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 پور وسف حسينشيخ الحديث استاد سيد محمد ي تقريظ

 )مدير حوزه علميه عين العلوم گشت سراوان(
 

 بسمه سبحانه وتعالی

 نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم!
از آنجائي كه جامعه بشري جهت عمران و آبادي جهان آفريده شـده اسـت، و وظيفـإل    
خففت في الرض به دوش او گذاشته، تا عدالت اجتماعي در روي زمين پياده گـردد، و  

ي عدالت وابسته به اجتماع است كه زن و مرد باهم در رشد اجتماع نقش به سزاي برقرار
بند و باري آنها به جاي اين كه عدالت و مسـاوات را برقـرار نمايـد     دارند، اما اختفط بي

شود، در قرون متمادي قبـل از اسـفم و بعـد از آن در ملـل غيـر       منجر به فتنه و فساد مي
رت افراط و تفريط ظلم و تعدي بكار رفت، و تنها دين مبين مسلمان نسبت به زن به صو

اسفم آن آئين آسماني است كه هريكي از مرد و زن را به مقام ويژة خودش نشاند و امور 
مختص به هريكي را به خود او واگذار نموده، و در عصر حاضر كه دم از حقوق بشر زده 

بند و باري  ش محروم مانده يك رويه بيشود، و به بهانه اين كه زن در گذشته از حقوق مي
كه زن را از مقام والي عفت و پاكدامني بـه بـازار    ,به نام آزادي در جهان حكمفرما است

او را لخـت و عريـان عرضـه     ,عفتي كشانده است، و از عزت و شرافت ستر و حجاب بي
شـود، و شـرط   جوانان ناباب درآورده است، نياز داشت كه مقام واليش به او نشـان داده  

ستر و حجاب به او معرفي گردد، تا كه او شخصيت خويش را بشناسد، و متوجه باشد كه 
 عفت به بهانه دوستي روش دشمني با او بكار نبرند. شكارچيان بي

برادر برومند و عزيزم جناب مولنا عبدالصمد غياثي, آستين جد و كوشش را بـال زده  
مورد  ,اسفمي را از روي تعاليم عاليه قرآن و سنتوارد ميدان شده مسئله پرده و حجاب 

شان راهنمائي فرموده است، بنده  بحث و بررسي قرار داده. خواهران عزيز را به مقام والي
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توان گفـت   مواردي چند از رساله فوق را مطالعه نمودم كه به طور مشت نمونه خروار مي
توانـد از ايـن حكـم شـرعي      ن مـي :كتاب بسيار مفيدي است كه هر مرد و زن با مطالعه آ

اطفع يافته برآن عامل قرار گيرد، خداوند متعال به فضل و كرم خويش به برادر موصوف 
اش پاداش خير عنايت فرموده، خوانندگان و مسـتفيدين از ايـن    در قبال زحمات گرانمايه

به چنين  رساله را فرصت و توفيق حد اكثر استفاده را بدهد و به برادر محترم جهت اقدام

 .علی اهللا بعزيز كوما ذلكارهاي مفيد اجتماعي موفقيت بيشتر عنايت بفرمايد. 

 پور محمد يوسف حسين

 مدرسه عين العلوم گشت

 .ه 1420صفرالمظفر  – 18 



 
 

 تقريظ از استاد بزرگوار حضرت موالنا محمد قاسم قاسمي

 ��م ا� ا����ن ا����م

م عىل رسوله حممد وعىل آله وأصحابه مني والصالة والسالـاحلمد هللا رب العال

 أمجعني!
كنندة سعادت دنيا و آخرت اسـت، تعـاليم اسـفم     اسفم بهترين آئين زندگي و تضمين

تنها به مراسم عبادي منحصر نيست، بلكه تمـام شـئون فـردي و اجتمـاعي بشـر را دربـر       
 شده است. گيرد، حقوق و وظايف هر فرد و هر قشر در آئين اسفم به تفصيل بيان مي

دهنـد در طـول    بيش از نيمي از جمعيت آن جامعه را تشـكيل مـي   ,زنان در هر جامعه
هـاي متفـاوتي    ديـدگاه  وظـائف و حقـوق او,   ,تاريخ جوامع بشري نسـبت بـه نقـش زن   

 اند. داشته
 ها پنداشتند، رومي ي شرقي زنان را لكإل ننگي بر دامن بشريت ميها قبل از اسفم تمدن

ها زنان را حزب شـيطان   زنان ارزشي بالتر از كالي خانه ندارند، يوناني كه ,معتقد بودند
كردند، در تورات محرف زن موجودي است مقرون به لعنت، در تعاليم كليسـا   قلمداد مي

شـوند،   هاي هـرزه در بـاغ بشـريت محسـوب مـي      زنان همچون خس و خاشاك يا علف
 قابل پرستش بود. ,ون خداهاي اروپائيان زن همچ برعكس اين همه، از ديدگاه

در جوامع عربي, زن از بدو تولد محكوم به قتل و اعدام بود، دختـران از حـق حيـات    
اي نداشـتند، بعـد از    محروم بودند، و در صورت زنـدگي از ميـراث پـدر و شـوهر بهـره     

هاي شوهر  به عنوان ارث به يكي از فاميل ,درگذشت شوهر، زن به مانند بقيه اموال شوهر
همچون موجودي سر تا پا نجس برخورد  ,شان شد. با زنان هنگام عادت ماهيانه مي متعلق

 شد. مي
(سـوزاندن زن هنگـام   » سـتي «متأسفانه در جوامع هندي هنوز رسم دختركشي و رسم 
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 رود. ها جزء افتخارات بشمار مي وفات شوهر) ادامه دارد، و در ميان بعضي از گروه
هـاي جـاهلي و افراطـي را     هيچكدام از اين ديـدگاه به طور مسلّم جهان بيني اسفمي 

 دهد، اساس تعاليم اسفمي بر عدل و اعتدال استوار است. مورد تائيد قرار نمي
 -3آزادي مطلـق زنـان.    -2مساوات زن و مـرد.   -1اروپائي نوين با سه شعار افراطي: 

تبـديل كـرده   قيد و شرط مردان و زنان، جهان را به مـنجفب فسـاد و تبـاهي     اختفط بي
 است.

گيـرد،   از آنجائي كه تعاليم اسفم زائيده تفكر بشر نيست و از منبع وحي سرچشمه مي
لذا در همه ابعاد عدل و اعتدال را در نظر گرفته است و براي هريك از دو قشر زن و مرد 

 شان بيان نموده است: ضمن مساوات در حقوق، وظائف خاصي مناسب حال
 باشد. حفظ حجاب و ستر مي ,يكي از وظائف مهم زن

فلسفه حكم حجاب و فائده بزرگ آن، همانا حفظ گوهر عفـت و پاكـدامني و ارزش   
 دادن به شخصيت زن است.

آري، حجاب هرگز اسـارت نيسـت، بلكـه شـرافت اسـت، حجـاب و سـتر يكـي از         
 هاي ارزنده اسفم براي قشر زنان است. ارمغان

هاي بيشماري بـر زنـان ارزانـي فرمـود،      نعمت ان با بعثت رسول اكرمخداوند مهرب
حقوق آنها را مشخص كرد، آنها را از ظلم و ستم جاهليت نجات داد، و به منظور اين كه 

 شان مصئون بماند حجاب را براي آنان فرض قرار داد. عفت
داند كه در هريك از آنهـا چـه غرايـزي بـه      خداوند خالق زن و مرد است، او بهتر مي

گردد و روابط مـردان و زنـان    چه عاملي باعث تحريك غرايزشان مي وديعت نهاده است،
 چگونه بايد باشد.

شان است،  سعادت مردان و زنان مسلماً در اطاعت از دستورهاي پروردگار مهربان
پسندد، بلكه براي آنان در  گانش نمي پروردگاري كه هرگز سختي و مشكل را براي بنده

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿نظر گرفته است:  آساني و سهولت را در ,تمام احكام  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ
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همانا . »خواهد، نه سختي و دشواري اهللا براي شما آساني مي«. ]185: ة[البقر ﴾ُعۡ� لۡ ٱ بُِ�مُ 
حجاب و ستر يك تكليف براي زنان مسلمان است كه البته ممكن است در بعضي شرايط 

نمايد نه به اين خاطر كه خود تكليف موجب  انسان از انجام تكليف احساس زحمت
گردد، اما يك زن  زحمت است، بلكه گاهي هموارنبودن جو و محيط باعث زحمت مي

مسلمان بايد در هرحال حكم اهللا و دستور پروردگار را درنظر بگيرد. نبايد تحت تاثير 
 ند.پروردگارش را ناراضي ك ,شرايط جو و محيط واقع شود، و به خاطر اين و آن

هاي موجود در جامعه و وجود عواملي  بند و باري هاي گوناگون و بي با توجه به فتنه
بودن به مسائل حجاب و عمل برآن بيش از هر  شوند، آگاه كه موجب تحريك غرائز مي

و ها لزم است بيش از پيش بر اجراي احكام  زمان فرض و لزم است، بر اولياء خانواده
در باره ستر و حجاب تاكيد و نظارت دائم داشته  ول اكرمهاي رس دستورها و توصيه

تفاوتي را مهلك و خطرناك بدانند،  باشند، و در اين خصوص هرگونه سهل انگاري و بي
 البته جانب حكمت، نصيحت و تفهيم را نبايد ناديده گرفت.

يد كه كتابي مختصر و جامع كه در پرتو آيات قرآن مج ,شد از دير باز احساس نياز مي
و احاديث نبوي و اقوال فقهاء و بزرگان در باره حجاب بحث نمايد به رشته تحرير درآيد 
و به خواهران مسلمان تقديم شود، تا اين كه بالخره برادر فاضل و برومند مولوي 
عبدالصمد غياثي آستين همت بال زد و بعد از تفش و مطالعات زياد كتاب حاضر را به 

 رشته تحرير درآورد.
نده اين كتاب را از اول تا آخر مطالعه و از آن استفاده نمودم، اميدوارم تمام ب

 هاي مسلمان از اين كتاب استقبال نموده و از مطالب و محتواي آن مستفيد گردند. خانواده
كنم اهللا تعالي اين اثر مفيد را قبول فرموده و به توفيقات نويسنده  از صميم قلب دعا مي

 .مستعان وعليه التكالنـال وهوعزيز بيفزايد. 

 محمد قاسم قاسمي

.ه 1420صفر  – 1دارالعلوم زاهدان 



 
 

 پيشگفتار

 ��م ا� ا����ن ا����م

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا والصالة والسالم عىل 

 رسوله حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني أما بعد:
مورد حجاب كـه يكـي از مسـائل بسـيار مهـم و حيـاتي       كتابي كه در دست داريد در 

باشد نگاشته شده است، حجاب براي زن همچون حصاري است دور بوسـتان كـه در    مي
افزايـد و   حفاظت و نگهداري آن نقش مؤثري دارد، حجاب نيز به ارزش و مقـام زن مـي  

 كند. مرتبإل او را بلند مي
سـتر عـورت و حجـاب را يكـي      در اين رساله اين سوء تفاهم كـه برخـي دو مسـأله   

پنداشته و نسبت به فهم حجاب دچار اشتباه شده اند برطرف نموده و آياتي كه مربوط به 
از كتب تفسير توضـيحاتي داده شـده اسـت، در پايـان از      ,هريك از اين دو مسأله هستند

 خواهم كه آن را نافع بگرداند. خداوند مي
 عبدالصمد غياثي

 لتوحيد رساوانمدرس حوزه علميه اشاعة ا



 
 

 فلسفه پيدايش زن

امروزه بر اثر تهاجم افكار غربي اين سر و صدا كه اسفم زن را در نقـاب يـا پـرده در    
بند كرده و او را به اين صورت خفه نموده و در چهارديواري زنداني نموده است، هركجا 

اد از هدف و رسد، اما در حقيقت اين تبليغات نتيجإل اين است كه اينگونه افر به گوش مي
مقصد پيدايش زن آگاهي ندارند و دنيا را مد نظر قرار داده اند، اگر ايمان دارند كه خـالق  
تمام كائنات و انسان و نيز خالق مرد و زن خداوند است، بايد اين را از خدا بپرسـند كـه   
مرد به چه هدف و مقصدي آفريده شده و زن براي چه خلق شده است؟ يـا بـه عبـارتي    

 ف اصلي از پيدايش مرد و زن چيست؟ديگر هد
اگر خداي نخواسته به اين ايمان ندارند، بحث و گفتگو با ايشان عبث و بيهوده است، 
مهمتر آنست كه در فكر اصفح ايمان و اعتقاد خويش باشند، ليكن اينگونه افـراد از ايـن   

ازي نبود كه شدند؟ ديگر ني نكته غافلند كه اگر مرد و زن به يك هدف و غرض آفريده مي
از نظر جسماني باهم متفاوت باشند، نظام جسماني مـرد بـا نظـام جسـماني زن متفـاوت      
است، مزاج مرد با مزاج زن فـرق دارد، صـفحيت مـرد بـا صـفحيت زن يكـي نيسـت،        
خداوند هردو صنف را طوري آفريده كه در خلقت و نظام آن فرق اساسـي نهـاده اسـت،    

تمدن جديد  ،ن فرقي وجود ندارد خفف قانون فطرت استلذا اين گفته كه ميان مرد و ز
اين فرق اساسي و فطري را ناديده گرفته و در نابودسـاختن آن نهايـت تـفش را نمـوده     

نمودن موي سر و پوشـيدن لبـاس و... از    تا جائي كه مرد و زن در گذاشتن و كوتاه ,است
(نمايند يكديگر تقليد مي

0F

1(. 
پيدايش زن,  به دو مطلب اشاره شده كه ما به صـورت   در قرآن مجيد در مورد فلسفه

 دهيم. اختصار هريك را مورد بررسي قرار مي

                                           
 اصفحي خطبات، مولنا محمد تقي عثماني. -1
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 :فلسفه اول سكون و آرامش مرد

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ فرمايد: هاي پيدايش زن را چنين بيان مي خداوند يكي از فلسفه
َ
 َخلَقَ  أ

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م
َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ لِّتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ ةٗ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا َّ ۚ َورَۡ�َ  ّمَو ٰ  ِ�  إِنّ  ًة  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�

َتَفّكُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ    ].21[الروم:  .]21[الروم:  ﴾٢ ََ
هايي قرار داد تا بدان آرامش  هاي قدرت خداوند آنست كه از خودتان برايتان جفت از نشانه«

ها است براي قومي كه  داد، همانا در اين پيدايش نشانهيابيد و ميان شما مودت و رحمت قرار 
 .»فكر كنند

منشأ آرامش است، زيرا آرامش دل به  ,بايد دانست كه زن براي مرد و مرد براي زن
گيرد زني عفيف و پاكدامن داشته باشد، و دل  واسطإل همسر است، دل مرد, زماني آرام مي

ردي نيك و صالح برايش ميسر گردد، اگر كند كه م زماني سكون و اطمينان پيدا مي ,زن
 آيد. زن، زن باشد و مرد، مرد باشد اضطراب خاطر بوجود نمي

قرآنكريم با توجه به نيازهاي بشر بوجود همسر, آن را در يك جمله خفصه نموده، 

ْ ُكُنوٓ لِّتَسۡ ﴿ فرمود: كه گردد  از اين آيه مفهوم مي. »تا اطمينان بيابيد به سوي آن« ﴾َهاإَِ�ۡ  ا
اي كه اين نعمت بزرگ الهي  فلسفه پيدايش زن سكون و راحت قلب است، در خانه

اي كه از اين نعمت  از نظر زندگي زناشوئي كامياب است و خانه ,وجود داشته باشد
 اگر تمام روي زمين در اختيار وي باشد بازهم ناكام و نامراد است. ,عظمي محروم باشد

 ،مسكينة. مالـال كث� كن و�ن امرأة، ل ليس رجل مسك�، روای« ابي نجيح زا
 .)1F1(»مالـال كث�ة كنت و�ن زوج، لا ليس امرأة مسكينة، ،مسكينة

گرچه داراي ثروت ,مسكين است، مسكين است، مسكين است، مردي كه همسري ندارد«
زيادي باشد، مسكين است، مسكين است، مسكين است، زني كه شوهري نداشته باشد گرچه 

