
                                                                        

 پژوهشی نو 

 )تحوّلی در فقه( پیرامون نگاههای حالل و حرام:

 مورد از موارد جواز نگاه به نامحرم 11                                                                               

 :چکیده

. در ابتدا نحوه نگاههای أهل بیتت     رریهته موا ته شتدش ایبتاش بتا شده استنگاههای حالل از نگاههای حرام تفکیک  مجموعهدر این 

کته نامحرم بیاش خواهد شد   بیاش خواهد شد که أهل بیت   اینگونه نبوده اند که در موا هه با نامحرم مطلهاً سر خود را پایین بیندازنتد بل

ی که با برهنگی موا ه می شدند سرشاش را پایین می انداختند اما در موا هه با زناش حتی زناش زیبا ر  به رتور عتادی برختورد تنها در  ای

 می کردند   به چهره زناش نگاه می کردند. 

خود، حترام نمتی باشتد    همچنین در این پژ هش اثبات خواهد شد که نگاه با لّذت به زناش زیبا ر  اگر ترس زنا همراه آش نباشد، به خودی

همچنین نگاه کردش به موی زناش بد حجاب   مواضعی که عادتاً نمی پوشانند اگر خوف  قو  در حرام نباشد، بته ختودی ختود  تایت استت 

 حتی اگر با لّذت همراه باشد. 

شد   اثبتات متی شتود کته حتتی نگتاه نگاههای حرام به همراه ادله آش   نگاههای حالل  به همراه ادله آش بررسی خواهد  مجموعهدر این 

 کردش به حجم بدش زش نامحرم از ر ی لباس، اگر خوف  قو  حرام در آش نباشد، حرام نیست   اگر با لذت باشد، کراهت دارد. 

زنتاش دیوانته، مورد از موارد  واز نگاه به نامحرم مطرح خواهد شد: از  مله نگاه سهوی، اضطراری، ا باری   نگاه به کنیتت،  11به رور کلی 

 زناش أهل کتاب   .... 

هدف از بیاش أحکام فوق، ر شن شدش صحیح   دقیق أ امر   نواهی الهی است   ممانعت از افراط   احتیارهتای نادرستت کته  امعته را بتا 

 م است.  از همین اقسا مجموعهمبکل   عوارض سوء موا ه خواهد کرد. گاهی  قتها احتیاط کردش خالف احتیاط است   مورد این 

 panahibakhsh@محمد تهرانی  آیدی تلگرام: 

 پیشگفتار:  

 در ا ج معنویت   عرفاش هستند   کاملترین انسانهای دنیای خلهت می باشند، ذره ای شک   ود ندارد. فلذا اعمتال در اینکه معصومین

ایباش برای ما حّجت است   ما باید عمل خود را مطابق آنها نماییم نه اینکه أحادیث ایباش را ربتق با رهتا   آداب   رستوم زمانته    گفتار

 تغییر دهیم.  خود، تو یه   سانسور نموده  
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به نحوه نگاه أهل بیتت علتیهم  که با برخورداری از پیبرفته ترین قابلیّت های نرم افتاری صورت گرفته است، علمی   ا تهادی این پژ هش

  می باشتد.  در این باره   سیره حهیهی حضرات معصومین به زناش نامحرم پرداخته است   بد ش تعّصب به دنبال حهیهت نسبت السالم

 ز هرگونه مصلحیت اندیبی   سانسور   اعمال نظر شخصی بد ر   مبّرا می باشد. ا

نگاه کردش به صورت نامحرم اشکالی نتدارد   ر ایتات  که به صراحت داللت دارد بر اینکه مو ود است ر ایتدهها   در ر ایات معصومین

موا ه می شدند ستر ختود را پتایین نمتی انداختته انتد   أصتوالً نیت  قتی با یک زش نامحرم  ذیل بیانگر این هستند که خود اهل بیت 

 یا همیبه سر به زیر باشند.  اینگونه نبوده اند که به صورت زناش نگاه نکنند

 

 نسبت به زنان نامحرم:  طریقه نگاه کردن أهل بیت

   زیباترین زش قریش   دنیا امام علی روایت اول:

برایم نهل کترد کته ر زی در بتاف  فتد  کته بترای   شنیدم که می فرمود: أمیرالمؤمنین  وده اند: از امام حسین مفر امام سجاد 

بود با بیلی مبغول کار بودم که ناگهاش زنی بر من  ارد شد. چوش به ا  نگاه کردم از زیبایی ا  قلبم از  ا کنده شد. ا  شبیه بثینه  فارمه

ن زناش قریش بود. آش زش به من گفت: پسر ابورالب د ست داری با ما من ازد اج کنی تا تو را از کتار کتردش بتا دختر عامر  عفی از زیباتری

 این بیل بی نیاز کنم   به گنجینه های زمین راهنماییت کنم که تا زنده هستی خودت   بازماندگانت پادشاهی کنید؟ من به ا  گفتم: نام تو

استگاری کنم. گفت: من دنیا هستم. حضرت به ا  فرمودند: بر    شخص دیگری را پیدا کتن   ست ب بیتل ات خو چیست تا تو را از خانواده

 خود را برداشت   اشعاری را در مذمت دنیا خواندند. 

