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

 

بب  ضرض م کاف و وجو  طابه و م حَث عایه، رومیت  رم مز ممیرم مؤمنین)ع( نقع کرده که آن  ،در کتاب  ضلاااع م کاف کابض   

الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ  كَمَالَ اعْلَمُوا أَنَ أَيُّهَا النَّاسُ»ضرمبید: حلاارم م 

لْمُ مَخْزُون  عِنْدَ أَهْلِهِ وَ ََدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُُوٌ  مَْْمُون  لَكُمْ ََدْ ََسَمَهُ عَاِِل  بَيْنَكُمْ وَ ََمِنَهُ وَ ََيَِِ  لَكُمْ وَ الْعِ 

 1.«مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ

ضرمبید: می مردم، بدمنید که کمبل دیندمری در دو چیز مست؛ طاب عاف و عمع به عاف. یکن  عاف حقیق  م )ع( ممیرم مؤمنین 

تر مست؛ برمی مینکه مبل قسمت طاب عاف مز طاب مبل الزم :ضرمبیدم هبیش عمع کند. بکد رم منسبن ضرم بگیرد و به دمنسته

شده مست، هر کس  سهم  مز مین مبل و دنیب دمرد. مین تقسیف توسط خدموند عبدل صورم گرضته و مو ضبمن مین مبل مست. 

ینکه همت مین به مکنبی مبته م کند. پس بببت مبل نببید غصه و نگرمن  وجود دمشته ببشد؛ مو به آنچه که تلمین کرده وضب م 

مین ی برممی که الزم مست ببید تالش کند، ممب مینکه تمبم هفّ و غف مو و ضکر و وقت مو و تالش نکنیف نیست. منسبن به مندمزه

ف ه. آن چیزی که برمی مو توسط عبدل )خدموند( تقسیف شده، تلمین ، مین صحیح نیستمند شاود ببشاد که مز مبل دنیب بهره 

کند، مهف مین مست که برمسبس حکمت قطکبً به مین تلامین  که شده، عمع خومهد شد؛ حبال کف و زیبدش ضر  نم  شاده و  

حتمبً به آن  تببرک و تکب   آن رم تلمین کرده و م ه  برمی هر کسا  ساهف و مقدّری در مین عب ف قرمر دمده شده که خدموند  

خدموند تلمین و هف تلمین شده و قطکبً هف به آنچه که توسط وضب خومهد کرد. پس مبل چیزی مسات که هف تقسایف شاده    

 شده، وضب خومهد شد.

 د،عاف دمر قسمت شده ببشد، که بگوییف هر کس که نیست آن چیزهبی   مزممب عاف مز مین جهت متفبوم بب مبل مسات. عاف  

ت. در مورد عاف مین خصوصیت برمسابس قلابی م ه  سهف هر کس  مز عاف مکاوم مس   دهد وخدموند مین ساهف رم به مو م  

، شمب مردم ممر شُدید به «وَ قَدْ أُمِرْتُفْ بِطَاَبِهِ مِنْ أَهْاِهِ ضَبطْاُبُوهُ»نیسات، باکه عاف و دمنش در نزد مهاش قرمر دمده شده مست.  

 جستجو و طاب عاف؛ عاف رم دنببل کنید و طاب کنید. 

، عاف جز بب شده برمی هر کس  در مین عب ف قرمر دمدهمز آن مقدری  دهد که برخالف مبل که یک سهف ومین مسأ ه نشبن م 

. مبل هف همین طور مست؛ هف مبل و هف عب ف شودآید؛ یکن  مینطور نیست که کس  بدون تالش جستجو و طاب بدست نم 

ه ، مکنبیش مین نیست ک«ون  لَكُمْإِنَّ الْمَالَ مَقْسُُوٌ  مَْْمُ »ضرمبید: آید؛ یکن  مگر ممیرم مؤمنین م عاف بدون طاب بدسات نم  
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کس  دست روی دست بگذمرد و بگوید که مبل مقسومٌ ملمونٌ؛ نه، مقسوم و ملمون برمی کس  که تالش کند و همت کند؛ 

برمی هر کس  مز مبل دنیب  شده و به مو دمده خومهد شد. یکن منته  بب تالش و همت آنچه که برمی مو قسامت شده، تلمین  

کند. ممب در مورد عاف حد قرمر دمده نشااده، مقسوم شاده که بکد مز تالش و همت به آن دساترسا  پیدم م     یک حدی مکین

نیسات؛ مینطور نیست که یک قسمت  مکیّن و تلمین شده ببشد و به کس  دمده شود. آنجب هف ببید تالش شود و   هر کس   

دریبضت آن رم دمرد برسد. مینجب دیگر حد و  ستکدمدمتومند به هر حدی که مز عاف که برمسبس طاب و جستجوی خودش م 

 سقف  مکیّن نشده مست. 