 .»مال فراوان باشدداراي 

ْ�يَا«فرمودند:  نيز پيامبر ُّ ةُ  َمتَاِعَها وََخ�ُ  َمتَاٌع، ا
َ
اِلَةُ  الَمْرأ ّا دنيا كالئيست و « )2F1(»ال

                                           
 .521، ص 4، ج جممع الزوائد -1
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 .»بهترين كالي آن زن نيكوست

 :فلسفة دوم ابقاء نسل
 فرمايد: خداوند يكي ديگر از انعامات خويش و هدف از خلقت زن را چنين بيان مي

ُ ٱوَ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  َّ
َ
زۡ  أ

َ
زۡ  ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  اجٗ َ�ٰ أ

َ
 وََحَفَدةٗ  بَنِ�َ  ِجُ�مَ�ٰ أ

ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م َّ فَبِ  ِت� ل
َ
ِ ٱ َمِت َو�ِنِعۡ  ِمُنونَ يُؤۡ  َِلِ َ�ٰ لۡ ٱأ  ].72[النحل:  ﴾٧ ُفُرونَ يَ�ۡ  ُهمۡ  َّ

ها برايتان اولد و نبيره  ار داد و از آن جفتهائي قر هايتان برايتان جفت و خداوند از نفس«
آورند و به نعمت خداوند  ها رزق داد، آيا كفار به باطل ايمان مي قرار داد و شما را از پاكيزگي

 ».ورزند؟ كفر مي

به همسرداري و تشكيل خانواده  روايت است كه رسول خدا از حضرت انس

واُجوا«فرمود:  نموده مي نكردن شديداً نهي  داد و از ازدواج دستور مي ََ ِّ  .الْوَُدودَ  الَْولُودَ  ََ ََِِ 
نِْبيَاءَ  بُِ�مْ  ُمَكثِرٌ 

َ ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  األ

ْ
دار شونده و بسيار دوستدار و  هاي بسيار بچه با زن« .)3F2(»ال

محبوب ازدواج نمائيد، زيرا من در فزوني عدد به شما بر انبياء ديگر در روز قيامت افتخار 
 .»مايمن مي

 -2مرد بدان آرامش خاطر بيابد.  -1پس هدف اصلي از پيدايش زن دو چيز است: 
سازي است، كارخانه هراندازه برنامإل  نسل انسان باقي بماند، گويا زن كارخانإل بزرگ انسان

كند، زن  به همان اندازه كالهاي مرغوبتري به جهان عرضه مي ,تر باشد كاري اش مرتب
تري  هاي پاكتر و برجسته تر باشد و به وظايفش بهتر عمل نمايد انسان نيز هرچند پاكدامن

 دهد. به جامعه تحويل مي
 

                                                                                                             
 الوصية بالنساء. باب رياض الصاحلنيرواه مسلم،  -1

 .258، ص 4، ج جممع الزوائد -2
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 فلسفه ازدواج

دانستيم كه وجود زن جهت آسايش و آرامش مرد، و همچنين براي ابقـاء نسـل بشـر    
امريست لزم، البته از اين نكته نبايد غافل باشيم كه ايـن اطمينـان و توالـد و تناسـل, در     

رتي ميسر است كه تعلق و رابطإل مرد و زن بـا نكـاح شـرعي و ازدواج دائـم باشـد و      صو
هـا بـرخفف قـوانين     حجاب شرعي در محيط خانواده حاكم باشد، در ممالكي كه انسـان 

بينيم كه  هاي حرام و ناجايز را ترويج داده اند، اگر كامفً بررسي نمائيم, مي روش ,اسفمي
قلبي وجود ندارد، بديهي اسـت كـه در زنـدگي بهيميـت      در زندگي آنان سكون و راحت

سكون وجود ندارد، در زندگي زناشوئي اين نيز لزم است كه طرفين حقوق همـديگر را  
مراعات نمايند، ورنه بر اثر بروز اختففات، سكون و اطمينان خاطر, از خـانواده برچيـده   

نجام طفق و جدائي را بـه  كه سرا ,خواهد شد و تنفر و انزجار جاي آن را خواهد گرفت
دنبال دارد، و تنها حجاب اسفمي است كه احساسات و عواطف زوجين را بـه خودشـان   

 آورد. سازد و دوستي و الفت، صفا و صميميت را به ارمغان مي منحصر مي
كه اين حقوق تنها حيثيت شرعي و قانوني ,يكي ديگر از انعامات خداوندي اين است

خداوند آنها را طبعي و وجداني نيز قرار داده است، چنانكه بين مادر بودن را ندارند، بلكه 
و پدر و فرزند آنچنان محبت فطري موجود است كه مادر و پدر، فرزند خويش را از 

نمايند و در قلوب اولد, نيز همان محبت و الفت بوديعت  شان بيشتر محافظت مي جان

ةٗ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل ﴿ د:فرماي اين ارشاد خداوند كه مي ،نهاده شده است َّ به همين  ﴾ةً َورَۡ�َ  ّمَو
يعني تعلق زوجين با همديگر فقط قانوني و شرعي نيست، بلكه  ،مطلب اشاره دارد

 شان نيز با محبت و رحمت با يكديگر وابسته است. قلوب
ود و مودت، يعني دوستي و حاصل آن محبت و الفت است، در اينجا خداوند دو 

رحمت، غالباً مودت به جواني تعلق دارد، چون اين  -2مودت.  -1يار فرمود: كلمه را اخت
طرفين را بر محبت و الفت مجبور خواهند كرد، و زمان پيري  ,زماني است كه خواهشات
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(گردد، طبيعتاً رحمت و ترحم جاي آن را خواهد گرفت كه اين شوق و عفقه نابود مي
4F

1(. 

 دستور ازدواج

هاي مبارزه با فحشاء را  روعي نيست، و خداوند يكي از راهتأخير ازدواج كار مش

ْ ﴿ فرمايد: دهد، چنانكه مي ازدواج دانسته و با صراحت تمام به آن دستور مي نِ�ُحوا
َ
 َوأ

 ٱ
َ
ٰ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ� َّ ٓ  ِعَباَُِ�مۡ  ِمنۡ  لِِح�َ ل ْ  إِن �ُِ�مۚۡ �َما ٓ  يَُ�ونُوا غۡ  ءَ ُ�َقَرا ُ ٱ نِِهمُ َُ  ِمن َّ

ُ ٱوَ  ۦۗ لِهِ ۡض فَ   ].32[النور:   ﴾٣ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ
شوهر را به نكاح بدهيد، و نيز از غفمان و كنيزان آنهائي را كه  همسر و زن بي مرد بي«

گرداند، خداوند رحمتش  نيكوكارند، اگر فقير باشند خداوند از فضل خويش آنان را غني مي
 .»وسيع و نسبت به آينده دانا است

با همديگر تماس و برخورد داشته  ,سران و دختران جوان قبل از ازدواجهرگاه پ
كند تا باهم پيمان دوستي ببندند و به هر طريق ممكن  باشند، قوة شهواني آنان را وادار مي

غريزة شهواني خويش را ارضاء نمايند، خداوند جهت رهايي از اين مرض مهلك و 
فرمايد: اگر  دهد و مي ا را به ازدواج دستور مينجات خانواده و جامعه از اين هفكت، آنه

چنين تصور ننمائيد كه اين شخص فقير و نادار  ,كسي پيش شما پيغام دامادي فرستاد
 است، زيرا خداوند قادر است كه آنان را از فضل خويش توانگر بگرداند.

 إَِذا« فرمايد: نيز به نوبإل خود بر اين امر تأكيد نموده، مي پيامبر گرامي اسفمي
واُجوْهُ  وَُخلَُقهُ  ِدينَهُ  ََرَْضْونَ  َمنْ  َجاَءُ�مْ  ََ َا  ََ رِْض  ِف  َِتْنَةٌ  ََُ�نْ  َ�ْفَعلُوا إِ

َ
 )5F2(»َكِبْ�ٌ  َوَََسادٌ  األ

زماني كه شخصي پيش شما آمد كه دين و اخفقش مورد رضايت شما بود او را داماد كنيد، «
آيد, كه  از اين حديث چنين برمي .»گردد ن برپا مياگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي در زمي

                                           
 .736، ص 6، ج معارف القرآن -1

 .211، ص 23تفسير كبير، ج  -2
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تأخير در ازدواج به هر علتي كه باشد نقش بزرگي در مفاسد اجتماعي دارد و تنها راه 
كنند، بايد منتظر فساد  باشد، كساني كه از اين دستور سرپيچي مي مبارزه با آن ازدواج مي

 در خانواده خويش باشند.



 
 

 فلسفه حجاب

انون گرم خانواده، و محبت زوجين باقي بماند و اختفف و نفرت آن را براي اين كه ك
يي را براي هريك از مردان و زنـان  ها به سردي نكشاند خداوند قيد و بندها و محدوديت

 نمودن آن زندگي راحت و خوشي را بگذرانند. تا با رعايت ,مقرر فرمود
زنان كـه طبعـاً پيامـدهايي     حجابي چيز مكتوم و پنهاني نيست، زيرا بي ,فلسفه حجاب

گري و امثال آن را همواره دارد مردان را مخصوصـاً جوانـان را در    همچون آرايش، عشوه
كـه بـا    ,دهـد  دهد و آمارهاي قطعي و مستند نيز نشان مـي  يك حال تحريك دائم قرار مي

گسيختگي زندگي زناشوئي در دنيـا بـه طـور     طفق و از هم ,حجابي در جهان افزايش بي
هـاي   يعنـي، هـوس   ،و هرچـه دل » هرچه ديده بيند دل كند يـاد «اوم بال رفته، چرا كه مد

رود و بـه ايـن ترتيـب هـر روز دل بـه       سركش بخواهد به هر قيمتي باشد به دنبال آن مي
 گويد. بندد و با ديگري وداع مي دلبري مي

حجابي  بي از دردناكترين پيامدهاي ,گسترش دامنإل فحشاء و افزايش فرزندان نامشروع
است كه نيازي به ارقام و آمار ندارد و دلئل آن در جوامع غربي آنقدر نمايـان اسـت كـه    

 حاجتي به بيان ندارد.
مسئله ابتذال زن و سقوط شخصيت او در اين ميان نيز حـايز اهميـت فـراوان اسـت،     

زن را با اندام تحريك آميزش بخواهد؟ طبيعـي اسـت كـه روز بـروز      ,هنگامي كه جامعه
اي كه تنهـا افتخـار زن،    از او دارد، در جامعه ,تقاضاي آرايش بيشتر و خود نمايي افزونتر

اي بـراي اشـباع    جواني، زيبائي و خودنمائي اش شده و به اين ترتيـب مبـدل بـه وسـيله    
اي با  گردد، در چنين جامعه نماي ديوصفت مي هاي سركش يك مشت آلوده و انسان هوس

گـر نمايـد؟ و    تواند آگـاهي و دانـاي اش را جلـوه    چگونه ميهاي اخفقي اش زن  ويژگي
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(حايز مقام والي خويش گردد؟
6F

1(. 

 ترتيب برنامة حجاب

رسـيم، حجـاب    باشـد مـي   كه همان حجاب و عفت بانوان مي,در اينجا به اصل مطلب
مرد و زن اجنبي را از  ,همچون برخي از احكام ديگر بتدريج نازل گشت، در ابتدا خداوند

رفـت و هـيچ    نهي فرمود. و زن همچون گذشته از خانـه بيـرون مـي     ,رو در رو گفتگوي
كننـد   مانعي هم نبود، بعد از آن آيه فرود آمد كه مرد و زن زماني كه در راهي برخورد مي

سـاختن   هايشان را پائين بيندازند، و زنان بـه پنهـان   نبايد به همديگر نگاه كنند، بلكه چشم
بـا چـادر    ,از آن دستور رسيد كه زنان هنگـام خـروج از منـازل   زيورآلت امر شدند، بعد 

هـاي تنـد و    تـا از نگـاه   ,رنگ از سـر تـا قـدم، حتـي چهـره را هـم بپوشـانند        بزرگ سياه
نشـيني صـادر    صفت محفوظ بمانند، سرانجام دستور خانـه  هاي شيطان انگيز انسان شهوت

 رج نگرديد.هايتان بمانيد و بدون ضرورت خا كه شما زنان در خانه ,شد

 واژة حجاب در قرآن

 ,شـدن و در اصـطفح حجـاب    شدن، پوشـاندن و مـانع   حجاب در لغت به معني حائل
 هاست. همان پوشش مخصوص زن

 در قرآن مجيد در هفت آيه واژه حجاب بكار رفته كه به شرح ذيل اند:

 ٱ َوَ�َ  ِحَجابۚٞ  َنُهَماَوَ�يۡ ﴿ -1
َ
عۡ  رَِجالٞ  َراِف عۡ ۡ� ٰ  � رِفُونَ ََ  ].46[األعراف:   ﴾ُهمۡ �ِِسيَمٮ

ميان بهشت و دوزخ حجابيست و بر اعراف مرداني قرار دارند كه هريك از اهل موضعين «
 .»شناسند يشان ميها را به قيافه

                                           
 .443، ص 14تفسير نمونه، ج  -1
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  �َذا﴿ -2
ۡ
ِينَ ٱ َوَ�ۡ�َ  َنَك بَيۡ  َناَجَعلۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ  مُِنونَ يُؤۡ  َ�  َّ  �ُتورٗ سۡ مّ  اِحَجا�ٗ  ِخَرةِ �ٱب

 ].45[اةسراء: . ﴾٤
اي كه ساتر باشد قرار  و چون قرآن را بخواني ميان تو و آنان كه آخرت را باور ندارند پرده«

 .»دهيم مي

ََذۡت ٱفَ ﴿ -3 رۡ  اِحَجا�ٗ  َُونِِهمۡ  ِمن َّ
َ
ٓ َسلۡ فَأ ََّل  ُروَحَنا َهاإَِ�ۡ  َنا  ].17[مريم:  ﴾١ اَسوِ�ّٗ  ��ََ�ٗ  لََها َ�َتَم

اي قرار گرفت، سپس روح خود (جبرئيل) را به سوي او  يك جانب ايشان پردهپس «
 آنگاه به شكل انساني كامل و درست اندام در مقابل بي بي مريم ظاهر شد. .»فرستاديم

ۡ�ُ  �َذا﴿ -4
َ
ٓ  ِمن لُوُهنّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنّ َس� چون طلب « ].53[األحزاب:  ﴾ِحَجابٖ  ءِ َوَرا

 .»چيزي را بطلبيد آن را از پشت پرده ن پيامبرراكنيد از همس

ٓ  َ�َقاَل ﴿ -5 حۡ  إِّ�ِ
َ
َّ  ُت َببۡ أ ٰ  َرّ�ِ  رِ ذِكۡ  َعن ۡ�ِ �َۡ ٱ ُح َّ ِ  تََوارَۡت  َح  ].32[ص:  ﴾٣ َجاِب ۡ�ِ ٱب

كنان از ذكر پروردگار  ها را از قبيل رغبت به مال اعراض گفت همانا من دوست داشتم اين اسب«
 .»آفتاب در پرده پنهان شدتا آن كه  ,خود

6- ﴿ ْ ِ�ّنةٖ  ِ�ٓ  قُلُوُ�َنا َوقَالُوا
َ
ِّما أ ٓ تَدۡ  ّّ  ِحَجابٞ  نَِك َو�َيۡ  نَِنابَيۡ  َوِمنۢ  رٞ َوقۡ  َءاذَانَِنا َوِ�ٓ  هِ إَِ�ۡ  ُعونَا

َنا َمۡل �ۡ ٱفَ  َّ ٰ  إِ هاي ما در پرده است از آنچه ما را به سوي  گفتند: دل« .]5[فصلت:   ﴾٥ ِملُونَ َ�
پس عمل كن البته ما هم خواني و در گوش ما گراني است و ميان ما و تو حجابي است،  ميآن 

 .»ايم كننده عمل

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿ -7
َ
ُ ٱ يَُ�ّلَِمهُ  أ وۡ  ًياوَحۡ  إِّ�  َّ

َ
ٓ  مِن أ وۡ  ِحَجاٍب  ِٕ َوَرا

َ
 ِسَل يُرۡ  أ

 ].51[الشوري: ﴾رَُسوٗ� 
د با وي كفم كند، مگر به صورت فرستادن وحي ممكن نيست براي هيچ بشري كه خداون«