) اگر چه ر ایت فوق یک مکاشفه می باشد اما نباش می دهد که خواستگاری زش از مرد اشکالی ندارد   اگر اشکال متی داشتت حضترت بته 

 ای اینکه نام دختر را ب رسد، عمل ا  را تهبیح می کرد (  

ا نََظرُت إلَيهاا  إنّي كُنُت بَِفَدٍك في بَعِض حيطانِها، َوَقد صاَرت لِفاطَِمَة عليها السالم، قاَل: َفإذا أنا بامَرأٍة َقد َقَحَمت َعَلّي َوفي يَدي ِمسحاٌة، َوأنا أعَمُل بِها، َفَلمَّ

َ  باي  -َوكانَت ِمن أجَمِل نساِء ُقَريشٍ  -َتداَخَلني ِمن َجمالِها، َفَشبَّهُتها بَُثّيَنَة بِنَت عاِمِر الُجَمَحيّ ِمّما   طاَر َقلبي وَّ ََ َفقالَت: يابَن أباي طالِاٍ،، َلال لَاَن أت َتَتا

َولَِعِقِبَن ِمن بَعِدَك، َفقاَل لها علّي عليه السالم: َمن أنِت َحّتى أخطِبَِن ِمن  َفاغنَيَن َعن لذِه الِمسحاِة، َوأُدلَُّن َعلى َخَائِِن األرِض، َفَيكوُت لََن الُملُن ما بَقيَت 

نيا. قاَل لها: َفارجِعي َواطُلبي َزوجاً َغيري. َوأقبَلُت على ِمسحاتي َوأنَشأت أقوُل:  ألِلَن. ( )منهاج البراعةة،  09) کشف الریبة، شهید ثانی صَفقالَت: أنا الدُّ

 ( 6741ص  4میزان الحکمة، ری شهری ج( )797ص  7خوئی ج
 

به دنیا که به صورت زنی بسیار زیبا تجّسم کرده بود، نگاه کردند   اگر بنای حضرت بر این   امام علی چگونگی استدالل به ر ایت فوق: 

 را پایین می انداختند.  ربق عادت به ا  هم نگاه نمی کرد   تا متو ه حضور یک زش شدند، سر خودبود که به صورت زناش نگاه نکند، 

را نظر کرده انتد، ثانیتاً نبتاش دهنتده ایتن  دنیااینکه حضرت دنیا را به زش زیبای قریش تببیه می کند ا الً ظهور در این دارد که به خوبی 

است که چهره زش زیبای عرب در خارر ایباش بوده است   اال نمی توانستند آنها را به هم تببیه کنند، پب ایباش به زش زیبای عترب هتم 
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نگاه به صورت زش اگتر بتا ریبته نگاه کرده است   روری نگاه کرده است که چهره ا  در ذهن ایباش باقی مانده است. )الزم به ذکر است که 

 نباشد، یعنی ترس  قو  گناه )مانند زنا( در آش نباشد، بال مانع است( 

 

   امام سجاد خواستگاری  دوم: روایت

در بعضی از مکانهای عبادی مکه زنی را دید   از زیبایی ا  به شتگفت آمتد. حضترت   فرموده اند: همانا علی بن الحسین   امام باقر 

: خیر. پب حضرت از ا  خواستگاری نمود   با ا  ازد اج کرد بد ش اینکته در  واب گفته شد؟ دهمسر دار ا آیا  که درباره آش زش سوال نمود

که با زنی مجهول الهویّة ازد اج نموده است ناراحت شد   پتب از تفّحتص  از حسب   نسب ا  سؤال نماید. شخصی از انصار از این عمل امام

از آش زش متو ه شد که دارای حسب   نسب  االیی است   خیالش راحت شد. ما رای ناراحتی   تفحص خود را به حضرت گفت. امام به ا  

م انسانها را رفعت بخبید   از نهصتاش   پستتی ختارج نمتود. کردم که تو فهمیده تر از این باشی. همانا خدا ند با اسال فرمود: من گماش می

زنتانی از قتریش را بته همستری ختود  همانا رسول خدا ص کنیت خود را آزاد نمود   با ا  ازد اج کرد  با   ود اینکه در آش حال پیامبر

ب مال  برتری نیستت   تنهتا استالم استت کته داشت. ) با این   ود با آش کنیت آزاد شده ازد اج کرد تا به همگاش بیاموزد که حسب   نس

 شخصیت انساش را مبخص می کند( 

ِد بِْن َعِليٍّ ع أَنَُّه َقاَل: نََظَر أَبِي ِإلَى اْمَرأٍَة ِفي بَْعِض َمَشاِعِر َمكََّة َفرَ  ا َلْل لََها َزْوٌ  َفِقيَل ََل أَى ِمْنَها َما ُأْعِجَ، بِِه ِمْن ُحْسِن َخْلٍق َفَسَأَل َعْنهَ َو َعْن أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َجْتُه َفَدَخَل بَِها َو لَْم يَْسَأْل َعْن َحَسِبَها َو كَاَت َرُجٌل ِمَن اأْلَنَْصارِ يَتَِّصُل بِِه َفلَ   َفَخَطبََها ِإلَى وَّ ََ اقَّ َعَلْياِه كََراَلاَة أَْت َتكُاوَت َغْياَر َذاِت نَْفِسَها َفَت ََ ََ بَِذلَِن  ِم ََ ا  مَّ

ْل يَْسَأُل َعْن َحَسِبَها َحتَّى َوَقَف َعَلى َخبَِرَلا َفَوَجَدَلا ِفي بَْيِت أَلْ َحَسٍ،  ََ يِْن َفاَدَخَل َعَلاى َفَيُقوَل النَّاُس ِفي َذلَِن َفَلْم يَ ْيبَانِيًَّة ِمْن بَنِي ِذي الَْجادَّ ََ ِل َقْوِمَها 

ََ بِِه الَْخِسيَس  َعِليِّ بِْن الُْحَسْيِن ع َفَذكََر لَُه َذلَِن َفَقاَل َقدْ  اَلِم َفَرَف َْ َ َجاَء بِاْْلِ َو أََتمَّ بِِه النَّاِقَص َو أَكْاَرَم بِاِه كُْنُت أََراَك أَْحَسَن َرأْياً ِمْنَن الَْيْوَم أَ َما َعِلْمَت أَتَّ اّلّله

اَوةٌ اللُّْؤَم َفاَل لُْؤَم َعَلى اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َفِإنََّما اللُّْؤُم لُْؤُم الَْجاِلِليَّ  َْ ِ ُأ اوِل اّلّله َُ َجَها َو ِعْنَدُه نَِساٌء ِمْن ُقَريٍْش َو ِفي َر وَّ ََ ِ أََمَتُه َو َت وُل اّلّله َُ  َحَساَنٌة لَِماْن ِة َو َقْد أَْعَتَق َر