 سؤمل: 

کند مز آن حد و سقف  که برمی مو مکین و تالش م  که برمی مبلمستبد: باه، همبن جب عرض کردم که سقف دمرد؛ یکن  کس  

شود. ممب در مورد عاف مینطور نیست؛ سقف ندمرد. من عرض کردم که در هر دو تالش، تلامین شاده، بیشتر به مو دمده نم   

ده ش شود، سقف دمرد؛ مین سقف مکیّنممب آنچه که در رمبطه بب مبل بکد مز تالش و سک  و کوشش حبصع م  الزم مستهمت 

شود و آنجب ببید بیشتر درببره آن مسات ممب مینکه تبب  چه عومما  مسات، بمبند؛ چون ومرد بحث قلب و قدر و عاف کالم م   

هیچ سقف تکیین نشده مست؛ یکن  مقسوم نیست. یکن  ببید رضت و جستجو کرد، طاب کرد و هر عاف بحث کرد. ممب در مورد 

ه ب ش برمی مو تکیین شده ببشدند و طاب کند، بدون مینکه قسمت و سهم  مز دمنکسا  به هر میزمن که همت کند و تالش ک 

 رسد.آن م 

مین یک ضر  مسابسا  و یریف بین مین دو مسات، که مز یک طرف نه مبل و نه دمنش بدون همت و سااک  و تالش بدست    

و   برمی دمنش حد و سقف  آید؛ مز طرف دیگر برمی مبحصاع تالش در مخذ مبل و طاب مبل، حد و سقف تکیین شده نم 

 .«وَ الْعِلْمُ مَخْزُون  عِنْدَ أَهْلِهِ وَ ََدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ»ضرمبید: تکیین نشده مست.  ذمست که م 

شااود ممب آن عاف نبض  و مکرضت حقیق  که ببید مز مهاش یک نکته دیگر رم هف ببید توجه کرد؛ مین شاابمع مطاد دمنش م 

 قْذِضُهُیَ م ْکِاْفُ نُورٌ»طاب شود، بدون ضرمهف شدن یرف که دل منسبن ببشد، منسبن به آن دست پیدم نخومهد کرد. مینکه گفته شده 

دهد، مین در ومق  بستگ  به مین دمرد مین نوری مست که خدم مگر بخومهد در قاب هر کس  قرمر م  «بءشاَ یَقَاْبِ مَنْ   م اََّهُ ضِ

مند خومهد مز عاف نبض  بهرهکه دل و قاب چقدر یرضیت و آمبدگ  برمی دریبضت مین نور دمشااته ببشااد. طبیکتبً کساا  که م 

ف در آن جب بگیرد و در درجه مول به خودش و بکد به شاود، ببید یرف روح و نفس مو یک یرف ساب ف ببشد که آن مکبر  

 م نفس مست مکرضة دیگرمن منفکت برسبند. منفکتش چیست؟ خشیت م ه . آن عاف ببید طاب شود؛ منف  م مکبرف و منف  م کاوم 

بری کبل مو رم یمینهب در بین همه عاوم مسبس و ریشه هستند. قطکبً کس  که طاب چنین دمنش  کند، خدموند مت و مکرضة م رَّ .

کند.  مگر تزکیه نفس و روح، زمینه رم برمی عنبیبم م ه  ضرمهف م  تهاذیاب و  خومهاد کرد. یکن  ورود در مین عرصاااه باب   

خومهیف مز مین عاف بیشتر عبئدی دمشته ببشیف، هف ببید تالش و کوشش مند شویف، مگر م خومهیف مز مین دمنش بیشتر بهرهم 

تالش عام ، تهذیب روح ؛ مینهب خودش زمینه توضید و همومر کردن مسیر طاب عاف و  شته ببشیف.دم و هف تهذیب و تزکیه

 دمنش رم به دنببل دمرد. 
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گویند ضالن  توضید دمرد، یکن  مسایر برمی مو همومرتر مست؛ ساب توضید یکن  مینکه برمی منسبن مومن  پیش بیبید.  مینکه م 

بر شود ساب توضید شده؛ ساب توضید یکن  کر که ببید و شابید موضد شاود و گفته م   مگر مثالً نتومند  در یک عببدم آنطو