 .»اي بفرستد و با او صحبت كند برآن، يا از پس پرده با وي سخن گويد، و يا اين كه فرشته

 4شدن آمده، خصوصاً آيه شماره  در تمام اين آيات حجاب به معني پرده، مانع و پنهان
 كه به آيه حجاب نامگذاري شده است.
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 سبب نزول حجاب
در  /احاديث متفاوت اند از روايتـي كـه امـام بخـاري     ,د سبب نزول حجابدر مور

كـه حكـم حجـاب در داسـتان حضـرت      آيـد   بيان نمـوده، چنـين برمـي   » كتاب الوضـوء«

گردد كه هنگام وليمه حضرت  معلوم مي» كتاب التفسري«نازل شده و از روايت  لسوده

 حكم حجاب فرود آمد. لزينب
ر اينجا واقعإل ديگري نيز وجود دارد، البتـه تمـام ايـن    فرمايد: د مي :حافظ ابن حجر

روايات باهم متقاربند از اين سبب است كه نزول حجاب گاهي به اين واقعه و گـاهي بـه   
 شود. ديگري نسبت داده مي

آيد اينست: كه اين  فرمايد: آنچه از الفاظ احاديث برمي مي /عفمه انورشاه كشميري
ازل گشته، البته چون روايات باهم متقاربند، نـزول آن بـه   اي جداگانه ن حكم در هر واقعه

ديگري نسبت داده شده در اين صورت بايد آن دسته از آياتي كه در مورد داسـتان سـوده   
انـد، لـيكن    فرود آمـده  لنازل شده اند، غير از آنهائي باشند كه در داستان زينب ل

ر اينست كه در هر واقعه به روايتي را ذكر نموده كه به صراحت دال ب :حافظ ابن حجر
همان يك آيه نازل شده است. مشهور اينسـت كـه آيـه حجـاب در مـورد داسـتان        ,عينه

(حضرت زينب نازل گرديده است
7F

1(. 
حكم  لهنگام وليمه حضرت زينب«فرمايد:  مي /مولنا محمد ادريس كاندهلوي

ۡ�ُ  �َذا﴿: حجاب، يعني آيإل
َ
ٓ  ِمن نّ لُوهُ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنّ َس� و « ].53[األحزاب: ﴾ِحَجابٖ  ءِ َوَرا

نازل شد. اين آيه را آيإل  .»چون از همسران پيامبر، چيزي خواستيد، از پشت پرده بخواهيد
تواند منعقد گردد، بايد در  حجاب گويند، يعني زن از مرداني كه نكاحش با آنها مي

غۡ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ لۡ ّلِ  َوقُل ﴿ حجاب باشد، و آياتي كه در سورة نور اند، يعني:  ِمنۡ  نَ ُضۡض ََ
بۡ 
َ
� ٰ بۡ  َوَ�  فُُروَجُهنّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنّ ََ ۖ ِمنۡ  َظَهرَ  َما إِّ�  زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ ُُمرِهِنّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ  َها ِِ  ٰ َ�َ 

                                           
 .256، ص 1، ج فيض الباری -1
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بۡ  َوَ�  ُجُيو�ِِهّنۖ  ُُعوَ�ِِهنّ  إِّ�  زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ وۡ  ِِ
َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنّ َءابَا

َ
ٓ  أ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنّ َنا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ  ءِ َنا

وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ 
َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
ٰ إِخۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
ٰ  بَِ�ٓ  أ َخَ�

َ
وۡ  تِِهنّ أ

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنّ �َِسا

َ
لََكۡت  َما أ يۡ  َّ

َ
وِ  ُنُهنّ َ�ٰ �

َ
 أ

ْوِ�  َ�ۡ�ِ  بِعِ�َ لّ�ٰ ٱ
ُ
وِ  لرَِّجالِ ٱ مِنَ  �َةِ رۡ ۡ�ِ ٱ أ

َ
فۡ ٱ أ ِ َّ ِينَ ٱ لِ ل ظۡ  لَمۡ  َّ ََ ْ ٰ  َهُروا ٓ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ  َوَ�  ءِ� لنَِّسا

رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ 
َ
و به زنان مومن بگو: چشمانشان « .]31[النور:  ﴾زِ�نَتِِهنّ  ِمن فِ�َ ُ�ۡ  َما لَمَ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنّ بِأ

 -جز آنچه ظاهر است  -يش را هايشان را حفظ نمايند و زيور خو را پايين بگيرند و شرمگاه
هايشان بيندازند و زيورشان را ظاهر نسازند جز براي  هايشان را بر گريبان آشكار نكنند و روسري

كيش  ها و يا زنان  هم ها يا خواهرزاده شوهر يا پدر يا پسر يا پدرشوهر يا برادر يا برادرزاده
يا كودكاني كه به مسائل جنسي زنان  رغبتند خويش يا غفمانشان يا مردان پير كه به زنان بي

. »و (زنان) پاهايشان را به زمين نكوبند كه زيورآلت پنهانشان جلب توجه كند ،آگاهي ندارند

دارند كه  اند، و اين آيات را آيات ستر گويند، آيات فوق اظهار مي در مورد ستر عورت
جايز است، به طور  پوشيدن چه اندازه از بدن ضروري و ظاهرنمودن چه اندازه از آن

مثال: در خانه پوشيدن چهره و دو كف دست ضروري نيست، زيرا اگر ستر ايشان در 
گردد، و مقصود از عدم  خانه هم ضروري باشد، انسان دچار مصائب و مشكفت مي

فرضيت اين نيست كه پيش هرگونه افراد ظاهر كرده شوند، اگر ظاهركردن چهره پيش 
(اي دارد!  حجاب چه فايده عموم جايز باشد، پس نزول

8F

1(. 

 تاريخ نزول حجاب
اكنـون لزم اسـت كـه    بود، لدانستيم كه سبب نزول حجاب, وليمه حضرت زينب

 را در چه سالي به نكاح خويش درآورد. لحضرت زينب بدانيم آنحضرت

مدينة، ََوجهـا عليـه السـمم ــنة خـس وزاد ـقال قتادة والواقدي و�عض أهل الـ«
قعدة، قال الاَا اييهق: ََوجها بعد ب� قر�ظة وقال خليفة بن خيـاط بعههم ف ذي ال

                                           
 ترجمه فارسي. 171، ص 3مصطفي، ج  ةسير -1
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مث  وابن مندة: ََوجهـا ــنة ثـم،، واألول أــهر وهـو الي ـوأبو عبيدة ومعمر بن ال
 .)9F1(»ـلكه ابن جر�ر و�� وادد من أهل الار�خ

ضـرت  ح خـي علمـاء مدينـه برآننـد كـه آنحضـرت      و بر -رحمهما اهللا  -قتاده و واقدي «
را در سال پنجم هجري در حبالإل نكاح خود درآورد و بعضي اين را نيـز افـزوده انـد     لزينب

فرمايد: بعد از غزوه بنـي قريظـه او را    كه اين نكاح در ماه ذيقعده صورت گرفت، امام بيهقي  مي
 معمـر و ابـن منـده ـ رحمهـم اهللا ـ      در نكاح خويش درآورده، امام خليفه بن خياط و ابوعبيده و 

سال سوم هجري بوقوع پيوست، ليكن قول اول يعنـي ايـن كـه سـال پـنجم       ,بآنند كه اين نكاح
و بسـياري از مـورخين     :هجري صورت گرفت، معروفتر است و همين قـول را ابـن جريـر    

 .»اند اختيار نموده

ول اهللا –السنة ااامسة من الجرة  –َيها «نويسد:  مي  :ابن اثير ز�نـب  ََوج ـر
در همـين سـال يعنـي پـنجم هجـري پيـامبر زينـب بنـت         « .)10F2(»و� ابنة عمتـهبنت جحش 

 .»را كه دختر عمه اش بود به نكاح خود درآورد لحجش
را بعد از غزوة بنـو قريظـه در    لزنيب بنت حجش پس معلوم شد كه آنحضرت

هجري در نكاح خود درآورد، گرچه مورخين در تاريخ وقوع اين غـزوه اخـتفف    5سنإل 
آيد اينسـت كـه غـزوة بنـو قريظـه و       ند، ليكن آنچه از مجموع روايات بدست مينموده ا

هجري بوقـوع پيوسـتند، در روز خنـدق (احـزاب) حضـرت       5احزاب در ماه شوال سنه 
ي مدينه بود قـرار داشـت و   ها ترين قلعه در قعله بني حارثه كه يكي از محكم لعايشه

(اين قبل از نزول حجاب بود
11F

از اين غزوه، فوراً بـه سـوي بنـو قريظـه     . بعد از مراجعت )3
بعد از آن در مـاه ذيقعـده آن   در اين غزوه وفات كرد،  حركت نمودند و سعد بن معاذ

 ازدواج نمود، و اين هفتمين نكاح بود. لبا حضرت زينب حضرت

                                           
 .147، ص 4، ج البداية والنهاية -1

 .177، ص 2اثير، ج  لبن الكامل فی التاريخ -2

 .240، تاريخ طبري الجزء الثاني، ص 237، ص 3لبن هشام، ج  السرية النبوية -3
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هجري, غزوة بني مصطلق پيش آمد و اين غزوه بعد از نزول حجاب  6در شعبان سنه 

ولِ  َمعَ  َََخرَْجُت «رمايد: ف بود، چنانكه مي ـُ ِ  َر َا َل  َما َ�ْعدَ   ا َِ
نْ
ُ
َِجاُب، أ

ْ
ْحَـُل  ََُكنُْت  ال

ُ
 ِف  أ

كـه بعـد از آزادي در   از جمله اسيران بود  لدر اين غزوه حضرت جويريه .)12F1(»َهوَْدِج 
 درآمد و اين هشتمين نكاح بود. نكاح آن حضرت

قرار داشت، چنانكه رسـول   كاح آن حضرتدر ن لدر واقعه افك حضرت زينب

وَل  يَا«از او پرسيد، در جواب گفت:  لزماني كه در مورد حضرت عايشه اهللا ـُ ِ  َر َا  ا
ْدِ� 

َ
ْمِع  أ ِ  َوَ�َصِى، ـَ َا َا  َعِلْمُت  َما َوا ا إِ اي رسول خدا، مـن گـوش و چشـمم را    « )13F2(»َخْ�ً

 .»ام زي ندانستهخير و خوبي چيبخدا سوگند كه به جز  ,نمايم حفاظت مي
كـه در برخـي    در واقعه افك و مجادلإل آن با سعد بـن عبـاده   ذكر سعد بن معاذ

در غزوة بنو قريظه كه قبل از ايـن   روايات آمد، و هم و گمان است زيرا سعد بن معاذ
(واقعه بود وفات نمود

14F

3(. 

 لبنيداستان وليمة حضرت ز

َهاٍب  ابِْن  َعِن « ِ�  قَاَل  ـِ ْخَبَ
َ
�َُس  أ

َ
ناهُ  َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
نِ�َ  َعْشِ  اْ�نَ  َكنَ  َ ولِ  َمْقَدمَ  ـِ ـُ ِ  َر َا  ا

وَل  َََخَدْمُت  الَْمِدينََة، ـُ ِ  َر َا ا ا ْعلَمَ  َوُ�نُْت  َديَاََُه، َعْشً
َ
َااِس  أ نِ  ا

ْ
َِجاِب  �َِشأ

ْ
َل، ِد�َ  ال َِ

نْ
ُ
 أ

ّ  َكنَ  َوقَدْ  ََ
ُ
لُِ   َكْعٍب  ْ�نُ  أ

َ
َل  نَ َو�َ  َ�نُْه، �َْسأ وا

َ
َل  َما أ ََ ولِ  ُمبْتََ   ِف  نَ ـُ ِ  َر َا �ْنََب  ا ََ  اْ�نَةِ  بِ

ْصبَحَ  َجْحٍش،
َ
ّ  أ ِِ

َا ا بَِها ا ـً َقْوَم، َََدَع  َعُرو
ْ
َصابُوا ال

َ
َعامِ  ِمنَ  ََأ َا  ِمنُْهمْ  َو�َِقَ  َخرَُجوا، ُُما  ال

ولِ  ِعنْدَ  رَْهٌط  ـُ ِ  َر َا َطالُوا ا
َ
وُل  مَ َ�َقا الُْمْكَث  ََأ ـُ ِ  َر َا  َ�ْرُُجوا، َكْ  َمَعهُ  وََخرَْجُت  َََخَرجَ  ا

وُل  َ�َمَش  ـُ ِ  َر َا َا  َمَعهُ  َوَمَشيُْت  ا نا  ُُما  َع�َِشَة، ُدْجَرةِ  َ�تَبَةَ  َجاءَ  َد وُل  ََ ـُ ِ  َر َا �اُهمْ  ا
َ
َ 

َا  َمَعُه، َورََجْعُت  ََرََجعَ  َخرَُجوا قُوا، لَمْ  ُجلُوٌس  ُهمْ  َِِذاََ  َز�ْنََب  َعَ  َدَخَل  َد تََفرا وُل  ََرََجعَ  ََ ـُ  َر
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 ِ َا َا  َمَعُه، َورََجْعُت  ا نْ  َ�َظنا  َع�َِشَة، ُدْجَرةِ  َ�تَبَةَ  بَلَغَ  َد
َ
 َمَعُه، َورََجْعُت  ََرََجعَ  َخرَُجوا، قَدْ  أ

َل  َخرَُجوا، قَدْ  ُهمْ  َََِِذا َِ
نْ
ُ
َِجاِب، آيَةُ  ََأ

ْ
ْتًا َو�َيْنَهُ  بَيِْ   َََضََب  ال  .)15F1(»ـِ

كـه هنگـام تشـريف فرمـائي     به مـن خبـر داد    انس بن مالك«فرمايد:  مي :ابن شهاب
حيـات داشـت، در خـدمت     اله بودم، مدت ده سال كه آن حضـرت به مدينه ده س رسول اهللا

مـرا از آن    وي بودم و من از بقيه مردم نسبت بـه موضـوع حجـاب دانـاترم، ابـي بـن كعـب       
را بـه نكـاح    لزينب بنت جحش اهللاد، نخستين وقت نزولش زماني بود كه رسول پرسي مي

بود، مردم را جهـت صـرف ناهـار     لين بامداد از جشن عروسي آن حضرتخويش درآورد، او
نشسـتند، تـا ايـن     فتند، اما چند نفري با رسول اهللادعوت نمود، آنها پس از صرف غذا بيرون ر

برخاسـت و از حجـره    فرمايد: آنحضـرت  مي ، حضرت انسنشستن به طول انجاميد كه اين
تا دروازة حجـرة   تا آنها هم بيرون روند، آن حضرت خارج شد، من هم همراه وي خارج شدم

اند برگشت و من هـم همـراه   رفت، سپس به گمان اين كه آنها خارج شده  لحضرت عايشه
ه آنها هنوز نشسـته انـد، دو   آمد، اما ديد ك لبودم، تا اين كه نزد حضرت زنيب آن حضرت

رسيد،  لمرتبه برگشت و من هم همراه وي بودم، تا اين كه به دروازة حجرة حضرت عايشه 
بازهم به گمان اين كه آنها برخاسته اند از آنجا برگشت، من هم برگشـتم، ايـن دفعـه آنهـا رفتـه      

، از ايـن  »نداختميان من و خودش پرده ا ا بود كه حجاب نازل شد و آن حضرتبودند، اينج
 گردد: حديث مسائل ذيل مفهوم مي

 حكم حجاب نازل گرديد. لهنگام وليمه حضرت زنيب -1
 باشد. دعوت وليمه بعد از ازدواج سنت مي -2
 ,اگر شخصي جايي ميهمان شد، از نشستن زياد كه موجب ناراحتي ميزبان گـردد  -3

 بپرهيزد.
شـود كـه بـه     اگر شخصي اين آداب را مراعـات ننمـود، بـا او طـوري برخـورد      -4

 اشتباهش پي ببرد.
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 تا يكديگر را نبينند. ,حجاب آنست كه پرده و حائلي در ميان زن و مرد باشد -5
 زن بايد از خدمتگذار هم در حجاب باشد. -6
 با وجود عدم احتمال فتنه، بازهم حجاب واجب است. -7
 كثرت رفت و آمد و روابط صميمانه در رعايت حجاب تأثيري ندارد. -8
 پانزده ساله نيز واجب است.حجاب از پسر بچإل  -9

 در نزول حجاب نقش حضرت عمر

�ٍَس  َ�نْ «
َ
وَل  يَا :قُلُْت  :ُ�َمرُ  قَاَل  :قَاَل  أ ـُ ، َر ِ َا َبّ  َعلَيَْك  يَْدُخُل  ا

ْ
َفاِجُر، ال

ْ
َمْرَت  ََلَوْ  َوال

َ
 أ

َهاِت  ما
ُ
َِجاِب، الُْمْؤِمِن�َ  أ

ْ
َل  بِال ََ نْ

َ
ُ  ََأ َا َِجاِب  آيَةَ  ا

ْ
 .)16F1(»ال

هاي  فرمود: گفتم يا رسول اهللا! انسان مرويست كه حضرت عمر از حضرت انس«
دادي! آنگاه  آيند، كاش شما امهات المؤمنين را دستور حجاب مي نيكوكار و بدكار نزد شما مي

 .»خداوند آيه حجاب را نازل فرمود

ر دانست كه عموم افراد، د اين را ناپسند مي دهد حضرت عمر اين حديث نشان مي
پيشنهاد  نخستين شخصي بود كه به رسول اهللاجلوي ازواج مطهرات حاضر شوند، لذا 

خداوند فرود اما چون تا به حال چنين حكمي از جانب  ،حجاب همسرانش را نمود
اين  لبه آن اقدام ننمود، تا اين كه در واقعإل حضرت زينب نيامده بود، آن حضرت

 حكم نازل گرديد.