َ َو الَْيْوَم اْْلِخَر.  ( )روایة   769ص  77شةیةة ج (  ) جةام  أحادیةا ال  77ص  79( )وسائل الشةیةة ج 601ص  7) دعائم االسالم جكاَت يَْرُجوا اّلّله

 صحیح السند و مةتبر می باشد( 
 

از ر ایت فوق برمیاید که حضرات معصومین   اینگونه نبوده اند که مانند برخی از مذهبی های امر زی همتواره  چگونگی استدالل به ر ایت فوق:

سرشاش پایین باشد تا مبادا نگاهباش به زنی بیفتد. بلکه خیلی عادی به زناش رهگذر نظر می کردنتد. حتتی اگتر آش زش زیبتا باشتد   در آش 

ن کسی به امام سجاد   اعتراض نکرد که چرا شما به آش زش زیبا نگاه کردید. اگر امتام ستجاد   ستربه زماش مجرد نگاه قبیح نبود برای همی

 زیر می بودند، نگاهباش به آش زش نمی افتاد   از زیبایی آش زش متعّجب نمی شدند.

 

 نگاه به زنی که از االف به زمین افتاد :سومروایت 

می رفتیم که زنی سوار بر االف را دیدیم، ناگهاش پای االف  بارانی در اطراف مدینه با پیامبرسةد بن طریف نقل کرده اس  که در یک روز  

نگاه خود را برگرداندند. پب من به ایباش گفتم: یا رسول اّله آش زش شلوار به  در چاله ای رفت   زش از باالی االف به زمین افتاد. پیامبر

 نانی را که شلوار می پوشند. تن داشت. حضرت فرمود: خدا ند رحمت کند ز
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 اّلّله  صالّى النباي ماَ أمشاي أنا بينا: قال، طريف بن َعد عن، الرحمن عبد بن اّلّله  عبد عن، زياد بن يوَف عن، الواَطي عبيد بن َهل طريق من روي

 اّلّله  صلّى النّبي فصرف، المرأة فصرعت فَلق ولدة على الحمار يد أتت إذ طس يوم في أَود بها يطوف حمار على امرأة و المدينة ناحية في َلم و عليه

( ) شیخ صدوق 74:ص،3 ج، الةسقالنی حجر ابن، )اإلصابة .«المتسروَلت اّلّله  يرحم: »فقال«: 2. »متسرولة إنها، اّلّله  رَول يا: فقلت، بصره َلم و عليه

ذکر کرده اس  و سند آن موثّق و مةتبر اسة (  )الةوافی،     417ص  3ج« الفقیه من الیحضره»را در کتاب «   رَحِمَ اللَّهُ الْمُسَرْوَلَات»تنها عبارت 

 (766، ص: 1 ( )روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ج171ص77مالمحسن فیض کاشانی ج
ته بودند   به رور عتادی ر شن می شود که پیامبر ص هنگام عبور آش زش سرشاش را پایین نیانداخ ر ایت، از متن :رریهه استدالل به ر ایت فتوق

نگاه می کردند   تنها  قتی که آش زش افتاد   دامنش کنار رفت، حضرت برای اینکه مبتادا بتدش برهنته ا  را ببینتد، سرشتاش را چرخاندنتد. 

 حضرت اصحاب را هم از دیدش نهی نکردند   نفرمودند  قتی زنی رد می شود باید سرتاش را پاین بیاندازید. 

 

 زنی را و رفتن به منزل و مجامة  با همسر خود  دیدن پیامبر  :چهارمروایت 

زنی را دید   از زیبایی ا  به شگفت آمد. پب به نتتد  نهل کرده است که حضرت فرمود: رسول خدا  حماد بن عثمان از امام صادق 

نوبت نتد یکی از آنها بودند( پب حضرت با أم  همسر خود ام سلمه رفت. آش ر ز نوبت أم سلمه بود. ) حضرت ده همسر داشتند   هر ر ز به

سلمه نتدیکی نمودند   پب از آش نتد مردم آمدند در حالی که قطرات آب غسل از سر ایباش می چکید. پب خطاب به متردم فرمودنتد: ای 

) یعنتی اگتر در کوچته یتا  مردم همانا نگاه از شیطاش است، پب هر کدام از شما که چنین نگاهی را یافت پب با همسرش نتدیکتی نمایتد.

خیاباش زش زیبایی را دیدید   از زیبایی ا  تحریک شدید به  ای زنا که توصیه شیطاش استت، بته نتتد همستر ختود بر یتد   بتا ا  نتدیکتی 

 نمایید(

هنگام دیدن آن زن نیاز جنسی احساس نمودند و برای آموزش دادن به اصحاب فوراً و بدون تةارف به منةزل رفتنةد و نیةاز     )پیغمبر أکرم 

خود را برطرف نمودند تا مسأله نیاز جنسی یک نیاز منطقی و مةقول تلقّی شود و ایشان به جای مقابله بةا آن زن و برخةورد کةردن بةا نحةوه      

 رگزیدند( حجاب او، بهترین راه را ب

ِ ص اْمَرأًَة َفَأْعَجبَْتهُ  وُل اّلّله َُ ِ ع َقاَل: َرأَى َر اِد بِْن ُعْثَماَت َعْن أَبِي َعبِْد اّلّله ُه يَْقُطاُر   َحمَّ َُ َلَمَة َو كَاَت يَْوُمَها َفَأَصاَب ِمْنَها َو َخَرَ  ِإلَى النَّاِس َو َرأْ ََ َفَدَخَل َعَلى ُأمِّ 