هب و عببدمتش منسبن ساب توضید شود و در نمبزهب، زیبرم مز زند. مگرخیر به آسابن  و به رمحت  مز سوی شخ  سر نم  

 می کبر خیر و محسبن ببید ط  کند، مینبرد، مین یکن  مینکه آن مسایری که برمی عببدم، بر آنطور که ببید و شابید بهره نم  

شود؛ مین ساب توضید مست. توضید م ه  یکن  مینکه خدموند متکبل مین مسیر رم برمی منسبن برمی مو آسبن نیست و سخت م 

 و ترکند که مین مسیر برمی منسبن همومرتر، آسبندمریف، خدموند متکبل کبری م کند. بب قدم  که مب برم همومر و آسابن م  

خومهد نمبز شب بخومند، دیگر برمی مو سخت نیست و مومنک  برمی منجبم مین عببدم در شود. مثالً م مومن  آن برطرف م 

 آید. برمبر مو پیش نم 

به خومهیف در مسایر طاب عاف و دمنش توضید م ه  شبمع حبل مب شود، هف ببید همت و تالش کنیف و هف ومقکبً  پس مگر م 

 تهذیب نفس ومق  و مز تزکیه روح و نفس غبضع نشاویف. مگر مین دو کبر، یکن  همت و تالش در مسیر عاف عمع کنیف و  آن

؛ مینهب آن وقت یک دضکه منسبن رم در تر مست مز طاب م مبلبر مین مسبس طاب دمنش الزم وکنند شاود منسبن تکب   پیدم م  

شود، بب نوری که خدموند در برمبر شود؛ ضهف منسبن بهتر م مندمزد که خدموند عنبیبتش شبمع حبل منسبن م یک مسیری م 

شاود هف درک و ضهف منسابن مز جهبن هساات  و مکبرف،   دهد، تقومی م ه  ببعث م دهد رمه رم بهتر تشاخی  م  مو قرمر م 

ببالخره  ید؛آآسبن  و سبدگ  به دست نم به تر شود. مین هف به هر حبل یرضیت دریبضت مو نسابت به مکبرف بیشتر و قوی 

شااود. هر چه تالش کنیف سااطح عاف و مکرضت مب درجه منساابن در قیبمت بب توجه به میزمن عاف و مکرضت منساابن تکیین م 

رود. ممیدومریف خدموند متکبل مین توضید رم به همه مب تر و بابالتر برود، قهرمً درجاه مب در برزو و قیبمت هف ببالتر م   قوی

 عنبیت بفرمبید. 
 51مسأله 

يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد اآلخر ظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مس كل منهما بكل عْو منه كل »

 .«عْو من اآلخر مع التلذذ و بدونه

ضرمبید برمی هر یک مز زوج و زوجه، زن و شوهر، جبیز مست نگبه کردن به بدن دیگری هف یبهر بدن و هف ببطن بدن؛ م 

تومنند به عورم یکدیگر نگبه کنند. همچنین مسّ هر یک مز مین دو به هر یک مز معلبء ااا به دست، به مز ببطن بدن هف م 

 مز معلبی دیگری رم، چه بب  ذم و چه بدون  ذم.  تومند مس کند هر یکپب ا .... زن و شوهر م 

مند. مگر بخومهیف مین چهبرده مسأ ه رم مساأ ه به محکبم نرر پردمخته  14، ط  02تب مساأ ه   11در ومق  ممبم)ره( مز مساأ ه  

مجنب  و تحت یک عنومن قرمر دهیف، موضااوع و محور آنهب مربوب به نرر مساات. نرر معف مز نرر به زوجه یب زوج، نرر به  

رود؛ مساتثنیبم مز نرر به مجنبیه که وجه و کفین مست که به منبسبت بحث  مجنبیه، نرر به کسا  که برمی خومساتگبری م   

الی البه ببشد وم شود و مقدمری که در حجب  الزم مست. مین چهبرده مسأ ه مز مسبئع مهف، مبتالبه، حجب  هف مطرح م 

میبم مبتالبه هست، من شبء مهلل طرح خومهیف کرد و مسأ ه ستر و پوشش و حجب  هف مین بکل  مز مببحث دیگر که در مین 

 به منبسبت مطرح خومهد شد. 
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متکرض حکف نرر به زن  که  02و   قبع مز مسأ ه  مطرح کرده 02مسئاه رم در  مطابمرحوم ساید در عروه ملامون مین   

و  م زوجرسیده به جومز نرر  02چند مسأ ه گفته و بکد در مسأ ه  خومهد مرد بب مو مزدومج کند، مول مین رم مطرح کرده وم 