ِّ  َواَ�ْقُت «فرمودند:  ضرت عمربه همين علت بود كه ح وَل  يَا قُلُْت  ثََمٍ،  ِف  َر ـُ  َر

 ِ َا َذْ  لَوِ  ا
ا
ًّ  إِبَْراِهيمَ  َمَقامَ  ِمنْ  َت اَ َّ  ََ  ُم

َ
َل نْ أ ََ :

َ
َّ َ�َعال ْ ٱوَ ﴿ ا ُِذوا َصّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  ّمَقامِ  ِمن َّ ُّ﴾ 

وَل  يَا َوقُلُْت  ـُ ِ  َر َا َبّ  َعلَيِْهنا  ُل يَْدخُ  �َِساَءكَ  إِنا  ا
ْ
َفاِجرُ  ال

ْ
َّ  ََلَوْ  َوال َل ا ََ نْ

َ
 آيَةُ  َدَجبْتَُهنا ََأ

َِجاِب 
ْ
َن َعلَيْهِ  ال

ْ َ
ا َ�َماأل ّ لَما ِِ

َا ْزَواِج ا
َ
ةِ  ِف  َوقُلُْت أل َغْ�َ

ْ
ن َلّلَقُ�نّ  إِن ۥٓ َرّ�هُ  َعَ�ٰ ﴿  ال

َ
 أ
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بۡ  زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ َُ
َ
 .)17F1(»َكَذلَِك  لَْت َ�َ�َ  ﴾ّمِنُ�نّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ

گفتم: يا رسول اهللا! كاش شما مقام  -1راي من در سه مورد با پروردگارم موافق درآمد، «
مقام ابراهيم را جاي نماز «دادي! خداوند اين آيه را نازل فرمود:  ابراهيم را جاي نماز قرار مي

گردند،  شما ظاهر مي هاي نيكوكار و بدكار جلوي همسران و گفتم: يا رسول اهللا آدم» بگيريد
د آورد و زماني كه همسران كردي! خداوند آيه حجاب را فرو كاش شما آنان را حجاب مي

شما را طفق بدهد، زود است كه  باهم ساختند، گفتم: اگر آن حضرت در رشك بردن پيامبر
 .»پروردگارش او را همسراني بهتر از شما بدهد، آنگاه آيه با همين الفاظ نازل شد

 ت اصلي حجابعل
تحت هـر قـانوني حتمـاً علـت اساسـي       ,عموماً در تمام احكام بويژه احكام معاشرت

باشد، و بنـابر همـان علـت خداونـد آن حكـم را       كه مدار و منشأ آن حكم مي,وجود دارد
فرمايد، گاهي آن علت از الفاظ قرآن و روايات به صراحت, فهميده مي شـود و   صادر مي

گردد، و گـاهي هـم معنـاي آن پوشـيده اسـت و فقـط        جه آن ميكردن متو هركس با نگاه
هاي ظريفانه و مجتهدانإل خويش به آن پي  مجتهدين و راسخين في العلم هستند كه با نگاه

به عنوان مثال: يكـي   ،خواهند برد، به هر صورت تحت هر حكمي حتماً علتي وجود دارد
ت انسداد بـاب شـرك و   كه جه,از ممنوعات شرعي گرفتن عكس و كشيدن تصوير است

پرستي، از تصوير ممانعت بـه عمـل آمـده، زيـرا از نظـر تـاريخ ريشـإل شـرك و          صورت
در هر زمان جهت رد آن مبعـوث   †پرستي و بيزاري از حقيقت همين بوده و انبياء بت

 اند. گشته
چون اسفم يك دين كامل و ابدي است، آنچه سبب احتمـال شـرك اسـت از ريشـه     

انسداد رذيلإل شرك  ,سدادي را جاري ساخته است، و تنها علت ممانعتبركنده و احكام ان
نـه تصـوير    ,فقط تدبيريست جهت دفـع شـرك   ,باشند. بنابراين، حكم ممانعت تصوير مي
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 باشد. بذاته, قبيح است و نه خود تصوير مقصود مي
به همين علت جائي كه هيچگونه احتمال شرك وجود ندارد، آنجا حكم ممانعـت نيـز   

كننـد، بـه    ماند، در عالم برزخ، زماني كه مفئكه براي ميت سؤالتي را مطرح مي نميباقي 
مـن هـذا   «مجسم گشته و سؤال مي شود،  تصوير آن حضرت ,تصريح شارحان حديث

 اين مرد كيست؟» الرجل
آنجا ,ظاهر است كه آنجا مفئكه از شرك پاكند و در حق ميت هم شرك ممكن نيست

نماينـد، حكـم ممانعـت تصـوير نيـز بـاقي        حق را مشاهده مـي  كه هردو گروه وحدانيت
گردد و قيمـت   ماند، و به نص حديث در بازارهاي بهشت تصوير خريد و فروش مي نمي

(آن ذكر اهللا است
18F

. ظاهر است كـه آنجـا تمـام اهـل بهشـت، صـاحب كشـف و شـهود         )1
 يابد. ميگردند كه تخيل شرك هم غير ممكن است، لذا آنجا هم اين حكم خاتمه  مي

مثفً زنا اينجا  ،باشد البته عملي كه بذاته قبيح و زشت است، در دنيا و آخرت حرام مي
هم حرام و ناجايز، آنجا هم حرام، دروغ و حـرف زشـت اينجـا هـم ناجـايز، آنجـا هـم        

 باشد. نادرست مي
از تصوير شديداً ممانعت نموده و علـت   ,كني شرك شريعت مطهره اسفم جهت ريشه

روح، مثـل   حتمال شرك دانسته است، به همين علت است كـه از تصـوير غيـر ذي   آن را ا
آمـوزي خـالي اسـت،     ساختمان، درخت، دريا، كوه، جنگل و... كه عادتاً از اثـرات شـرك  

روح قطع گـردد، يـا تصـوير بـه حـالتي       ممانعت به عمل نيامده است، اگر سر تصوير ذي
 گردد. شد، آنجا نيز حكم ممانعت مرتفع ميدرآيد كه توهين آن بشود و از تعظيم خالي با

پس واضح شد كه تصوير بذانه ممنوع نيست، ورنه در برزخ، آخرت و نيز در دنيا بـه  
شد، و ممانعت از آن تدبيريست جهت نجـات از   حالت مذكور, هرگز مباح قرار داده نمي

(پرستي رذيلإل شرك و بت
19F

2(. 
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 حكم حجاب جهت انسداد فحشاء

البته آن به ذاتـه مقصـود    ،نان نيز يك دستور ديني و شرعي استحكم حجاب براي ز
نيست، بلكه تدبيريست جهت نجات از يك مرض مهلك و بسيار خطرناك كه بـراي هـر   

رود، و اثرات سوء آن منجر به تبـاهي و هفكـت اقـوام و     فرد بشر سم قاتلي به شمار مي
ـ  ملل مي ر نمـوده كـه در اصـطفح بـه     گردد، اين علت مهلك را قرآنكريم به فحشاء تعبي

عفتي معروف است و بدون شك اين باعـث هفكـت و    غيرتي، برهنگي و بي حيائي، بي بي
(نابودي اقوام خواهد گرديد

20F

1(. 

 آثار بد فحشاء
عقلـي و سـفاهت    فحش ضد حياء و عفت است، حياء با عقل و خرَد و فحشاء با بـي 

مأل عام باهم جفتگيري و آميزش دارند، بينيم كه جانوران و حيوانات در  وابسته است، مي
ليكن اگر انساني  ،و اين براي آنها نه عجيب است و نه مهلك، زيرا از عقل بهره اي ندارند

گيرنـد و   چنين حركت ناشايستي را انجام دهد، مردم تعجب نموده انگشت به دنـدان مـي  
انسـانيت را رهـا    باشد، زمـاني كـه انسـان    تنها تفاوت ميان اين دو, وجود و عدم عقل مي

كمتـرين  ,گيرد، در نابودي و هفكت چنين گروه و ملتي نموده و در زمرة جانوران قرار مي
بينيم اقوامي كه به سبب زوال  شك و ترديدي وجود ندارند، اگر به نظر تحقيق بنگريم مي

يا ضعف و اضمحفل عقل و خرَد, لذت موجـودة دنيـا را حاصـل زنـدگي پنداشـته و از      
انـد و طبيعتـاً رشـتإل زوجيـت و      غافل مانده اند، شـكار فحشـاء گشـته   انجام آن  عاقبت و

گرايـد، زيـرا زمـاني كـه بـه       شان ضعيف گشته و رفته رفته به اختتام مي مناكحت در ميان
پاسخ مثبت داده شد، ديگر خود به خود به راه روحـاني و اخـفق    ,خواهش طبيعي نفس
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يافته زن به حيثيت وقف عام درآمده كه هر مرد  گردد، جائي كه فحشاء ترويج متوجه نمي
تواند, از آن استفاده نمايد، زنا خواهد آمد و نكاح برچيده خواهد شد، و  در هر حالت مي

قطع نسب است، و از اثر انقطاع يا خلط نسـب،   ,داند كه اثر قطع نكاح هر شخصي كه مي
بطـفن آثـار انسـاني، پايمـال     رود، بلكه  نه تنها خصوصيات موروثي و خانداني از بين مي

خصوصـيت سـاختن انسـان بـه ماننـد       ساختن حقوق وراثت، آبياري اخفق بهيمـي، بـي   
حق و بي خانمان ساختن آنهاست. از همه مهمتر اين كه, تسلط همه جانبـإل   جانوران و بي

صـفت   هـاي حيـوان   هاي جنسي بر انسان سبب تقليل نسل انسـاني و تكثيـر انسـان    هوس
 هردو صورت باعث نابودي و هفكت نسل است. باشد, كه مي

بنابراين، شريعت مطهرة اسفم كه جهت كاميابي انسان در دنيا و آخرت فرود آمد، غير 
عفتـي   ممكن است كه از اين هفكت اساسي صرف نظر نمايد، همانطور كه فحشاء و بـي 

اشد، در شـرع  ب در نظر هر فرد كه از عقل سليم برخوردار است، عملي زشت و ناپسند مي
هـاي   تدابير و راهنمـائي  ,مقدس اسفم نيز زشت تلقي شد، و جهت نجات و رهائي از آن

(لزم بيان شده است
21F

1(. 

 حرمت فحشاء
 فرمايد: خداوند قبل از هرچيز فحشاء را ممنوع و حرام قرار داده است، چنانكه مي

َما قُۡل ﴿ َّ َ  َحّرمَ  إِ ٰ لۡ ٱ َرّ�ِ نَ  َوَما اهَ ِمنۡ  َظَهرَ  َما ِحَش َفَ� ََ بگو جز اين نيست « ].33[األعراف:   ﴾َ�
 .»كه پروردگارم، فحشاء را حرام قرار داده آنچه آشكار است از آن و آنچه پنهان است

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ فرمايد: در جاي ديگر مي ٰ لۡ ٱ َرُ�وا نَ  َوَما َهامِنۡ  َظَهرَ  َما ِحَش َفَ� ََ  .]151[األنعام:  ﴾َ�
 .»ظاهر باشد از آن يا پنهان نزديك فحشاء نرويد آنچه«

ْ ﴿ فرمايد: نيز مي ِينَ ٱ إِنّ  ۥٓۚ َوَ�اِلَنهُ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ ِهرَ َ�ٰ  َوَذُروا ْ  بَِما نَ َزوۡ َسُيجۡ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱ ِسُبونَ يَ�ۡ  َّ  َ�نُوا
قۡ  گناه ظاهري و مخفيانه را ترك كنيد، بدون شك آنهائي كه « ].120[األنعام:  ﴾١ َ�ِفُونَ ََ
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 .»دهند جزا داده خواهند شد ردند، عنقريب به آنچه انجام ميگ مرتكب گناه مي
َددٌ  ََ «فرمودند:  روايت است كه پيامبر از ابن مسعود

َ
ْ�َ�َ  أ

َ
ِ  ِمنَ  أ َا َجلِ  ا

َ
 ِمْن أ

مَ  َذلَِك  َفَواِدَش  َدرا
ْ
َهرَ  َما ال نَ  َوَما ِمنَْها ََ ََ �َ«)22F1( .»تر نيست از  هيچ احدي از خداوند با غيرت

 .»ب است كه فواحش ظاهري و باطني را حرام قرار داده استاين سب
اگر من احياناً شخص «گفت:  كند كه سعد بن عباده روايت مي نيز حضرت مغيره

اي را با همسرم ببينم، بدون اين كه بر او رحم بكند سرش را با شمشير از تنش جدا  بيگانه

َ�ْعَجبُونَ «فرمود:  رسيد، آنگاه وش آن حضرتبه گ كنم، اين گفتإل سعد مي
َ
ةِ  ِمنْ  أ َ�ْ�َ 

ْعٍد؟ ِ  ـَ َا نَا َََوا
َ
ْ�َ�ُ  أل

َ
ْعٍد، ِمنْ  أ ُ  ـَ َا ْ�َ�ُ  َوا

َ
ْجِل  َوِمنْ  ِمّ�، أ

َ
مَ  َذلَِك  أ َفَواِدَش  َدرا

ْ
ْهرَ  َما ال ََ 

نَ  َوَما َْ �َ«)23F2( »تر  كنيد، به خدا سوگند كه من از سعد با غيرت آيا از غيرت سعد تعجب مي
ظاهري و باطني را و خداوند از من غيرتش بيشتر است، بدين جهت است كه فواحش هستم 

 .»است حرام قرار داده
به  ,از آيات و روايات گذشته فهميديم كه فحشاء كه عملي زشت و منافي عفت است

تر باشد از فحشاء و آنچه  حيا و غيرت هر شخص بستگي دارد، هراندازه شخصي باغيرت
پندارد، و  ورزد و آن را براي خودش ننگ و عار مي اجتناب مي شديداً ,اسباب آنست

تفاوت  به همان اندازه نيست به اين مسائل بي ,بهره باشد هراندازه از حيا و غيرت بي
 باشد. مي

در اينجا لزم است بدانيم منظور از فاحشه چيست؟ بهتر است پاسخ اين سؤال را از 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ فرمايد: خود قرآن بپرسيم، خداوند مي ۖ ٱ َرُ�وا ٰ ََ ٰ  َ�نَ  ۥإِنّهُ  لّزِ ٓ  ِحَشةٗ َ�  َسبِيٗ�  ءَ وََسا
 .»نزديك زنا نرويد، همانا فاحشه همين است و بسيار راه بدي است« ].32[اةسراء:  ﴾٣
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 هاي زنا و لواط زيان

مانند سـفليس،   ،ي متعدديها به سبب اين عمل زشت و ننگين فرد خطاكار به بيماري
هـاي عفـوني ديگـر, كـه بـه علـت تمـاس نزديـك و          انواع مختلفي از بيماريسوزاك و 