ْيئاً َفْلَيْأِت أَْلَلُه.  َفَقاَل أَيَُّها النَّاُس  ََ ْيَطاِت َفَمْن َوَجَد ِمْن َذلَِن  ( )مرآة الةقول فةی شةرح أخبةار آل الرسةول،      404، ص: 7 )الکافی جِإنََّما النََّظُر ِمَن الشَّ

 (  )روای  مةتبر و صحیح السند می باشد( 60، ص: 4 ( )من ال یحضره الفقیه، ج397، ص: 79 ج
 

نشاندهنده این اس  که مسلمین وقتی با زنی مواجه می شدند، اینگونه نبوده که واجة  باشةد سرشةان را فةوراً پةایین        ) فةل پیامبر أکرم 

ه نکرده اند که همیشه سر و حضرت هیچگاه به اصحاب خود توصیبی مةنا می شد  بیندازند و اال چنین فةلی و توصیه ای از حضرت رسول

 ( تا مبادا نگاهتان به زنی بیفتد و هیچگاه نفرموده اند اگر زنی زیبا را دیدید واج  اس  فوراً سر را پایین بیندازید بزیر باشید

، زیرا فکر مرتک  حرام نشده اس  ) الزم به ذکر اس  اگر کسی هنگام نزدیکی با همسر خود به یاد زن دیگری باشد، از نظر خدا و پیغمبر

دلیةل  گناه تا وقتی که به مرحله عمل نرسد، گناه ندارد و اصل اولیه در افةال، حلیّ  می باشد یةنی تمام افةال حالل هستند مگر اینکه بةا یةک   
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ی منةقةد  این کار کراه  دارد و اگر در آن نزدیکی نطفةه ا اگرچه  صحیح و صریح حرم  آن کار ثاب  شود و برای اثبات حرم  دلیلی نداریم 

 شود، ممکن اس  أثرات بدی بر روی نطفه ایجاد شود. ( 

با همسر خود بیاد و میل زن دیگر جماع مکن، که میترسم اگةر فرزنةدپ پةاگیرد،    فرمودند:  در سفارشهایی به أمیرالمؤمنین پیامبر أکرم 

يَّةي  و یا خنثی شود. دیوانه  ُُ ََهََ: َعْن َأِبي َسعييٍد اْْلُْدرييِّ ِفي َوصي ِّ ص ليَعلييٍّ ع أَنَّه بَِشْهَوِة اْمَرأَِة َغْيِرَك َفاِإنِّي أَْخَشاى   اْمَرأََتنَ   يَا َعِليُّ ََل ُتَجاِمَِ  النَِّبي

روایه  صهحيم  ه   )سهند( 777، ص: 79 ( )وسةائل الشةیةة، ج  777ص3)من الیحضره الفقیةه ج  1ِإْت ُقِضَي بَْيَنكَُما َولٌَد أَْت يَكُوَت )ُمَخنَّثاً ُمَخبَّاًل(
 بَشد( 

)مةدار   نيه  ن یییه  بهَ  بهع بهَ یهَی رم نهَمعر را  یهعو  یانبهگُ اسه د نههَ   نيهد بهُ   الشهيعُ )شهيح حهعا عهَ ل (  صَحب وسَئل
( 679، ص: 7-منتخة  المسةائل، ج   -( )هدایة األمة إلى أحکام األئمةة  777، ص: 79 وسائل الشیةة، ج) (73، ص: 70 الةروة )لإلشتهاردی(، ج
 (373، ص: 1 )مةجم فقه الجواهر، ج

البگُ الرر بُ ذ ع اس   ُ خَمنهَ اگع بفهمند  ُ  بعشَم یر حنی ن ییی  بَ ایشَم بُ فیع شهص  ییههعب ببهيَر رهيهد  خهَ ع 
    شوند فلذا هبرت اس   ُ انبَم یَ اصاًل این  َر را اهَر ندهد و یَ رفگَرب نیند  ُ  بعش رهيد  خَ ع شوید 

 

 )نگاه به پای کنیت قبل از خریداری(  :پنجمروایت 

همانتا ایبتاش هنگتامی کته اراده متی کردنتد کنیتتی را  نقل کرد: امام علی درباره  از امام باقر حسین بن علوان از امام صادق

 خریداری کنند پای ا  را باال می زدند   به ا  نگاه می کردند. 

ااَقْيَها َفَيْنُظاُر ِإلَْيَهاا.   -يَةَ َعِن الُْحَسْيِن بِْن ُعْلَواَت َعْن َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ ع أَنَُّه كَاَت ِإَذا أََراَد أَْت يَْشَتِرَي الَْجارِ  ََ  -)قةرب اإلسةناد )    يَكِْشاُف َعاْن 

( )جواهر الکالم فةی شةرح    163، ص: 73 أحادیا الشیةة )للبروجردی(، ج( )جام  774، ص: 61 ( )وسائل الشیةة، ج693الحدیثة(، متن، ص: 

 ) سند این ر ایت ضعیف است فلذا احتمال دارد که  علی باشد اما صحت آش هم بعید نیست(   (610، ص: 74 شرائ  اإلسالم، ج

که به رریق ا لی، صورت   حجتم بتدش ا  را  حتی به پای کنیت هم نگاه می کردند، دلیل بر آش استقبل از خرید کنیت،  اینکه امام علی

 هم مباهده می کردند   أصوالً مجّرد نگاه در آش زماش مانند زماش ما قبیح نبود. 

 

 به زناش  واش( ) سالم نکردش امام علی  :ششمروایت 

به زناش  واش سالم نمی کردند، نباندهنده این است که ابتدا به زنها نگاه می کردند   پیر    واش بودش آنها را متو ته  اینکه امام علی 

 می شدند، یعنی اینگونه نبود که حضرات همیبه سر بتیر باشند   چنین توصیه ای هم نبده است. 