رحوم همبن عببرت  مساات که م جزئ م زوجة م   جسااد مرخر. عا  أی حبل عببرمم مرحوم ممبم)ره( تقریببً بب یک تفبوم 

 مند.آورده 02سید در مسأ ه 

 ادله جواز نظر

مصاع جومز نرر به علو همسر، هر علوی مز معلبء، مز ضر  سر تب نوک پب، تقریببً ممب ال مشکبل و الخالف ضیه مست؛ مین  

 بین م فریقین هف هست، یکن  هیچ یک مز ضریقین در جومز نرر به بدن همسر، چه مرد به زن و چه زن به مرد، تردیدی نکرده

ه مشبره خومهیف کرد. ممب مصع جومز نرر ض  م جماه ممب ال مشکبل ضیه، باکه به در مورد عورم یک بحث  هست کم بته مست. 

 یر برخ  مین مز ضروریبم دین مست.تکب
 دلیل اول: ضروری دین

مند؛ یکن  مز بدیهیبت  که د یا  برمی مرحوم آقبی حکیف در مساتمسک و به تب  صبحب جومهر، مین رم مز ضروریبم دمنسته 

گوییف یک حکم  مز ضروریبم مست، یکن  مز بدیهیبم مست و دیگر نیبزی به مقبمه د یع ندمرد قت  م شود. وآن مطب به نم 

شاود. شامب مالن سارمر هر مساامبن  بروید، مینقدر مین حکف برمی مو روشن مست که مطب به د یع     و مطب به د یع بر آن نم 

 م مست. مین مسأ ه مز ضروریب  ذم کند، مثع بدیه  بودن وجو  نمبز.نم 
 دلیل دوم: روایات

مز مبوم   12کنند. مین رومیبم در مبوم  مختاف ومرد شده که عمدتبً در بب  به عالوه، رومیبم بسیبری بر مین ممر دال ت م 

تومنید به آنجب مرمجکه کنید. چون مقدمبم م نکبح و آدمبه در جاد بیساتف وسابئع م شایکة )چبل آل م بیت( ومرد شده که م    

 کنیف. وشن مست، الزم نیست که رومیبم رم بخومنیف و  ذم عبور م مسأ ه ر
 دلیل سوم: اجماع

تومن ذکر کرد، مجمبع مساات. همبن طور که عرض کردم نه تنهب مجمبع بین ممبمیه، باکه سااومین د یا  که برمی جومز نرر م 

بالریب و مین هف در بین ضقهبی متقدم و هف  مجمبع بین م مسامین قبئف مست بر مینکه نرر زوج به بدن زوجه و بب ککس جبیزٌ

 خر مجمبع  مست و جبی تردید نیست.ضقهبی متأ
 : آیاتدلیل چهارم

َُل وَ ....َُل لِِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُُْووا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  »تومن مساتنبد کرد؛ مثع آیه  در مورد کتب ، به برخ  مز آیبم برمی جومز نرر م 

. در جومز نرر به بدن زوجه بب قط  نرر مز مسأ ه عورم ا که بکدمً عرض خومهیف کرد ا 1«لِِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُْْْْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

سااوره مؤمنون:  6و  1مند آیه سااوره نور و بکلاابً گفته 02بکید نیساات که برخ  مز آیبم بتومن مسااتنبد کرد، مثع همین آیه 

تومند ، مینجب مزومج رم مز حفظ ضروج مساااتثنب کرده مسااات؛ یکن  زن م «أَزْوَاجِهِمْإِلَّا عَلَى  *هُمْ لُِِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  وَالَّذِينَ»

دشبن شوند مگر خونم  مالمتنسبت به مرد ضروجش رم حفظ نکند و بب ککس. مستثنبء مزومج یب ماکت میمبنهف و مینکه مینهب 
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کنند، مین حبک  مز جومز نرر زوج به بدن زوجه و بب ککس مست. به مین آیبم هف بکلب مستنبد شده رم در برمبر مزومج حفظ ن

 مست. 
 بررسی دلیل چهارم

بید قببع یکدیگر، مین ش (ضکالً مساأ ه عورم رم کنبر بگذمریف )مینکه ومقکب بتومنیف برمی جومز نرر به مین آیبم مساتنبد کنیف،  

می که تب مینجب مقبمه شد، ضروری دین درست مست؛ رومیبم کثیره هف دمریف؛ مجمبع دمریف؛ ممب آیب مز قرآن قبول نببشاد. مد ه 