شود، بسـياري از   گردد مبتف مي ترشحات آلودة هنگام عمل جنسي, در اشخاص ايجاد مي
مرگبارند. مدرك مـا وضـع نابسـامان كشـورهاي غربـي       ,هاي عامل اين بيماري ميكروب

جامع و اماكن فساد، تعداد بيمـاران و  كه به علت رواج زنا و لواط در آنها و وجود م,است
باشـد, كـه    ها، بيماري ايدز مي اينگونه امراض بسيار زياد شده است، از جملإل اين بيماري

ها را مورد  معضل بزرگ كشورهاي غربي است و خطر روزافزون عوارض آن حيات غربي
كـه    تهديد جدي قرار داده است، چه پرمعنا و ملموس است سخن پيامبر راستگوي ما

اي محل بروز فحشاء و فساد باشد، خداي تعـالي آن جامعـه را بـه     اگر جامعه«اند:  فرموده
كند كه در بـين آنهـا سـابقه     هايي گرفتار مي ها مبتف خواهد كرد و به مصيبت انواع بيماري
 ».نداشته باشد

 َمْعَشَ  يَا«متوجه ما شد و فرمود:  كند كه رسول خدا روايت مي عبداهللا بن عمر
ُعوذُ  بِِهنا  اْ�تُِليتُمْ  إَِذا َخٌْس  !الُْمَهاِجِر�نَ 

َ
ِ  َوأ َا نْ  بِا

َ
َفاِدَشةُ  َ�ْظَهرِ  لَمْ  َُْدِرُ�وُهنا  أ

ْ
ّط  قَْومٍ  ِف  ال ََ 

َا  ْعِلنُوا َد َا  بَِها َُ اُعونُ  ِ�يِهمُ  َََشا إِ َا وَْجاعُ  ال
َ
َِ  َواأل

مََِِهمُ  ِف  َمَهْت  ََُ�نْ  لَمْ  الا ـْ
َ
ينَ ا أ ِ

ا
 ل

وا َولَمْ . َمَهْوا ُّ نُْق َا  َوالِْمَ�انَ  الِْمْكيَاَل  ََ ِخُذوا إِ
ُ
ةِ  بِالّسنِ�َ  أ دا ـِ انِ  وََجْورِ  الَْمُؤنَةِ  َو ََ  الّسلْ

ْمنَُعوا َولَمْ . َعلَيِْهمْ  ْمَوالِِهمْ  َزَ�ةَ  ََ
َ
َا  أ رَ  ُمِنُعوا إِ َْ َق

ْ
َماءِ  ِمنَ  ال ََ  السا ََهائِمُ  َولَْو

ْ
ُروا لَمْ  اي ََ ْم  َولَمْ  َُ

نُْقُهوا ِ  َ�ْهدَ  ََ َا وِلِ  َوَ�ْهدَ  ا ـُ َا  َر لاَط  إِ ُ  ـَ َا َخُذوا َ�ْ�ِِهمْ  ِمنْ  َعُدّوا َعلَيِْهمْ  ا
َ
 ِف  َما َ�ْعَض  ََأ

يِْديِهمْ 
َ
ُْ�مْ  لَمْ  َوَما. أ

َ
تُُهمْ  ت ئِما

َ
ِ  بِِ�تَاِب  أ َا ُوا ا ا َوَ�تََخ�ا َل  ِمما ََ نْ

َ
ُ  أ َا  إِ  ا

ُ  َجَعَل  َا َا ُهمْ  ا ـَ
ْ
 بَأ

 .)24F1(»بَيْنَُهمْ 
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برم  تا خصلت اند زماني شما به آن مبتف شديد و من به خدا پناه مي اي گروه مهاجرين! پنج«
حيايي در ميان قومي ترويج يافت و  هر زماني كه فاحشه و بي -1از اين كه شما آنها را دريابيد: 

شان از آنها خبري  ردها و امراض ديگري كه در اسففآن را آشكارا مرتكب شدند، طاعون و د
سالي و  كمي كردند به قحط,هرگاه در كيل و وزن -2گردد.  شان به شدت منتشر مي نبوده در ميان

 ,هرگاه از دادن زكات امتناع ورزيدند -3مشقت در كار و ظلم پادشاهان گرفتار خواهند شد. 
هرگاه عهد خدا  -4باريد.  بودند، اصفً باران نمي ان نميشود، و اگر چارپاي باران از آسمان بند مي

گرداند كه بسياري از آنچه در  خداوند دشمنان بيگانه را بر آنان مسلط مي ,و رسول را بشكنند
و تا زماني كه ائمه و حكمرانان به كتاب خدا  -5گيرند.  هايشان است از دست شان مي دست

 .»اندازد شان مي ده اختيار ننمايند, اختفف را در ميانحكم نكنند و آنچه را خداوند فرود آور

براي آگاهي از زيان و خطر اين پديدة شوم كافيست، بدانيم كه زنا موجب اختفط 
كند، شهامت و  شود، شرف و ناموس را پايمال مي شدن نسل انساني مي نسبي و تباه

گسيختن  جتماعي و از همبند و باري، فساد ا برد، عامل مهم بي جوانمردي را از بين مي
جامعه مملو  ,كند و به سبب زنا روابط زناشوئي است، نظام مقدس خانواده را متفشي مي

بند  شود كه نه ارزش و احترامي دارند و نه اصل و نسبي، موج فساد و بي هايي مي از بچه
افراد  اي كه شهوت بر گيرد، چه ارزش دارد جامعه و باري جوانان و زنان امت را دربر مي

اي به جز لذت حرام و اعمال منافي  آن مستولي گشته و غرايز بر آنها مسلط است؟ انديشه
عفت ندارد و هدف و مقصدش به چهار چوبإل تنگ غريزه و شهوت محدود شده است، 
بدون ترديد چنين اجتماعي هر لحظه ممكن است كه دچار زوال و نابودي كامل گردد. 

ٓ ﴿ عظمت در كتاب بلندمرتبإل خويش كهچه راست فرموده پروردگار با َۡ  �ذَا َر
َ
ٓ أ ن نَا

َ
 لَِك َّهۡ  أ

رۡ  َ�ةً قَرۡ  َّ ْ  �ِيَهاُمۡ�َ  نَاأَ و « ].16[اةسراء:  ﴾١ �ِم�ٗ تَدۡ  َهاَ�ٰ فََدّمرۡ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َهاَعلَيۡ  فََحقّ  �ِيَها َ�َفَسُقوا
كنند و حكم  كنيم. پس فساد مي مياي را نابود كنيم، مترفين آن را زياد  هنگامي كه اراده كنيم قريه
 .»كنيم هفكت كامل شود و ما همإل آنها را هفك مي عذاب برآن قريه ثابت مي
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 مجازات زناكاران در آخرت

َما ِمْن «فرمودند:  كند كه رسول گرامي اسفم وايت ميابن ابي دنيا, با سند خويش ر
َفٍة وََضعَ  َْ ْ�َظُم ِمْن ُ�

َ
ُ َذنٍْب َ�ْعَد الِشِْك أ

َ
ّل ل ِ َِ ٍة َ 

َ
هيچ گناهي بعد «. )25F1(»َها رَُجٌل ِف رَِدِم ِاْمَرأ

اش را در رحمي قرار دهد كه برايش حفل  بزرگتر از اين نيست كه شخصي نطفهاز شرك 
 . »نيست

دانستيم كه بزرگترين گناه بعد از شرك زنا است، همانطور كه مشرك روز قيامت به 
چنانكه در حديثي رسول  ،بيند با آتش جهنم سزا ميشود، زاني هم  جهنم كشانده مي

روز قيامت زناكاران به « )26F2(»إِنا الَناة يأَون �شتعل وجوههم نارا«فرمودند:  <محبوب ما

و زناكار اگر در حالت زنا بميرد بدون  .»كشد شان آتش شعله مي آيند كه از صورت حالتي مي

إذا ز� العبد خرج منه «ارشاد فرمودند:  ايمان مرده است، چنانكه پيامبر گرامي اسفم
هنگامي كه شخص «. )27F3(»اإليمان َكن ع رأـه كلظلة َِذا انقَع رجع إله اإليمان

گيرد، زماني  مشغول زنا است ايمان از وجودش خارج گشته، مانند سايباني بالي سرش قرار مي
 .»گردد كه از عملش دست كشيد, دوباره ايمان به سويش باز مي

 قاضاي يك نوجوان از پيامبرت
كند: روزي جواني خدمت آن  ميروايت  :با سند خوبي از ابي امامه /امام احمد

حاضر شد و عرض كرد: يا رسول اهللا! به من اجازة زنا بده، بمحض شنيدن  حضرت
آنگاه آن  اين سخن تمام اصحاب به سوي او متوجه شدند و بر او پرخاش كردند،

فرمودند:  ايد و در كنارش بنشيند، رسول خداتا نزديك بياز وي خواست  حضرت
آيا اين عمل را براي مادرت دوست داري؟ جوان گفت: به خدا سوگند نه، خداوند مرا 
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شان دوست ندارند، آنگاه  فرمودند: همينطور ديگران براي مادران فداي تو بكند، پيامبر
ان گفت: به خدا سوگند نه، پسندي؟ جو فرمودند: آيا اين عمل را براي دخترت مي

شان چنين  فرمودند: ديگران نيز براي دختران خداوند مرا فداي تو بكند، پيامبر
پسندي؟ جوان گفت: به خدا  پسندند، آنگاه فرمود: آيا براي خواهرت اين را مي نمي

شان  سوگند نه، خداوند مرا فداي تو بگرداند، فرمودند: مردم هم براي خواهران
پسندي؟ جوان گفت: به خدا سوگند نه،  ات مي ، فرمودند: آيا براي خالهپسندند نمي

ند، راوي پسند هايشان نمي خداوند مرا فداي تو بگرداند، فرمودند:كه مردم هم براي خاله

 اللاُهما «دست مباركش را بر آن جوان گذاشت و فرمود:   گويد: آنگاه رسول خد مي

نْ  هُ قَلْبَ  َوَطّهرْ  َذْ�بَهُ  اْ�ِفرْ  ّّ پروردگارا! گناه اين جوان را معاف و قلبش را پاكيزه و « »ََرَْجهُ  وََد
(كرد بعد از آن جوان به هيچ چيزي توجه نمي. »شرمگاهش را حفاظت بفرما

28F

1(. 

 داستان پادشاهي
دخول  -1هاي فراواني را در دنيا و آخرت به دنبال دارد، از جمله:  دانستيم كه زنا زيان

 -4فقـر و تنگدسـتي.    -3رفتن زيبائي و حسن و جمال.  از بين -2ت. جهنم و عذاب سخ
 عوض آن از فرزندانش, گرفته خواهد شد. -6عمري.  كم -5كوري. 

زماني كه اين سخن به گوش يكي از پادشاهان رسيد، خواست كه آن را آزمايش كند، 
تـا او را بـه    دختري بسيار خوبرو و زيبا داشت، آن را به زني سپرد و به او سفارش كـرد 

درازي نمود مانع نگردد، و به دخترش گفـت:   بازار ببرد، و اگر احياناً شخصي به او دست
گذشـت، وي فـوراً از روي شـرم و حيـا      از كنار هر شخصي كه مـي  ،نقاب از چهره بردار
اما موقعي كـه    ،انداخت، تمام شهر را دور زد و احدي به او نگاه نكرد سرش را پائين مي

اي زد و بـه   نوز به خانه وارد نشده بود كه شخصـي او را نگهداشـت و بوسـه   برگشت, ه
دختر را پيش پادشـاه بـرد و داسـتان را بـرايش تعريـف نمـود،        ,راهش ادامه داد. آن زن 
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پادشاه به سجده افتاد و شكر پروردگار را به جاي آورد و گفت: حمد و ستايش خدايي را 
ن يك بوسه, از من سر نزده است، و ايـن هـم از   سزد كه در تمام مدت عمرم, به جز همي

مـان را از فـواحش    من قصاص شد، از خداوند سبحان مسئلت داريم كه ما و اهل و عيال
(ظاهري و باطني محفوظ نگه بدار

29F

 فرمايد: . شاعر مي)1
ــاه     ــردم نگ ــد م ــه فرزن ــد ب ــن ب  مك

 

 كـــه فرزنـــد خويشـــت برآيـــد تبـــاه 

 

 سراز مغـز و دسـت از درم كـن تهـي    
 

ــو   ــي  چ ــردم ده ــد م ــه فرزن ــاطر ب  خ
 

 

 داستان يك جوان
حكايت شده كه در بصره به مسكي معروف بود، زيرا بوي خـوش مشـك هميشـه از    

در جواب گفت: مـن جـواني    ,وي به اطراف منتشر بود، چون علت را از وي جويا شدند
را گفتند: او  خوش تيپ و خوش قيافه و داراي شرم و حيا بودم، مردم هميشه به پدرم مي

روئي اش برطرف گردد، پدرم  متا با مردم برخورد داشته باشد و اين ك ,ات بنشان در مغازه
فروشي نشانيد، پيرزني آمد و متاعي طلبيد، آنچه خواست به او تحويل  مرا در مغازة پارچه

دادم، به من گفت: با من بيا تا پولت را بدهم، همراه او رفتم تا ايـن كـه در كـاخ بزرگـي     
در آن كاخ قبإل بزرگي بود و بالي آن تختـي قـرار داشـت، روي تخـت دختـر       وارد شد،

رنگ نشسته بود، دختر مرا گرفت و به سينه اش چسپانيد، مـن بـه    جواني بر فرش طفئي
ندارد، ليكن من جهت نجات خود از اين ابـتفء عظـيم بـه     ياد خدا افتادم، گفت: اشكالي

كثافت ماليدم، آنگاه آمدم مـوقعي كـه مـرا بـا ايـن      بهانإل دستشوئي رفتم و تمام بدنم را با 
حالت ديد، گفت: اين شخص ديوانه است، بدين ترتيب من از اين مهلكه جان سالم بـدر  
بردم. همان شب در خواب ديدم كه شخصي آمد و گفت: تو با يوسف بـن يعقـوب چـه    

هستم، آنگاه  شناسي؟ گفتم: خير، فرمود: من جبرئيل نسبتي داري؟! سپس گفت: آيا مرا مي
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دستش را بر تمام بدنم ماليد, از آن لحظه به بعد بوي مشك از بدنم به اطراف منتشر است 
(باشد و آن بوي خوش جبرئيل و از بركت تقوي و پاكدامني مي

30F

1(. 
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 هاي گذشته حجاب و امت

هاي گذشته مطلوب نبـوده، آنهـا    حجابي كه خداوند بر اين امت واجب نموده از امت
روهي از مردم به منزل حضرت نمودند، چنانكه روايت شده گ تر عورت اكتفا ميتنها به س

آمدند، ناگهان ديدند كه زني جوان و زيبا خانه را از حسـن و جمـالش زينـت     زكريا
گفتند: اي نبـي   ، به زكريادند كيستي؟ جواب داد: همسر زكريابخشيد، از او پرسي

ـ     دل نبسته تو كه اراده به دنيا نداري و به آن خدا ايي اي در حالي كـه بـا چنـين زن زيب
ام كـه   فرمود: من بـدين خـاطر بـا او ازدواج نمـوده     اي! حضرت زكريا ازدواج نموده

نگاهم را منحصر به او بسازم و شرمگاهم را برايش حفاظت نمايم، و زن نيكـو و خـوب   
(در حقيقت از دنيا نيست

31F

1(. 
جاب نيز براي زنان اين امت افـزوده  كه عفوه از ستر عورت حكم ح,اما علت چيست

شده و از اختفط زن و مرد شديداً ممانعت به عمل آمده است؟ غالباً چـون ايـن آخـرين    
هاي قرآن و احاديث نبوي بـه مـرور زمـان اختراعـات و      امت است و مطابق با پيشگوئي

گردد و روز بـه روز جهـان در ترقـي و پيشـرفت اسـت، و       اكتشافات جديدي نمودار مي
ها در اختيار نداشـتند و بـا    كه قبفً انسان,ها و وسايل گوناگوني است انسان شاهد دستگاه
گذرانند و از آخرت و انجام كار غافل  زندگاني مرفه و خوشي را مي ,استفاده از آن وسايل

گردد و شهوات بر نفس غالب  گردند، فتنه و فساد زياد، تقوي و خداترسي تضعيف مي مي
اي مستحكم پنداشته  راين، خداوند اين احكام را فرود آورد تا مردم آن را قلعهآيند. بناب مي