                                                           
 في نسخة مخبثا مؤنثا" هامش المخطوط". -(5)  1
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نیتت  چه  واش(   آنها نیت  واب میدادند،   امیر المتؤمنین به زنها سالم میکرد )چه پیر فرمود: که رسول خدا  حضرت صادق 

ترسم که ازصدای آش زش خوشم آیتد،   زیتادتر از آش ا تره کته  سالم میکرد اما خوش نداشت که به زناش  واش سالم کند،   میفرمود: می

 میجویم، گناه بمن رسد.)یعنی مثالً صمیمیّتی ایجاد شود   مهدمه ای برای حرام گردد( 

برای آموزش به مردم اینگونه سخن گفته است نه اینکه  اقعاً ایباش چنین  ) سه نکته الزم است دانسته شود: ا ل اینکه أمیرالمؤمنین  

در دعتای کمیتل کته حضترت کثیتر البتهوة «  کثرة شتهواتی» حالتی داشته باشد   نعوذ باّله اینهدر ضعیف االیماش باشند همانند عبارت 

را برای ما إنباء نموده اند. د م اینکه این توصیه حضرت در زمانی صادر شده است که زنا در بین مردم بسیار شایع بود فلذا  نبودند   آش دعا

اینگونه توصیه های محتارانه از  انب حضرات صادر می شد. نکته سوم اینکه سالم کردش به زناش  واش اگر مجترد باشتند   راه ازد اج بتاز 

وش مهدمه   عامل حرام نخواهد شد   نهایت این است که انساش با آش دختر صیغه ازد اج موّقت می خوانتد   گنتاهی باشد، مکر ه نیست چ

متصّور نیست. البته اگر اذش پدر را در دختر باکره رشیده شرط ندانیم که صحیح هم همین است. پب سالم کردش تنهتا بته زنتانی کراهتت 

 اللی برای ارتباط با آنها تصّور نبود. (دارد که  واش   متأّهل باشند   راه ح

 ِ ِ ص النَِّساَء َو أََخَذ َعَلْيِهنَّ َدَعا بِِإنَاٍء َفَمََلَُه ُثمَّ َغَمَس يََدُه ِفي   ِفي رَِوايَِة رِبِْعيِّ بِْن َعبِْد اّلّله وُل اّلّله َُ ََ َر ا بَايَ يُْدِخْلَن أَيْاِديَُهنَّ  اْْلِنَاِء ُثمَّ أَْخَرَجَها َفَأَمَرُلنَّ أَتْ أَنَُّه لَمَّ

اَلَم َو كَاَت أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن ع  َِّة ِماْنُهنَ   َعَلى  يَُسلِّمَ   أَتْ   يَُسلُِّم َعَلى النَِّساِء َو كَاَت يَكَْرهُ َفَيْغِمْسَن ِفيِه َو كَاَت ع يَُسلُِّم َعَلى النَِّساِء َو يَْرُدْدَت َعَلْيِه السَّ اب َو َقااَل   الشَّ

ا أَْطُلُ، ِماَن اأْلَْجار. . أَتَ  ُف أَْت يُْعِجبَنِي َصْوُتَها َفَيْدُخَل ِمَن اْْلِثِْم َعَليَّ أَكَْثُر ِممَّ ( )مکةارم  410ص 3( )مةن الیحضةره الفقیةه ج   141ص7)الکةافی ج َخوَّ

 ( )روای  صحیح السند می باشد( 737األخالق ص

 

 اسارت دختر حاتم رائی  :هفتمروایت 

: سید علی خاش مدنی )کبیر( کته از شتارحین بتترح صتحیفه نوری )استاد شیخ عباس قمی( در مستدر  الوسائل می نویسد محدّثمرحوم 

سجادیه می باشد در کتاب ربهات خود می نویسد: از أمیرالمؤمنین علیه السالم نهل شده است که فرمتوده انتد: اگتر متا امیتد بهبتت هتم 

  ثواب   عهابی هم نبود باز هم شایسته بود که مکارم اخالقی را مراعات نماییم. مردی به حضترت نداشتیم   از آتش  هنم نمی هراسیدیم 

از عرض کرد: مادر   پدرم به فدایت ای امیرالمؤمنین. آیا این سخن را از رسول اّله شنیده اید؟ حضرت فرمود: بله،   من بهتتر از آش را هتم 

ّی را نتد ما آ ردند، دختری حّماء خوش رنگ   ر    با لبانی قرمت که به سیاهی می زد   رنتگ ایباش شنیده ام. هنگامی که اسیراش قبیله ر

ر  ر یی زیبا که به قرمتی می زد با لبانی لطیف با گردنی معتدل با پیبانی سفید   زیبا که دارای بینی لطیتف بتود   صتورتی الغتر   زیبتا 

شت با کمری باریک   پهلوهایی زیبا   کمری صیهل داده شده. پب از زیبایی ا  یته شتگفت داشت با پایی نرم پیکر   ساق پا   رانهایی پرگو

امدم.   با خودم گفتم: من آش را از رسول خدا رلب خواهم کرد تا در سهم غنیمت من آنرا قرار دهد. هنگامی که آش دختر شر   بته تکلّتم 

گفتارش شدم. ا  گفت: ای محمد! اگر می بینی که من رهتا هستتم   قبیلته  کرد، زیبایی های ا  را فراموش کردم   محو فصاحت   شیوایی

های عرب مرا شماتت نمی کنند علتش این است که من دختر بترح قومم هستم. همانا پدر من پیوسته اسیراش را آزاد می کرد   از اهتل   

  گرستنگاش را ستیر متی نمتود   برهنگتاش را لبتاس متی  عیال حفاظت می کرد )با غیرت   با مسؤ لیت بود(   میهماناش را اکرام می کترد

دستور دادند که ا  را آزاد نماینتد زیترا پتدرش   پوشانید   غم دیدگاش را نجات می داد. همانا من دختر حاتم رائی هستم. پب پیامبر 

ا خدا ند فضتائل اخالقتی را د ستت فضائل اخالقی را د ست می داشته است. پب شخصی به نام ابوبرده برخاست   گفت: ای رسول خدا! آی