می که می ندمریف؟ مین دو سااه آیهمی دمریف که دال ت بر جومز نرر زوج به بدن زوجه بکند یب بب ککس، یب مینکه مینکه آیهآیه

و الذين هم لِروجهم حافظون اال عل  »کند. چون در آیه رساد دال ت بر مستثنبء مز حرمت نرر نم  وم شاد، به نرر م  تال

ر مز کنند، مگگوید مؤمنین کسبن  هستند که ضروجشبن رم مز دیگرمن حفظ م ، آنجب سخن مز حفظ م فرج مست؛ م «ازواجهم

مسأ ه نرر مست. مب دو تب مسأ ه دمریف؛ یک  وجو  م ستر و دیگری جومز مزومج. مساأ ه حفظ م فرج یب  زوم ساتر، غیر مز   

گیرند. مینکه آیب پوشش م نرر یب حرمة م نرر. مینهب دو مسأ ه جدمست و بکدم هف خومهیف دید که جدمگبنه مورد بحث قرمر م 

ه مقدمر ومجب مست، بمبند. ومجب مسات یب نه؛ مین یک مساأ ه مسات. مینکه برمی مرد چه مقدمر ومجب مست و برمی زن چ   

مسااأ ه دیگر، مسااأ ه نرر مساات. آیب نگبه کردن جبیز مساات یب حرمم؟ به کجب جبیز و به کجب حرمم مساات؟ بین مین دو هف  

 می نیست. مالزمه

مگر مزومج؛ مزومج مز وجو  ستر مست ساوره مؤمنون مز آن سخن به میبن آمده،  زوم ستر ضروج مز دیگرمن   1آنچه در آیه 

ثنب شاده؛ یکن  زن الزم نیست عورم و ضرج خود رم مز شوهر بووشبند. مین چه ربط  به مسأ ه نرر دمرد؟ مین مستثنب مز  مسات 

َُُارِهِمْ »سااتر مساات و نه حرمت نرر. در آیه   وجو  ُُووا مِنْ أَبْص ، که هف در مورد مزومج و هف در مورد «َُل لِِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُْ

 بب نرر، مستثنبی  ذکر نشده مست. نبی  ندمریف. یکن  در ومق  در قرآن در رمبطهزوجبم ومرد شده، مب مصال مستث

مرد یب نه؟ وجود دنیف آیب برمی جومز نرر زوج به بدن زوجه یب نرر زوجه به بدن زوج، مز قرآن د یا  یبنببرمین مگر بخومهیف بب

 و زوجه مز حرمت نرر وجود ندمرد. می در قرآن مبن  بر مستثنبء زوجرسد وجود ندمرد. آیهبه نرر م 
 نتیجه

پس نتیجه مینکه مب برمی مثببم جومز نرر زوج و زوجه به بدن یکدیگر، ض  م جماه به رومیبم، مجمبع و به ضروری بودن آن 

 تومنیف متکب کنیف. پس مگر گفتیف یجوز  کع من م زوج و م زوجة أن نرر م   جساد مرخر، مین مساتند به چیست؟ مجمبع،  م 

 بودن؛ ممب مز آیه د یا  ندمریف.رومیبم و ضروری 

 ةبررسی جواز نظر به عور

ببطنه »مین جومز نرر مطال  دمرد؛ دهبن هف ببطن بدن مساات، مینکه «. یبهره و ببطنه حتى م کورة»مند: در مدممه ممبم ضرموده

تومند نگبه کند. مثالً مگر ببطن  بدن م هبی شاااود ببطن بدن. به همه بخشآورده، ببالخره دمخع دهبن هف م « حت  م کورة

ه چرم ب« حت  م کورة»تومند. حبال مین تومند دمخع شکمش رم ببیند. عورم رم هف م جرمح  کرد و شکمش رم ببز کردند، م 

، مز مندبیبن کرده مست؟ مگر عورم خصوصیت  دمرد؟ مینجب بحث مست؛ برخ  مز عبمه قبئع به حرمت شده« حت »صورم 

 شود.  ذم ببید در موردشیکه ضقط مبن حمزه قبئع به حرمت شده و نیز رومیبت  دمریف که مز آنهب عدم جومز مستفبده م  ضقهبی
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 . مین رم جاسهمگر هف جبیز مست حکمش چیست، مببحه مست یب کرمهت عورم بخصوص بررس  کنیف که آیب یجوز أم ال، و

 بکد دنببل خومهیف کرد. 
 

«نیوم حمد هلل ر  م کب م»                           