 و به آن پناه ببرند تا از شر اين همه فتنه و فساد محفوظ بمانند.
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 آخرين امت و تقليد از يهود

امروزه مفاسد اخفقي در جوامع بشري به نحو عجيبي ترويج يافته و مسلمين نيز از 

َنَ  َلَتاِبُعنا «فرمودند:  كنند، پيامبر گرامي مياري تقليد يهود و نص بْلَُ�مْ  َمنْ  ـَ ْبًا ََ  ـِ
، َا  بِِذَراٍع، وَِذَراًع  �ِِشْبٍ وَل  يَا يَْل َِ . لََسلَْكتُُموهُ  َضّب  ُجْحرَ  َدَخلُوا لَوْ  َد ـُ ، َر ِ َا َُهودَ  ا

ْ
 ال

ارَى َّ َا و ذراع به ذراع از روش پيشينيان پيروي  البته شما وجب به وجب« .)32F1(»َ�َمنْ : قَاَل  ؟َوا
شويد، گفته شد: يا  اند، شما هم وارد مي وارد شده كنيد تا جائي كه اگر در سوراخ سوسمار مي

 .»رسول خدا! منظور شما يهود و نصاري است؟ فرمود: پس چه كسي است؟
 هاي ملحدين و مخالفين اسفم و به پيروي از روش ,امروزه مسلمين گام به گام

هاي  شان در خانوادة خويش اقدام نموده اند، يكي از نيرنگ هاي شوم نمودن برنامه پياده
هائي است كه از انسانيت و حيا و غيرت بدور است،  ملحدين و مخالفين قرآن, تهيإل فيلم

اند, رخنإل بزرگي در اسفم ايجاد كنند و معنويت  ها توانسته انتشار اينگونه فيلم آنها از
 از بين ببرند و لزمإل آن را كه حيا و عفت باشد غارت نمايند. مسلمانان را

 فرق ستر و حجاب

گيرند كه وجه و كفين, از پوشش  حجابي از رواياتي استدلل مي برخي جهت اثبات بي
كه از شريعت اسفمي جواز آن را به اثبات ,استثناء شده اند و بزعم خويش مطمئين هستند

ن يك فريبي اسـت كـه از معلومـات غلـط آنـان سرچشـمه       اما در حقيقت اي ،رسانده اند
گيرد، زيرا رواياتي كه ظاهرنمودن وجه و كفين مستثني شده اند، مربوط به ستر عورت  مي

اند و هيچگونه تعلقي با حجاب ندارند، و آيات و رواياتي, كه به پوشش چهره و دو كف 
تر ندارند، به هرحال سـتر  دهند, مربوط به حجاب اند و تعلقي با س دست و قدم حكم مي
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 باشند. و حجاب دو مسئله جداگانه مي
ستر عورت, مخصوص زنان نيست و مردان را نيز شامل اسـت، لـيكن حجـاب ويـژة     

 زنان است و متعلق به مردان نيست.
تمام بدن زن عورت است و در هرحال بايد پوشيده شود، به استثناء وجـه و كفـين و   

 باشد, كه پوشيدن آن نيز فرض است. ناف تا زير زانو ميقدمين و حد عورت مرد از زير 
شان يكي است، تنها فرقي كه وجود دارد در حـد   پس در ستر عورت, مرد و زن حكم

باشد، ليكن حجاب ويژة زنان است و براي مردان نيست، زيرا در نوعيت ايـن دو   ستر مي
 مسئله همان تفاوت وجود دارد كه در ميان مرد و زن موجود است.

لزم است و بر ديدن يا نديدن شخصي موقوف نيسـت، زيـرا پوشـيدن     ,ستر في نفسه
كـه  ,باشد، بر مرد و زن لزم اسـت  اعضاء مخصوص تقاضاي فطرت و اخفق انسانيت مي

 شان مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر و... بپوشانند. عورت خويش را از محارم
موجـود نباشـد و مـرد يـا زن تنهـا باشـد بـازهم         اگر هيچ محرم و يا نامحرمي آنجـا 

 ظاهرنمودن عورت بدون از ضرورت, مكروه است.
اي نامحرم موجود باشد, آن  برخفف حجاب,كه في نفسه لزم نيست، زماني كه بيننده

پوشاند و ال ظاهرنمودن آن در پيش محـارم يـا بـه     وقت زن, چهره، كفين و قدمين را مي
ز هيچگونه قباحت شرعي ندارد، نه مفسد نماز است، نـه از فسـاد   تنهائي يا در حالت نما

عفتي است. خفصه اين كه ستر پردة حقيقي و حجـاب پـردة    اخفقي و نه از فحشاء و بي
اضافي است، در شريعت اسفم پوشيدن اعضاء شهوت في نفسـه, لزم و ظـاهرنمودن آن   

حسن مانند چهـره، دو كـف    بنابر ضرورت شرعي يا طبعي جائز است، و پوشيدن اعضاء
مـرد اجنبـي   «مثفً:  ،دست و دو قدم في نفسه لزم نيست، البته جائي كه انديشإل فتنه باشد

 ».آنجا باشد پوشيدن آن لزم است
پس پوشيدن اعضاء ستر مانند: اعضاء نهاني اصـل و ظـاهرنمودن آن بنـابر ضـرورت     

و دو قـدم اصـل و    است و ظاهرنمودن اعضاء حجـاب ماننـد: چهـره و دو كـف دسـت     
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(باشد پوشيدن آن بنابر ضرورت مي
33F

1(. 

 نگاه
هاي تند بـه   گردد كه نخستين دريچإل فساد نگاه است، نگاه از روايات چنين مستفاد مي

آورد، چـون   كه هـزاران رسـوائي بـه بـار مـي     ,چراني برانگيزانندة شهوت است قصد چشم
تـر   انسان را از حيوان پسـت ترين اعمال است و  گري و عمل منافي عفت, از پست فاحشه

رود، عفت و ناموس انسان از آنجا با خطر  سازد. بنابراين، كمترين كاري كه احتمال مي مي
مواجه شود، خداوند آن را حرام قرار داده است. زيرا نگاه، كفم، همنشـيني، خلـوت و...   

ده شـده انـد.   آيند، لذا, در اسفم حـرام قـرار دا   مقدمات زنا به حساب مي ,همه اين افعال
افزايـد و ارتكـاب آن انسـان را در رديـف      اجتناب از اين افعال بـه شخصـيت افـراد مـي    

 دهد. حيوانات و جانوران قرار مي

                                           
 پرده شرعي. -1



 
 

 حكم غض بصر (براي مردان)

كند،  خداوند در مورد غض بصر به هريك از مردان و زنان مؤمن, جداگانه خطاب مي

ْ  مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿ فرمايد: در سورة نور خطاب به مردان مي ُغّضوا بۡ  ِمنۡ  ََ
َ
� ٰ ْ َو�َحۡ  رِهِمۡ ََ  َفُظوا

ٰ  فُُروَجُهمۚۡ  زۡ  لَِك َ�
َ
َ ٱ إِنّ  لَُهمۚۡ  َ�ٰ أ َّ  ۢ اي پيامبر! به مردان « ].30[النور  ﴾٣ َنُعونَ يَۡص  بَِما َخبُِ�

د، اين بهتر شان را حفاظت كنن هاي شرمگاه شان را پائين بيندازند و هاي مؤمن بگو: برخي از نگاه
 .»دهند باخبر است است براي آنها و خداوند به آنچه انجام مي

كردن، منظور اينست كه نظرش را  كردن و پائين يغضوا از غض مشتق است به معني كم
كردن به آنها شرعاً ممنوع و ناجايز است بگرداند و منظور از حفاظت  از چيزهائي كه نگاه

ي ناجايز كه جهت اشباع خواهشات نفساني از آن ها كه از تمام صورت,شرمگاه اينست
گردد شرمگاهش را محفوظ نگه دارد. (زنا، لواطت، سحاق، استمنا باليد، همه  استفاده مي

راني را با تمام مقدماتش  آيند) آيه فوق شهوت اينها امور ممنوعه و محرمه به شمار مي
اه و آخرين نتيجإل آن را كه زنا يعني نگ ،ترين سبب فتنه ممنوع قرار داده و نخستين و مهم

نمودن به  مانند: گوش ،باشد صراحتاً ذكر نموده و حرام قرار داده است و مقدمات ديگر
(باشند كردن و غيره ضمناً حرام مي سخنان يكديگر، لمس

34F

1(. 

 سبب نزول آيه
هاي مدينه  در يكي از راه ايت است كه در زمان پيامبر گراميرو از حضرت علي

ها را به همديگر دوختند، شيطان از فرصت استفاده كرده  زني برخورد نموده نگاهمردي با 
انگيزتر شد، مرد كنار ديواري به  تندتر و شهوت ها شان وسوسه انداخت، نگاه در قلب

داد، اما نگاهش به زن بود، ناگهان به ديوار خورد و بيني اش شكافته شد.  راهش ادامه مي
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حاضر شده داستان را برايش بيان  ين خون خدمت پيامبركرد كه با هم مرد قسم ياد
در  ضر شد داستان را باز گفت: پيامبرحا كنم، با همين حالت خدمت آن حضرت مي

اي آنگاه خداوند اين آيه را نازل  جواب فرمودند: اين سزاي گناهي است كه مرتكب شده

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل ﴿فرمود:  ُغّضوا بۡ  ِمنۡ  ََ
َ
� ٰ ْ َو�َحۡ  هِمۡ رِ ََ  .)35F1(﴾....فُُروَجُهمۡ  َفُظوا

ممكن است اين واقعه قبل از نزول آيإل امر به ادناء جفبيب و آيإل و قرن في بيوتكن, 
كند تا پيش مرشد و راهنماي خويش حاضر  باشد، ليكن بازهم ايمان وي او را مجبور مي

 .شود و او را مطلع سازد تا در آينده راه نجات را برايش تجويز كند
هاي شان را از محرمات باز  خداوند با نزول اين آيه به بندگان مؤمن دستور داد, تا نگاه

دارند و جز به مباحات نگاه نكنند، اگر احياناً نگاه شخصي بدون قصد و اراده به جاي 
ز جرير بن عبداهللا در صحيحش ا :حرامي افتاد، فوراً آن را بگرداند. چنانكه امام مسلم

ُت «كند كه فرمود:  مي روايت البجلي
ْ
ل
َ
أ ا  ـَ ِِ

َا ةِ  َ�َظرِ  َ�نْ  ا
َ
َفْجأ

ْ
َمَرِ�  ال

َ
نْ  ََأ

َ
ْصَِف  أ

َ
 أ

در مورد نگاه ناگهاني پرسيدم، به من دستور داد كه نگاهم را  من از پيامبر« .)36F2(»بََصِي
 .»بگردانم

آمده كه نخستين نگاه معاف و دومي گناه است،  علي آنچه در حديث حضرت
همان نگاهي است كه بدون قصد و اراده و به طور ناگهاني باشد و آن هم به علت منظور 

(بودنش معاف است و اگر قصداً باشد نخستين نگاه هم معاف نيست غير اختياري
37F

3(. 

 حق راه

 إِيااُ�مْ «فرمودند:  روايت است كه رسول اهللا از حضرت ابوسعيد خدري
ُلُوَس 

ْ
ُرقَاِت  َعَ  َوال َّ صحابه كرام عرض كردند يا رسول ». ها بپرهيزيد نشستن سر راه از« .»ال
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فرمودند:  آنحضرت، »كنيم اي نداريم، آنجا با همديگر صحبت مي خدا! ما جز نشستن چاره

بَيْتُمْ  إِنْ «
َ
وا أ َُ �ْ

َ
ِر�َق  ََأ َا هُ  ال گفتند: يا  .»ورزيد پس حق راه را ادا كنيد اگر انكار مي« »َدقا

ََصِ  َ�ّض «چيست؟ گفت:  رسول اهللا! حق راه ُّ  ايْ َذى َوَ�
َ
َممِ  َورَدّ  األ ْمرُ  السا

َ
 َواأل

َاْ�ُ  بِالَْمْعُروِف  انداختن نگاه، اذيت نكردن ديگران، جواب سفم، امر به  پائين« »الُْمنَْكرِ  َعِن  َوا
 .)38F1( »معروف و نهي از منكر

ند، بايد اين حقوق را در اي جز رفتن ندار كساني كه محل كارشان بازار است و چاره
نظر داشته باشند و آنهائي كه رفتن برايشان عادت قرار گرفته سعي كنند كه اين عادت و 

 چه جالب سروده است: /خوي زشت را ترك نمايند، شيخ عطار
 ديـــر رو بـــازار و بيـــرون آئـــي زود

 

 زانكــه رفــتن را نيــابي هــيچ ســود     
 

 حفاظت نظر و فوائد آن

ْزَ�  َذلَِك «
َ
َ  أ يعني حفاظت نظر موجب پاكي و صفاي  .»تر است برايشان آن پاكيزه« »ُهمْ ل

َِهِ «گردد، چنانكه گفته شده:  قلب مي َ�ْ ِّ  ِف بَ
َّ نُْوراً ْوَرثَُه ا

َ
ُه أ هركه « »َمْن َدِفَا بََصَ

 .»فرمايد نگاهش را حفاظت نمايد، خداوند در بصيرت و يا قلبش نوري عطا مي
َاَظَر «فرمودند:  كند كه آن حضرت روايت مي ن مسعودطبراني از عبداهللا ب إِنا ا

ْد َدمََوَ�َها ِف قَلِْبهِ  ِ
ََ َماناً  َْ ُُه إِ

ْ
بَْدل

َ
َهام إِبِْليَْس َمْسُمْوٌم، َمْن َََرَ�َها َاَاَِِ  أ ـِ ْهٌم ِمْن   )39F2(»ـَ

ترك نمود, در عوض  تيري از تيرهاي زهرآلود ابليس است، هركه از ترس من آن را ,همانا نگاه«
 .»كنم كه شيريني و حفوت آن را در قلبش محسوس خواهد كرد چنان ايماني به او عطا مي

 ك«فرمودند:  كند كه آن حضرت ميروايت  ابن ابي الدنيا از حضرت ابوهريره
 وعينا اهللا ـبيل ف ـهرت وعينا اهللا �ارم عن �هت عينا إَ القيامة يوم باكية ع�
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هر چشمي روز قيامت گريان است، « .)«)40F1اهللا خشية من الباب رأس مثل منها �رج
مگر آن كه به محرمات نگاه نكرد و آن كه در راه خدا بيدار مانده و آن كه به اندازه سر مگس از 

 .»ترس خدا اشك ريخته
 شماري دارد از جمله: فرمايد: حفظ نگاه فوائد بي ابن قيم  مي

 نتهاي سعادت است.امتثال دستور خداوند كه ا -1
 باشد. مانع از رسيدن اثر تيرهاي مسموم ابليس مي -2
 سازد. قلب را تقويت نموده خوشحال مي -3
 سازد. قلب انسان را با خدا مأنوس مي -4
 آيد. در قلب, نور الهي پديد مي -5
 گردد. فراست صادقانه, براي انسان حاصل مي -6
 سازد. راه مداخله شيطان را مسدود مي -7
(گذارد ذي است كه انفعال يكي بر ديگري اثر ميميان قلب و چشم منف -8

41F

2(. 

 حكم غض بصر (براي زنان)

غۡ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ لِّلۡ  َوقُل﴿ بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض ََ
َ
� ٰ پائين بگو براي زنان مؤمن « .]31[النور: ﴾ ...رِهِنّ ََ

 .»شان را... هاي بيندازند برخي از نگاه
ته نيز آمده بود، گرچه آيإل در ابتداي اين آيه همان حكمي بيان شده كه در آيه گذش

قبل, مرد و زن را شامل بود، البته جهت تأكيد به زنان جداگانه خطاب شد. از اين آيه 
گردد كه براي زن نيز حرام است كه غير از محارمش به كسي ديگر نگاه كند و  معلوم مي

باشد,  مي كردن زن به مرد اجنبي مطلقاً حرام بسياري از علماء بر همين اعتقادند كه نگاه
كه  لچه از روي شهوت و گمان فاسد باشد، يا بدون شهوت. به دليل حديث ام سلمه

                                           
 .293، ص 3ابن كثير، ج  -1
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نشسته بوديم، ناگهان عبداهللا  با رسول اهللا لفرمايد: روزي من و حضرت ميمونه مي
به ما دستور حجاب داد،  حابي نابينا بود وارد شد، آنحضرتكه يك ص بن اُم مكتوم

بيند و نه  مي تم: يا رسول اهللا! اين شخص نابينا است نه ما رافرمايد: گف مي لام سلمه
(بينيد فرمودند: آيا شما هم نابينا هستيد، آيا شما او را نمي شناسد، آن حضرت مي

42F

1(. 
مطلقاً كند كه نگاه مرد و زن اجنبي به يكديگر  اين حديث با كمال وضاحت بيان مي

رضي اهللا عنهن دستور داد كه از يك  به ازواج مطهرات حرام است، زيرا رسول اهللا
شخص نابينا در حجاب باشند, در صورتي كه كمترين خوف فتنه هم وجود ندارد، و 

 خداوند در كفم پاكش به طهارت و پاكدامني آنان گواهي داده است.