 دارد؟ حضرت فرمودند: ای ابابردة! هیچ کب داخل بهبت نمی شود مگر بواسطه حسن خلق. 
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بََقاِت، َعْن أَِميِر الُْمْؤِمنِ  ِحيَفِة َو َغْيِرِه ِفي كَِتاِب الطَّ ْرِح الصَّ ََ يُِّد َعِليَخاُت الَْمَدنِيُّ َصاِحُ،  ْو كُنَّا ََل نَْرُجو َجنًَّة َو ََل نَْخَشى نَااراً َو ََل ثََوابااً َو ََل يَن ع أَنَُّه َقاَل: لَ السَّ

ِبيِل النََّجاِح َفَقاَل َرُجٌل ِفَداَك أَبِي َو ُأمِّي يَا أَِميَر الْمُ   اأْلَْخاَلقِ   َمكَارِمَ   نَْطُلَ،   ِعَقاباً لَكَاَت يَْنبَِغي لََنا أَتْ  ََ ا َتُدلُّ َعَلى  ِ ص َفِإنََّها ِممَّ اوِل اّلّله َُ اِمْعَتُه ِماْن َر ََ ْؤِمنِيَن 

اُء لَْعَساُء لَ  اُء َحوَّ بَايَا َطيٍّ َفِإَذا ِفيَها َجارِيٌَة َحمَّ ََ ا أََتانَا  يِْن مَ   لَطِيَفُة الِْعْرنِينِ   ْمَياُء َعْيَطاُء َصْلُت الَْجِبينِ َقاَل نََعْم َو َما ُلَو َخْيٌر ِمْنُه لَمَّ ْلَسااُء الْكَْعبَاْيِن َمْسُنونَُة الَْخدَّ

اُء  الَْفِخَذيِْن َخِميَصُة الَْخْصَريْنِ  اَقْيِن لَفَّ ا   َمْمكُوَرُة  الْكَْشَحْينِ   َخَدلََّجُة السَّ ِ ص يَْجَعُلَها ِفي َفْيئِي َفَلمَّ وِل اّلّله َُ َمْصُقولَُة الَْمْتَنْيِن َفَأْعَجبَْتنِي َو ُقْلُت أَلَْطُلبَنَّ ِإلَى َر

ُد ِإتْ َتكَلَّمَ  َرأَيَْت أَْت ُتَخلَِّي َعنِّي َو ََل ُتْشِمَت بِي أَْحَياَء الَْعَرِب َفِإنِّي ابَْناُة  ْت نَِسيُت َما َراَعنِي ِمْن َجَمالَِها لَِما َرأَيُْت ِمْن َفَصاَحتَِها َو ُعُذوبَِة كاََلِمَها َفَقالَْت يَا ُمَحمَّ

يِِّد َقْوِمي كَاَت أَبِي يَُفنُّ الْعَ  ُ  َعِن الَْمكُْروِب أَنَ   انِيَ ََ ََ َو يُكِْسي الَْمْعُدوَم َو يَُفرِّ
ِ َُ الَْجائ َماَر َو يُْقِري الضَّْيَف َو يُْشِب ا ابَْنُة َحااتِِم َطايٍّ َفَقااَل ص َخلُّاوا َو يَْحِمي الذِّ

ُ يُِح،ُّ َمكَارَِم اأْلَْخاَلِق َفَقاَل يَا أَبَا بُْرَدَة ََل يَْدُخُل الَْجنََّة أَحَ َعْنَها َفِإتَّ أَبَاَلا كَاَت يُِح،ُّ َمكَارَِم اأْلَْخاَلِق َفَقاَم أَبُو بُْردَ  ِ اّلّله وَل اّلّله َُ ٌد )ِإَلَّ بُِحْسِن الُْخُلاِق(  َة َفَقاَل يَا َر

 (  )أعیان604، ص: 66 مستنبط المسائل، ج( )مستدر  الوسائل و 346:ص،7 ج، البیهقی، النبوة دالئل ( )763:ص،7 ج، کثیر ابن، النهایة و )البدایة

) از  ( 470ص3)میزان الحکمة، ری شهری ج البته ایشان توصیفات أمیرالمؤمنین ع را سانسور نموده اس ( 717:ص،6 ج، األمین محسن، الشیةة

رد، اما با توجه به روایات سابق الةذکر،  آنجایی که این روای  در مناب  أصیل روایی شیةه موجود نمی باشد، فلذا نمی توان قاطةانه به آن حکم ک

 صحّ  آن بةید نیس  و در کت  منب  و مةتبر تاریخی ذکر شده اس ( 

همانند زّهاد   عّبتاد بته گوشته ای رفتته   ازد اج ننمایتد، امتا پیغمبتر  ندمی توانستبا   ود کماالت معنوی بی نظیر خود،  ) امام علی

از این عمل نهی کردند   مسلمین را به ازد اج ترغیب   تبویق می نمودند   فرمودند: در اسالم رهبانیّت   گوشه گیتری توصتیه  أکرم

نبده است،   دلیل آش، این است که تا انساش در  امعه نباشد   با مبکالت پیچیده  امعه موا ته نبتود در تکامتل بنتدگی دچتار نهصتاش 

 انه، انساش را به تکامل نخواهد رساند( خواهد شد فلذا عتلت صوفی

 
   نر ب خاتوش امام هادی روایت هشتم: 

رفتتیم. پتب حکیمته ختاتوش فرمودنتد:  موسی بن   علی با  ماعتی از علویاش، نتد حکیمه دختر محمد بن  :علوی گفت  قاسم  محمد بن

حکیمه فرمودند: ] لی ختدا  شتب گذشتته در  .ب رسید! عرض کردند: به خدا قسم، بله )إمام زماش عج(  ی میالد  لی خدا اید که درباره آمده

آمدش شما   سوال تاش از  الدت امام   خبر داد.] در این هنگام حضرت حکیمه  ریاش  الدت امام را  ] نتد من بود   ا  به من از این موضو 

