»ه ح  این هفت عضو رئیسی را به آنها بدهی. این است ک

برد که اگر اینجا نام می ، هفت عضو را حضرت در«قَّهُ وَ إِلَى فَرْجِکَ حَقَّهُإِلَى یَدِكَ حَقَّهَا وَ إِلَى رِجْلِکَ حَقَّهَا وَ إِلَى بَطْنِکَ حَ

بعد در ادامه  خواهی به حقی که خودت بر خودت داری عمل کنی، راهش اعطای حقوق این هفت عضو بدن است.می

به تفصیل ح  آنها بیان  و یکبهاند، در ادامه یکدقیقاً هفت عضوی که اینجا نام بردهکند. یک این حقوق را بیان مییک

یست؛ ح  گوش چیست؛ ح  دست چیست؛ ح  پا چیست؛ ح  شکم و ح  فرج چیست؛ ح  کند. اینکه ح  زبان چمی

چشم چیست. اینها اعضای اصلی بدن انسان برای زندگی و استفاده در این عالم هستند. عمده این است که االن در اینجا 

 فرماید که باید ح  اینها را اعطا کنی. حضرت دارد می

خواهی ح  نفست را گوید میهرحال چه ارتباطی است بین نفس و این اعضا. میکه بهاین نکته را باید خوب دقت کنیم 

یعنی خودت را به نحو مستوفی در طاعت خدا قرار بده؛ قرب به خدا راهش ، «أَنْ تَسْتَوْفِیَهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِفَ»عطا کنی، 

توان تصویر کرد همین است؛ آن روح انسانی، خودِ انسانی، تنها در همین است. باالترین چیزی که برای نفس انسانی می

 رسد. سایه طاعت خدا و تسلیم و بندگی خدا به کمال می

عضو را به آنها  هفتنفس انسانی و روح انسانی در گرو این است که ح  این کمال خود انسانی و شخصیت انسانی و 

کند و آن ارتباط نفس و بدن انسان است. این خیلی مهم است که کمال نفس بدهی. اینجا به یک مسأله مهمی دارد اشاره می

، ولی در واقع مربوط به سمع درست است که شنیدن است و یک قوه است است.این اعضا  حقوق انسانی در گرو توجه به

دهند. پا، دست، گوش، چشم، شکم و فرج، اینها اعضای هایی هستند و یک کارهایی انجام میگوش است؛ اینها یک قوه

کنند برای اینکه ح  نفس را استیفا کنی و نفس را به کمال خواهد بگوید اینها به تو کمک میبدن انسان هستند. حضرت می
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 برسانی. 

های بسیار ک سؤال و پرسش مهم است که کیفیت تأثیر نفس بر بدن و بدن بر نفس چیست. این یکی از بحثاینجا جای ی

مهم از زمان فالسفه یونان باستان تا امروز است؛ در فلسفه اسالمی و در فلسفه غرب، تأثیر متقابل نفس و بدن بر یکدیگر. 

دن مادی است ولی نفس مجرد است؛ چطور اینها در هم تأثیر مسأله کیفیت ارتباط این دو، یکی از مسائل محوری است. ب

شود که دارند؟ اصالً نفس چه تأثیراتی در بدن دارد و بدن چه تأثیراتی در نفس دارد. اگر این را توضیح دهیم، معلوم می

ضرت رها نکرده تواند انسان را و خودِ انسانی و شخصیت انسان را به سمت قله یا به سمت درّه ببرد. حچشم چگونه می

گوید که ح  چشم و گوید باید چشم و دست و گوش و پایت را حقش را بدهی، در ادامه هم میاست؛ در ادامه وقتی می

 گوش و پا چیست. 

سینا و سهروردی به نحو دیگری به این موضوع اند؛ ابنبه توضیح این رابطه پرداخته ارسطو و افالطون یک نحویاینجا 

رانجام صدرالمتألهین به یک ترتیب که تقریباً جزء آخرین انظار است؛ عرفا به یک نحو دیگری به این اند، و سپرداخته

خواهم االن اند. یعنی یک سؤال مهم محوری است که ذهن همه اینها را به خودش مشغول کرده است. من نمیمسأله پرداخته

را توضیح دهم؛ ناچارم خیلی خالصه این را ارائه کنم و از یک این انظار بهوارد ماهیت این بحث و این موضوع شوم و یک

ای پاسخ دهیم، آن این بحث عبور کنم. این موضوع از این جهت است که اگر ما نتوانیم این را حل کنیم و به صورت ریشه

نکه این را فرماید برای ایفرماید نفست بر تو یک حقی دارد و بعد میوقت جای سؤال است که چطور امام سجاد)ع( می

انجام دهی و آن را در طاعت خدا قرار دهی، باید این کارها را انجام دهی. این چه ربطی دارد؟ اینکه روح من الهی شود، 

با چشم و گوش و دست و پای من چه ارتباطی دارد؟ اگر این مسأله را توضیح دهیم، آن وقت زیربنای خیلی از مسائل 

 بعدی خواهد شد. 

 

«هلل رب العالمین والحمد»          