 عاقبت نگاه بد
غض بصر به نص قرآن فرض است، و اگر چنانچه نگاه شخصي اتفاقاً به نامحرمي 

كند كه رسول  روايت مي بايد فوراً آن را پائين بيندازد، چنانكه حضرت بريده افتاد، 

ّ  يَا«فرمودند:  به حضرت علي اهللا َاْظَرةَ  َُتِْبعِ  ََ  َعِ َاْظَرةَ  ا   لََك  ََِِنا  ا
َ
و�
ُ
 َولَيَْسْت  األ

گيرد، بار دوم  مي اي علي! بعد از نگاه ناگهاني كه در نخستين مرحله صورت« .)43F2(»اآلِخَرةُ  لََك 
 .»نگاه نكن، زيرا نخستين نگاه معاف است و دومي به نفع تو نيست

كردن نگاه، بهترين  نگاه بد, يكي از امراض مهلك و بسيار خطرناك است و پائين
باشد و با عمل نبودن برآن باب فتنه و فساد  نسخإل شفا براي تمام امراض روحاني مي

باشد،  تنه و فساد در اسفم داراي اهميت زيادي ميهاي ف گردد و بستن راه مسدود مي
 فرمايد: شاعر مي

 رسـد  اين همه آفـت كـه بـه تـن مـي     
 

ــي    ــكن مـ ــه شـ ــر توبـ ــد از نظـ  رسـ

 

 ديــده فــرو پــوش چــو دردر صــدف
 

ــدف      ــال را هـ ــر بـ ــي تيـ ــا نباشـ  تـ
 

                                           
 ترمذي گفته: اين حديث حسن و صحيح است. . و101، ص 2ي، ج . سنن ترمذ214، ص 2سنن أبو داود، ج  -1
 .299، ص 1داود، ج  سنن ابي -2
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كند، نگاه هم محرِّك شهوت و  و همانطور كه ديدن غذا و بوي آن, اشتها را باز مي
 آور زنا است، چنانكه شاعري ديگر نيز گفته است: پيام

الَمٌ  سَ ةٌ فابتسامة فَ رَ ظْ  نَ

 

اءٌ ف  لِقَ دٌ فَ عِ وْ مَ مٌ فَ الَ  كَ

 

اي و  نخست نگاه، بعد لبخند و سپس سفمي، آغاز كفم و سخني و پس از آن وعده
 ديدار و مفقاتي. شاعر ديگري نيز چنين گفته است:

نْ  ها مِ بْدأُ َوادثِ مَ لُّ احلْ ر كُ  النَّظَ
 

ر  َ رِ الرشّ غَ تَصْ سْ نْ مُ مُ النَّارِ مِ ظَ عْ مُ  وَ
 

اـوال بُهَ لِّ قَ ٍ يُ نيْ امَ ذاعَ ادَ ءُ مَ رْ  مَ
 

َطْر  ىلَ اخلْ فٌ عَ وْ قُ وْ ِ مَ نيْ عَ ِ الْ نيُ  يفِ أَعْ
 

ا بِهَ احِ لْبِ صَ تْ يفِ قَ تَكَ ةٍ فَ رَ ظْ مْ نَ  كَ
 

ر  تَ الَ وَ سٍ وَ وْ امِ بِالَ قَ هَ تْكَ السِّ  فَ
 ج

 ُّ هُ  يَرسُ تَ جَ هْ َّ مَ ا رضُ هُ مَ تَ لَ قْ  مُ
 

ر  َ اءَ بِالرضَّ رٍ جَ وْ ُ باً بِرسُ حَ رْ  الَ مَ
 

هاي كوچك  هاي بزرگ از جرقه شود و منشأ آتش تمام اتفاقات با نظر و ديدن آغاز مي
كند, بايد بداند كه در موضوع  است، مادامي كه شخص با چشمش زنان زيبا را نگاه مي

دهند و بدون اين  شان را هدف قرار مي اي كه قلب صاحبانه خطر و زيان است، چه نگاه
كند، چيزي كه چشمش را شاد  كه كمان و زهي در كار باشد, آنها را چون تير سوراخ مي

سازد، يقيناً به قلب او ضرر و زيان خواهد رسانيد، پس شادي و سروري كه  و مسرور مي
 زيان به دنبال داشته باشد, نبودنش بهتر است.

گردد  هاي جبران ناپذيري را متحمل مي سان به اين حكم الهي عمل ننمايد, زياناگر ان
 و عاقبت و انجام بدي در انتظار وي خواهد بود.

 لتأويل حديث حضرت عائشه
بايد دانست كه نگاه زن به چهرة مرد بيگانه, اگر از روي شهوت باشـد باتفـاق حـرام    

تقسيم شده اند، گروهي قائل به تحريم  است، و اگر بدون شهوت باشد علماء به دو گروه
باشد و آيات و روايات مؤيـد آن   تر مي و گروهي به جواز قائل اند، ليكن قول اول صحيح

 باشند. نيز مي
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غۡ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّلِلۡ  َوقُل﴿ فرمايد: خداوند مي بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض ََ
َ
� ٰ به زنان مؤمن بگو كـه  « ﴾...رِهِنّ ََ

همانطور كه به مردان دستور غض بصر داده شده  .»بيندازند... هاي شان را پائين برخي از نگاه
زنان نيز به آن امر شده اند، وبه هيچيك از ايـن دو جـنس مجـاز نيسـت كـه بـه جـنس        

 مخالفش نگاه كند.
از شخص نابينا, دستور حجـاب داد و بـه    ببه ام سلمه و ميمونه و آن حضرت

كند، گرچـه او آنهـا را نبينـد، البتـه برخـي از      كه زن نبايد به مرد اجنبي نگاه ,آنها فهمانيد
 اند: ه زن به مرد اجنبي استدلل گرفتهعلماء از حديث ذيل بر جواز نگا

يُْت  قَالَْت  لَع�َِشةَ  َ�نْ «
َ
ا  َرأ ِِ

َا ِ�  ا نَا بِرَِدائِِه، �َْسُتُ
َ
ْ�ُظرُ  َوأ

َ
  أ

َ
َبََشةِ  إِل

ْ
 ِف  يَلَْعبُونَ  ال

َا  الَْمْسِجِد، ُ�ونَ  َد
َ
نَا أ

َ
ِى أ

ا
ُم، ال

َ
أ ـْ
َ
َاِرَ�ةِ  قَْدرَ  ََاقُْدُروا أ

ْ
َِديثَةِ  ال

ْ
ةِ  الّسنّ  ال َّ َِر�

ْ
 َعَ  ال

داشت،  مرا با چادرش پنهان نگه مي روايت است كه پيامبر لاز حضرت عايشه«. )44F1(»اللاْهوِ 
ن كه خسته كردم تا اي و من به افراد حبشي كه در مسجد مشغول بازي و تمرين بودند نگاه مي

 .»سني را كه بر بازي حريص است شدم، پس شما اندازه كنيد حال دختر بچإل كم مي
به وي  كه آن حضرت لدر اينجا لزم است بدانيم كه داستان حضرت عايشه

كه زمان دخول شخص نابينا به  ها را داد, با قول پيامبر ت حبشياجازه تماشا به تمرينا
دستور داد چه تفاوتي دارد؟ فرق ميان اين دو روشن  خانه ام سلمه آنان را به حجاب

دانند اگر زن در خانه باشد و بيرون را نگاه كند, با اين كه زن و مرد  است، زيرا همه مي
او در خانه بود و  لاجنبي در يك اطاق باشند تفاوت دارد، در داستان حضرت عايشه

 لو در داستان ام سلمه افراد حبشي بيرون و در مسجد مشغول بازي و تمرين بودند
به آنان  ه آمد، لذا مناسب بود كه آن حضرت(نابينا) داخل خان عبداهللا بن أم مكتوم

با الفاظ تندتر, آنان  ه آنها عذر بيان نمودند، آن حضرتدستور حجاب بدهد، زماني ك
حكمش يكي است و براي هيچكدام  ,را متوجه ساخت كه نگاه زن به مرد, يا مرد به زن
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گردد كه آنان قبل از اين متوجه اين امر  يز نيست كه به ديگري نگاه كند، پس معلوم ميجا
كه براي مرد امكان ديدن زن ,نمودند كه حجاب زماني واجب است نبودند و تصور مي

 موجود باشد.
چهره آنان را نگاه كرد،  لكه حضرت عايشه ,دهد پس حديث مذكور نشان نمي

زم نگاه به اشخاص نيست و كرد، و اين مستل را تماشا مي بلكه بازي و آلت جنگي شان
اين  لبودن حضرت عايشه از جهت حسن معاشرت و نيز صغيرُ السنّ آن حضرت

باكي و در سن جواني, به شخص اجنبي و  اجازه را به او داد و اين نگاه با نگاهي كه با بي
عه از چندين جهت باهم نامحرم صورت بگيرد تفاوت دارد. خفصه اين كه اين دو واق

باشد و كمترين احتمالي هم  متفاوتند و احتمال فتنه هم در هردو واقعه به كلي مرتفع مي
 وجود ندارد.

بعد از نزول حجاب بوده،  ,لفرمايد: داستان حضرت ام سلمه مي /امام طحاوي
 لگردد، به خفف حديث حضرت عايشه چنانكه از الفاظ حديث صراحتاً مفهوم مي

ين مطلبي در آن موجود نيست، گرچه ممكن است بعد از نزول نوعي از حجاب كه چن
كامًف به  لباشد، زيرا حجاب به تدريج نازل گشته و به احتمال بيشتر حضرت عايشه

َاِرَ�ةِ «سن بلوغ نرسيده بود، چنانكه از الفاظ 
ْ
َِديثَةِ  ال

ْ
ةِ  الّسنّ  ال َّ َِر�

ْ
اين  »اللاْهوِ  َعَ  ال

(گردد وبي مفهوم ميمطلب به خ
45F

1(. 
روايتي ذكر شده كه وي از شخص  لاز حضرت عايشه /نيز در مؤطا امام مالك

(بينم بيند، فرمود: ليكن من او را مي نابينا حجاب شد, وقتي كه به او گفته شد او ترا نمي
46F

2( .
ها قبل از واقعه ام  به حبشي لكه نگاه حضرت عايشه ,اين حديث نيز دال بر اين است

و قبل از نزول حكم به غض بصر بوده، به همين علت است كه حضرت  لسلمه
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 و همان جوابي را داد كه آن حضرت بعد از آن از فرد نابينا هم حجاب شد لعايشه
 فرموده بود. لبه حضرت ام سلمه و ميمونه

كردن آن بدون  برخي معتقد اند كه صورت مرد در حق زن عورت نيست، و نگاه
خالي از اشكال است، به همين علت است كه مردان به نقاب امر  براي زن ,خوف فتنه

نشده اند و زنان مأمور به نقاب هستند تا صورت آنان از ديدن مردان محفوظ بماند، اگر 
 شدند. شان يكي مي بود، مردان نيز به نقاب امر مي حكم

ن كردن گوييم: زماني كه خداوند صراحتاً به مردان و زنان دستور پائي در جواب مي
دهد، جاي هيچگونه بحث و گفتگو باقي نمانده است، و هيچ ربطي به انديشه  نگاه را مي

فتنه يا عدم آن ندارد و تنها مواردي مانند نگاه به نامزد يا شهادت و غيره مستثني 
باشند، چنانكه در احاديث مذكور اند. و علت اين كه مرد هنگام خروج از خانه نقاب  مي

اهر است چون حجاب مخصوص زنان است نه مردان، مرد عموماً محل زند، نيز ظ نمي
زند، همانطور كه زن از زن در حجاب  كارش خارج از منزل است و مرد از مرد نقاب نمي

باشد و خروجش بنابر نياز و مجبوري رخ  اما زن محل كارش داخل منزل مي ،نيست
يد چهره اش را بپوشاند تا از كند، با دهد و چون هنگام خروج با مردان برخورد مي مي

نگاه مردان محفوظ بماند و خودش هم موظف است كه نگاهش را پائين بيندازد، خفصه 
 اين كه عدم نقاب براي مرد, مستلزم جواز نگاه زن به صورت او نيست.



 
 

 نهي از ابداء زينت

بۡ  َوَ� ﴿ زنان آرايش خويش را ظاهر «  .]31[النور:  ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِّ�  زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ

شود كه انسان  زينت در لغت به چيزي گفته مي .»نسازند، مگر آن كه ظاهر است از آن
خودش را به وسيله آن زيبا  و خوب ، نمودار سازد از انواع زيور آلت و لوازم آرايش 

 باشد، برابر است كه زينت خلقي ديگر، اظهار هر نوع زينت و آرايش ممنوع و حرام مي
مانند سرمه، خضاب (حنا)، انگشتري،  ،مانند اعضاء بدن بويژه چهره, يا كسبي ،باشد

به  -1كند:  النگو، گوشواره و انواع طف و جواهرات. خداوند از اين نهي دو استثنا بيان مي
 به اعتبار ناظر (بيننده). -2شود).  اعتبار منظور (جائي كه به او نگاه مي

 استثناء اول

يعني براي زن جايز نيست كه زينت  .»مگر آنچه ظاهر است از آن« ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِّ� ﴿
خويش را نمايان بسازد، مگر آن اندازه كه عادتاً هنگام كار و فعاليت در منزل ظاهر 

مانند قرص صورت و دو كف دست و  ،رسد گردد و پوشيدن آن مشكل به نظر مي مي
 زينتي كه برآن دو باشد.

فرمايد:  منظور از قول خداوند كه مي«كند:  روايت مي ابن عباس از /ابن جرير
زنان زينت خويش را ظاهر نكنند، مگر آنچه عادتاً ظاهر است، صورت، سرمه چشم، 

شوند، براي افرادي كه آنجا  باشد، اينها در خانه ظاهر مي خضاب كف و انگشتري مي
 .)47F1(»رفت و آمد دارند

 آيد: ياز اين حديث دو مطلب به دست م
يعني هر زينتي كه زنان استعمال نمايند و چهره لزوماً در اين  ،زينت عام است -1

                                           
 .93، ص 10سير ابن جرير طبري، ج تف -1
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 استثنا داخل است.

) است، نه در جول نفسه ابداء يفگردد كه منظور( ) معلوم ميبيتها يف( از قيد -2

اجانب، يعني زن در منزل لباسي را بپوشد كه چهره و دو كف دست و زينتي كه متعلق به 
باشد ظاهر گردد، در اين صورت آنهائي كه به علت محرم بودن اجازه دخول در  آن دو

(ظاهرنمودن اينگونه زينت, در جلو آنان ممنوع نيست ,منزل را دارند
48F

1(. 
كنند،  زنان ستر عورت را در منازل مراعات نمي ,امروزه بر اثر تهاجم فرهنگ غرب

هاي  ه نماند كه اينها عادات و روشباشند، ناگفت لباس تنگ و نازك پوشيده و سرلخت مي
رسند، زن تمام بدنش عورت است  غير اسفمي هستند و از اسفم خيلي بيگانه به نظر مي

و عورت در هرحال بايد پوشيده نگه داشته شود، مگر وجه و كفين كه از آن مستثني 
مسئله  باشند، البته اگر بنابر نياز شديد زن مجبور به خروج از خانه شد، آن وقت مي

باشد و آنجاست كه به  آيد و حجاب شامل وجه و كفين و قدمين نيز مي حجاب پيش مي
 شود. در مورد اين استثناء عمل مي ن مسعودتفسير عبداهللا ب

 رفع اشتباه
تواند, چهره و دو كف دست را در نماز ظاهر كند، از  اجماع بر اين است كه زن مي

كفين في نفسه لزم نيست و معني عورت  مبحث قبل معلوم شد, كه پوشيدن وجه و
نبودن آن نيز همين است، نه اين كه در مقابل افراد اجنبي و بيگانه اظهار آن روا باشد. 