کردم   تربیتش را غیر متن بتر  ند   از بین کنیتها، خودم ا  را تربیت میگفت شرح می دهد  همانا دختری پیش من بود که به ا  نر ب می

آمد، مدتی چبم به ا  د خت. پب عرض کردم: ای آقای متن، آیتا بته ا  نیتازی  عهده نداشت، تا اینکه یک ر ز ابو محمد امام عسکری

نگریم، زیرا مولتودی  کنیم  لی از ر ی تعجب می نگاه ریبه نمیدارید ]یعنی قصد ازد اج با ا  را دارید . پب حضرت فرمودند: ما ائمه   ا صیا 

ا بته نتتدت عترض کتردم: ای آقتای متن، پتب شتب ا  ر× به امتام عستکری :حکیمه گفت .شود که در نتد خدا گرامی است از ا  متولد می

ی کته نتتدش رستیدم لبخنتدی زدنتد   از پدرم در این رابطه ا ازه بگیر. پسین به سوی برادرم رفتتم، هنگتامد: فرستم. حضرت فرمودن می

محمد بفرست، همانا خدا عت  ل د ست دارد کته تتو را در  ای تا در مورد آش کنیت ا ازه بگیری، ا  را به سوی ابی فرمودند: ای حکیمه، آمده

ایستتاد    کنیت، ا  می رفتم پیش آش فرستادم.   بعد از آش هر  قت که می  محمد این کار شریک کند پب کنیت را زینت کردم   نتد ابی

هایم را در آ رد   من ا  را از  کرد که کفش بوسیدم   ا  دستش را دراز می بوسید   من پایش را می بوسیدم   ا  دستم را می من سرش را می

بوسیدم. پب متدتی گذشتت  داشتم   دستش را اکراماً   ا الالً به خارر  ایگاهی که خدا ند ا  را در آش  ایگاه قرار داده می این کار باز می

رفتم، ایباش فرمودنتد: ای عمته  تاش، همانتا  محمد امام عسکری از دنیا رفتند. پب ر زی نتد ابی  که برادرم ابوالحسن امام هادی

 .شود مولود بترگوار در نتد خدا   رسولش به ز دی در همین شب متولد می

ُد بُْن َلا اٍم، َقاَل: َحدَّ َو أَْخبََرنِي أَبُو الُْحَسْيِن ُمَحمَّ ُد بُْن َلمَّ ثََنا أَبُو َعِليٍّ ُمَحمَّ ُ َعْنُه(، َقاَل: َحدَّ ثَنِي أَبِي )َرِضَي اّلّله ثََنا ُروَت، َقاَل: َحدَّ ٍد، َقااَل: َحادَّ ثََنا َجْعَفُر بُْن ُمَحمَّ

ُد بُْن َجْعَفٍر، َعْن أَبِي نَُعْيمٍ  ِم الْعَ    ُمَحمَّ َِ ِد بِْن الَْقا ، َقاَل: َعْن ُمَحمَّ ااَلُم(، َلِويِّ ى )َعَلاْيِهُم السَّ ََ ِد بِْن َعِليِّ بِْن ُمو َدَخْلَنا َجَماَعًة ِمَن الَْعَلِويَِّة َعَلى َحِكيَمَة بِْنِت ُمَحمَّ
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.  َفَقالَْت: ِجئُْتْم َتْسَألُونَنِي ِ ؟ ُقْلَنا: بََلى َو اّلّله ِ الْبَارَِحَة، َو أَْخبََرنِي بَِذلَِن، َو ِإنَُّه كَانَْت ِعْنِدي َصِبيٌَّة يَُقاُل لََها )نَْرِجُس( َو كُْناُت  َقالَْت: كَاَت ِعْنِدي َعْن ِمياَلِد َولِيِّ اّلّله

اَلُم( عَ  ٍد )َعَلْيِه السَّ يِِّدي، َلْل لََن ِفيَها ِماْن َليَّ َذاَت يَْوٍم ُأَربِّيَها ِمْن بَْيِن الَْجَوارِي، َو ََل يَِلي َتْربَِيَتَها َغْيِري، ِإْذ َدَخَل أَبُو ُمَحمَّ ََ َفبَِقَي يُِلحُّ النََّظَر ِإلَْيَها، َفُقْلُت: يَا 

باً أَتَّ الَْمْولُوَد ا َحاَجٍة؟ ِ يَكُوُت ِمْنهَ َفَقاَل: ِإنَّا َمْعَشَر اأْلَْوِصَياِء لَْسَنا نَْنُظُر نََظَر رِيبٍَة، َو لَِكنَّا نَْنُظُر َتَعجُّ يِِّدي، َفاَأُروُح بَِهاا ِإلَْياَن؟ ا.لْكَِريَم َعَلى اّلّله ََ  َقالَْت: ُقْلُت: يَا 

َتْأِذنِي َْ َم َضاِحكاً َو َقاَل: يَا َحكِ    َقاَل: ا ا َدَخْلُت َعَلْيِه َتبَسَّ اَلُم(، َفَلمَّ بِ أَبِي ِفي َذلِِن. َفِصْرُت ِإلَى أَِخي )َعَلْيِه السَّ يَِّة، ابَْعِثي بَِها يَمُة، ِجئِْت َتْسَتْأِذنِينِي ِفي أَْمِر الصَّ

( يُِح،ُّ أَْت يُْشِركَِن ِفي َلَذا اأْلَْمِر. ََّ َو َجلَّ َ )َع ٍد، َفِإتَّ اّلّله اَلُم(، َفكُْنُت بَْعَد َذلِاَن ِإَذا َدَخْلاُت َعَلْيَهاا ِإلَى أَبِي ُمَحمَّ ٍد )َعَلْيِه السَّ يَّْنُتَها َو بََعْثُت بَِها ِإلَى أَبِي ُمَحمَّ ََ . َف

َها، َو ُتَقبِّلُ  ََ ََِعُه َفَأْمَنُعَها ِمْن َذلَِن، َفُأَقبُِّل يََدَلا ِإْجا   َتُقوُم َفُتَقبُِّل َجبَْهتِي َفُأَقبُِّل َرأْ اَلًَل َو ِإكَْرامااً لِْلَمَحالِّ الَّاِذي يَِدي َفُأَقبُِّل رِْجَلَها، َو َتُمدُّ يََدَلا ِإلَى ُخفِّي لَِتْن

ُ )َتعَ  اَلُم(، َفَدَخْلُت َعَلى أَبِي مُ أََحلَُّه اّلّله َتاْه، ِإتَّ الَى( ِفيَها، َفَمكَْثُت بَْعَد َذلَِن ِإلَى أَْت َمَضى أَِخي أَبُو الَْحَسِن )َعَلْيِه السَّ اَلُم( َذاَت يَْوٍم َفَقاَل: يَا َعمَّ ٍد )َعَلْيِه السَّ َحمَّ

ولِهِ  َُ ِ َو َر  (774، ص: 7 مدینة مةاجز األئمة اإلثنی عشر، ج)( 799)دالئل اإلمامة، طبرسی ص:  ُيولَُد لَْيَلَتَنا َلِذِه.ََ    الَْمْولُوَد الْكَِريَم َعَلى اّلّله

 

بين نگاه با ريبه )با خوف وقوع در گناه( و نگاه غير آت )مثالً نگاه متعجباناه( تفااوت قائال َادند و تماام  امام عسكری طريقه اَتدَلل به روايت: 

 . ندانسته اندگالها را مطلقا حرام ن

 

 : بدوت ريبة جواز نگاه اثبات آيه برای دو

نبايد با مشكرين ازدوا  )دائم( نمائيد، حتى اگر از آنها خوَتات بيايد. يعنى نگاه كردت بالماانَ اَات اماا ازدوا  ذيل آمده اَت  در آيه

 جايَ نيست. 

َو َل ُتْنِكُحوا الُْمْشِركيَن َحتَّى يُْؤِمُنوا َو لََعبٌْد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِماْن   َو َل َتْنِكُحوا الُْمْشِركاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َو أَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِركٍَة َو لَْو أَْعَجبَْتكُمْ 

ُ يَْدُعوا ِإلَى الَْجنَِّة َو الَْمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َو يُبَيُِّن آياتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يََتَذكَّ ُأولِئَن يَْدُعوَت ِإلَى   ُمْشِرٍك َو لَْو أَْعَجبَكُمْ   ( 222ُروَت  )بقره النَّارِ َو اّلّله

 خوش را تو آنها( خوبى و) زيبايى گرچه كنى تبديل ديگر لمسرات به را آنها آنكه نه و نيست حالل تو بر لا زت با ازدوا  ديگر اين از پس

 اَت.  نگهبات و مراق، چيَى لر بر لمواره خداوند و، باَد تو مملوك برده آنكه جَ، آيد

 

فرموده اَت: بعد از اين زنانى كه گرفته ای ديگر حق نداری كه زت جديدی بگيری اگرچه از زيباايى او  در آيه ذيل خطاب به پيامبر 

 خوَت بيايد، يعنى پيامبر ص اينگونه نبوده كه ليچ زنى را نگاه نكند و اَل معنا نداَت كه از زيبايى زنى خوَش بيايد. 

َل بِِهنَّ ِمْن أَْزواٍ  َو لَْو أَْعَجبَنَ َل يَِحلُّ لََن النِّساُء ِمْن بَْعُد َو َل أَْت َتبَ  ُ   دَّ يْ   َعلى ُحْسُنُهنَّ ِإَلَّ ما َمَلكَْت يَميُنَن َو كاَت اّلّله ََ  (22أحَاب ٍء َرقيباً ) كُلِّ 

 خوش را تو آنها( خوبى و) زيبايى گرچه كنى تبديل ديگر لمسرات به را آنها آنكه نه و نيست حالل تو بر لا زت با ازدوا  ديگر اين از پس

 اَت.  نگهبات و مراق، چيَى لر بر لمواره خداوند و، باَد تو مملوك برده آنكه جَ، آيد

 

از عرفا و أوليای الهى بود كه از محضر اَتاد بَرگ عرفات َيد على آقا قاضى كس، فيض نموده باود.  نقال  آيت اّلّله َيد حسن مسقطى

كرد، ايشات ايساتاده بودناد و نگااه ماى  َده كه يک بار او با گروه عروَى كه به غنا و رقص مشغول بودند، مواجه َد و به آنها نگاه مى

گفت: ای َيد نگاه حرام در َاأت  َد به ايشات مى ی بود. در آت اجتماع لر كس رد مىكردند، در لمين حال اَک از چشم ايشات جار

بيانم  فرمود: آنچه من ماى كنى؟ ديدت عروَى كه گريه ندارد؟ َيد مى تو نيست تو نبايد اينجا بايستى و نگاه كنى! حاَل چرا گريه مى

  ی تغییر(با اندک 636)پیام آور عرفان، سید تقی موسوی،  صبينيد.  َما نمى

پذيرند، اگر بدوت  )َلزم به ذكر اَت كه نگاه كردت به موی زنانى كه به حجاب اعتقاد ندارند يا عامل نيستند و اگر آنها را نهى كنند، نمى

طى باَد. و ريبه يعنى ترس ارتكاب گناه، يعنى انسات با آت نگاه بترَد كه به گناه بيفتد. فلاذا عمال مرحاوم مساق ريبه باَد، جايَ مى

ّّ إبصاار»كرد كه اصاطالحاً باه آت  پنداَتند، حرام نبود و او با نگاه به جمعيت، انوار توحيدی دريافت مى چنانچه برخى مى گفتاه « حا

 َود، و گريه َّيد نيَ به لمين خاطر بود. ( مى
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