آنچه عورت نيست، اظهار آن حرام  »ما لم ي�ن عورة َغ� درام إَهاره«بنابراين، قاعدة 
(ابل مردان اجنبينيست. بدين معني است كه اظهار آن في نفسه درست است، نه در مق

49F

2(. 
را كه (ثياب) يعني لباس و روايت ابن عباس  توان روايت ابن مسعود در اينجا مي

لباس را  ند، چنين تطبيق داد كه ابن مسعودرا كه (وجه و كفين) را مستثني دانسته ا ك
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ْ ﴿ فرمايد: جزو زينت قرار داده است، به دليل قول خداوند كه مي  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
سۡ  در اينجا منظور از زينت لباس است كه  »هنگام هر نماز زينت خويش را برگيريد« ﴾ِجدٖ َّ

پوشاند، و زن هنگام خروج از خانه, بنابر نياز و  هر شخصي عورت خويش را با آن مي
تواند, چادرش را پنهان نگه دارد، لذا آنچه استثنا شده همان چادر و جلباب  مجبوري نمي

گردد، گويا  هم به سبب تماسي كه با بدن زن دارد يك نوع زينت محسوب مياست و آن 
 بوده است. هللا بن مسعودمسألإل حجاب بيشتر مد نظر عبدا

(چون آيات سورة نور مربوط به ستر عورت هستند) وجه و كفين  باما ابن عباس
محارم جايز  را از مسألإل ستر استثنا نموده و ظاهرنمودن آن را براي زن در خانه و جلوي

 دانسته است، چنانكه در روايت قبلي بيان گرديد.
باشد  بنابراين، هردو قول كامفً مطابق با قرآن و حديث اند و عمل بر هردو واجب مي

 و هيچيك ظاهرنمودن وجه و كفين را در مقابل مردان اجنبي جايز ندانسته است.

 طريقة پوشيدن چادر در منزل

ُُمرِ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ ﴿ ٰ  هِنّ ِِ بايد بزنند چادرهاي شان را بر « .]31[النور:   ﴾ُجُيو�ِِهنّ  َ�َ
 .»هايشان گريبان

اندازد و از زير چانه بر كتفش  خُمر جمع خمار است، يعني چادري كه زن بر سر مي
زند تا سينه اش پوشيده گردد. جيوب هم جمع جيب به معني گريبان است، چون  دور مي

گيرد، لذا خداوند كلمإل جيوب را  م بر اينست كه يقه بر سينه قرار مياز زمان قديم رس
 باشد. ذكر فرمود و منظور از پوشيدن جيوب, همان سينه مي

در ابتداء آيه از اظهار زينت ممانعت به عمل آمده، در اين جمله بر اخفاء زينت, تاكيد 
هليت را ترديد شده و يك صورت آن نيز بيان گرديد. اين آيه در واقع يك رسم جا

انداختند، و دو طرفش را پشت سر  نمايد، در زمانإل جاهليت زنان چادر را بر سر مي مي
هاي  شان نمايان بود، خداوند به زن كردند، در نتيجه گريبان، گلو، سينه و گوش رها مي
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مومن دستور داد كه اين كار را نكنند، بلكه يك طرف چادر را بر طرف ديگر بپيچند تا 
 ضا كامفً پوشيده گردند.اين اع

*** 

 استثناء دوم

بۡ  َوَ� ﴿ ُُعوَ�ِِهنّ  إِّ�  زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ وۡ  ِِ
َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنّ َءابَا

َ
ٓ  أ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنّ َنا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  ءِ َنا

وۡ 
َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
ٰ إِخۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
  بَِ�ٓ  أ

َ
ٰ أ وۡ  تِِهنّ َخَ�

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنّ �َِسا

َ
لََكۡت  َما أ يۡ  َّ

َ
وِ  ُنُهنّ َ�ٰ �

َ
 َ�ۡ�ِ  بِعِ�َ لّ�ٰ ٱ أ

ْوِ� 
ُ
وِ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َ�ةِرۡ ۡ�ِ ٱ أ

َ
فۡ ٱ أ ِ َّ ِينَ ٱ لِ ل ْ ََظۡ  لَمۡ  َّ ٰ  َهُروا ٓ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ زينت و « ].31[النور:  ﴾ءِ لنَِّسا

وهران خود و پدران خود و پدران شوهر و پسران خود جمال خود را آشكار نسازند، جز براي ش
و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و پسران خواهران خود و زنان خود (يعني زنان 
مسلمه) و كنيزان ملكي  خويش و اتباع (آنهائي كه رغبت به زنان ندارند) از زن و مرد يا طفلي 

 .»دكه هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نيستن
شود كه شرعاً حجاب و پرده از  از آيه فوق بيان استثناء دوم است و شامل مرداني مي

انديشإل فتنه از آنها وجود  ,مرداني كه مستثني هستند -1آنها واجب نيست، به دو علت: 
زيرا خداوند متعال خلقتاً طبايع آنان را چنين آفريده كه محافظ عصمت و پاكدامني  ،ندارد

 سهولت و آساني براي رفت و آمد در يك مكان متقاضي آنست. -2. باشند آنان مي
البته از اين نكته نبايد غافل ماند, كه غير از شوهر محارم ديگر تنها از احكام حجاب 
مستثني هستند نه از ستر عورت. آن اعضايي كه در ستر داخلند، ظاهرنمودن آن در نماز و 

 ديدن آن براي محارم جايز نيست.
يه هشت گروه از محارم مرد و چهار گروه از افراد ديگر، از حكم حجاب در اين آ
باشند، در سوره احزاب كه به اعتبار نزول مقدم است هفت گروه ذكر شده و  مستثني مي

(در سورة نور كه بعد از آن نازل گشته، پنچ گروه ديگر اضافه شده است
50F

1(. 
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 ذكر محارم

لفظ محرم در اينجا عام است و شوهر را نيز شامل اسـت، و معنـي اصـطفحي فقهـاء     
 مراد نيست و محارم عبارت اند از:

شوهر: هيچيـك از اعضـاء زن از شـوهرش پنهـان نيسـت، گرچـه ديـدن اعضـاء          -1

َمـا «فرمايـد:   مي لباشد، حضرت عايشه بدون از ضرورت خفف اولي مي ,مخصوص
ََ رَ  ى ِمّ�ْ َو

َ
يُْت ِمنْهُ َرأ

َ
را  صوص مرا ديده و نه من از آن حضرتعضو مخ نه پيامبر« .)51F1(»أ

 .»ام ديده
 پدر: پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ نيز حكمش چنين است. -2
 نيز در آيه داخل اند. ,پدر شوهر، پدر بزرگ و پدرپدر بزرگ -3
 فرزندان زن. -4
 فرزندان شوهر, كه از همسري ديگر باشند. -5
 كند از يك پدر و يك مادر باشند يا پدر و مادرشان يكي باشد. ر، فرقي نميبراد -6
 پسر برادر. -7
 پسر خواهر. -8

اين هشت گروه از محارم هستند، البته پسر عمو، پسر عمه، پسر دائـي و پسـر خالـه،    
 محرم نيستند و حجاب از آنان واجب است.

رمش ظـاهر كنـد، در پـيش    توانـد در جلـو محـا    زنان مسلمان: اعضائي كه زن مي -9
شان بفمانع است، البته اين استثنا از احكام حجاب اسـت   هاي مسلمان هم ظاهرنمودن زن

نه ستر، در مسأله ستر حكم زنان مسلمان با بقيه محارم يكـي اسـت، اعضـايي كـه پـيش      
هـاي مسـلمان هـم جـايز نيسـت، البتـه        محارم ظاهركردن آن جـايز نيسـت در پـيش زن   
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 -باشـند، طبـق رأي امـام رازي و عفمـه آلوسـي       ه و غيره مسـتثني مـي  ضروريات معالج
هاي كافر واجب نيست، آنچه از اسفف صالحين  مفتي بغداد, حجاب از زن -رحمهم اهللا 

 باشد. هاي كافر منقول است مبني بر استحباب مي در مورد حجاب از زن
كنيـز شـرعي وجـود     باشند: چون در اين زمان غفم و كساني كه مملوك زنان مي -10

 ندارد، نيازي به تفصيل اين مطلب نيست.
افراد معتوه و كودني, كه هيچگونه رغبت و تمايلي بـا زنـان ندارنـد، بـه خـفف       -11

يعني كساني كه عفقه و محبت به اوصاف خاص زنان دارند كه حجاب از آنـان   ،مخنثين

يا كودكاني  ,رغبتند بيكه به زنان  ,يا غفمانشان يا مردان پير ,خويش واجب است.
 .كه به مسائل جنسي زنان آگاهي ندارند

رفـت و   : يك فرد مخنث، پيش ازواج پيامبرفرمايد مي لحضرت عايشه صديقه 

ْوِ�  َ�ۡ�ِ ﴿آمد داشت و آنان او را از 
ُ
يا مردان پيـر كـه بـه    « .]31[النور: ﴾لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َ�ةِ رۡ ۡ�ِ ٱ أ

او را  حجاب نبودند، تا ايـن كـه آن حضـرت    ند و از او درپنداشت مي .»رغبتند... زنان بي
هاي ازواج مطهـرات ممنـوع قـرار     ديد و سخنانش را شنيد، بعد از آن آمدن او را در خانه

 داد.
فرمايد: اگرچه مـرد عنـين (نـامرد) يـا مجبـوب       در شرح منهاج مي :ابن حجر مكي

است و آيه شـامل حـال آنهـا     (مقطوع الذكر) يا پير و فرتوت باشد حجاب از آنان واجب
 نيست.
اي  خبر باشد، البته پسر بچه بي اي كه از احوال و صفات مخصوص زنان پسر بچه -12

باشـد و حجـاب از آن واجـب     كه به جانب زنان رغبت دارد مراهق (قريـب البلـوغ) مـي   
(است

52F

1(. 
داخلنـد و   »آبـائهن «در آيه ذكري از عمو و دائي به ميان نيامده، زيرا اين دو در كلمـإل  
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 لبه حضرت عايشـه  باثبات رسيده است. چنانكه پيامبرمحرميت آنان از حديث نيز 

افلح اجازه دارد كه بر تو وارد شود، زيرا او عمـوي  « )53F1(»َ�ّمِك  ََِِناهُ  َعلَيِْك  ِلَْدُخْل «فرمودند: 
 .»تو است

 دارنهي از ابداء زينت صدا

رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ  َوَ� ﴿
َ
زنان پاهايشان را « .]31[النور:  ﴾زِ�نَتِِهنّ  ِمن فِ�َ ُ�ۡ  َما لَمَ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنّ بِأ

 .»شان آشكار گردد محكم به زمين نكوبند, تا زينت مخفي
هرچيزي كه سبب فتنه و تحريك باشد و قلوب مردان را متوجه خود سازد اظهار آن 

خال، النگو و... مانند خل ،هاي مخفي براي زن حرام است، از جمله به صدا درآوردن زينت
رسد، قلوب آنان را به جانب خود  صدائي كه از اينگونه زيورات به گوش مردان مي

نيز به  ,رسد كه قلب خود زن نمايد و چنين به نظر مي متمايل ساخته و آنها را تحريك مي
 باشد. جانب مردان متمايل مي

براي زن  رفع صوتپس زماني كه رسيدن صداي خلخال به گوش اجانب حرام است، 
باشد، زيرا صداي خودش از  و رسيدن صدايش به سمع نامحرم به طريق اولي حرام مي

به مراتب به فتنه نزديكتر است، به همين علت است كه آذان زن, مكروه  ,صداي زيورات
 قرار داده شده، زيرا آذان نياز به رفع صوت دارد.

خفي, كار زنان در مورد  نويسد: از اين قياس در تفسيرش مي  :شيخ اسماعيل حقّي
گردد، زيرا اجتماع زنان و  ذكر جهري,كه در برخي از شهرها رايج است واضح مي

بلندنمودن صدا از اموري است كه از آن ممانعت جدي به عمل آمده و آنان با ا نجام اين 
گردند، زيرا اگر اجتماع و رفع صوت براي زنان درست مي  عمل مرتكب گناه بزرگي مي

                                           
 .467، ص 1صحيح مسلم، ج  -1
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(شد مورد نماز, آذان و تلبيه, نيز امري مستحسن و خوب پنداشته مي بود، در
54F

1(. 
در ابتداء آيه مطلقاً اظهار زينت ممنوع قرار داده شد و در انتهاي آن از اظهار زينت 
مخفي و پوشيده نيز ممانعت به عمل آمد، تا بدين صورت اظهار هرنوع زينت كه سبب 

خواه خلقي باشد يا كسبي، ظاهري باشد يا  گردد ممنوع باشد، زينت تحريك مردان مي
صدا، اظهار آن براي زن حرام و ناجائز است، مخصوصاً زينت  باطني، صدادار باشد يا بي

اش از لوازم آرايش ديگر بيشتر به نظر  و چادرهاي رنگارنگ و خوب كه فتنهلباس 
كه آن را با آليش باشد بازهم زينت است، زماني  رسد، لباس هراندازه ساده و بي مي

افزايد و با اينگونه لباس در جلو اجانب و  هاي گوناگون مزين بسازند، بر زينتش مي رنگ
هاي  آيد و حرام است. اين يكي از شيوه افراد نامحرم ظاهرشدن اظهار زينت به شمار مي

هاي صدادار و  هاي رنگارنگ و كفش استكبار جهاني است كه با طراحي و توليد لباس
خواهد به اهداف شومش دست يابد، ليكن بر ماست كه با هوشياري كامل  مي آميز تحريك

با ترفندهاي دشمن به مقابله برخيزيم و اصالت فرهنگي فكري و مذهبي خويش را حفظ 
 كنيم و دشمن را از سلطه و نفوذش نااميد نمائيم.

رمايد: ف گذارند، مي در بارة زناني كه آرايش خويش را به نمايش مي پيامبر گرامي

اَِلَةِ  َمثَُل « �نَِة، ِف  الرا َّ ْهِلَها، َ�ْ�ِ  ِف  ال
َ
ِقيَاَمِة، يَْومَ  الّظلَْمةِ  َكَمثَِل  أ

ْ
مثال زني « .)55F2(»لََها نُورَ  َ ال

كه خود را براي غير اهلش آرايش بدهد مانند تاريكي است در روز قيامت كه نور و روشنائي 
 .»براي او وجود ندارد

                                           
 .145، ص 6، ج روح البيانتفسير  -1

 .139، ص 1ج  سنن ترمذي، -2



 
 

 صورت بدعت ظاهرساختن

در اين ايام دعوت جديدي پديد آمده كه زن را به ترك نقاب و ظاهرنمودن صـورت,  
دهند، دليل شان اينست: كه وجه و كفين عورت نيست و نقاب حجاب شـرعي   دعوت مي

نيست، اين دعوت و بدعت كشف وجه, در ميان بسياري از جوانان بويژه افـراد تحصـيل   
بته نه به اين علت كه ايـن دعـوت حـق اسـت، بلكـه      كرده به نحو عجيبي ترويج يافته، ال

اجابت داعي خواهشات نفس است و خواهشات محبوب نفس انـد، پـس جـاي تعجـب     
 نيست كه افرادي اين دعوت به گناه را حكم اسفم تلقي نموده و آن را اجابت نمايند.

و  آنان, زن مؤمن، با حشمت و مستوره را به انداختن نقاب و ظاهرساختن منبع حسن
سـازند و چنـين    دهند و به اين طريق او را از حيا و وقارش خـارج مـي   جمال دعوت مي

باشد، به دليـل ايـن كـه     مي مل مطابق كتاب اهللا و سنت پيامبركنند كه اين ع وانمود مي
 وجه و كفين عورت نيست.

هـا بـه شـهادت     افتم كه پسرش در يكي از غزوه در اينجا بياد زن مسلمان و مؤمني مي
كرد در حالي كه نقاب بـر چهـره    يده بود، آن زن پسرش را در ميان شهداء جستجو ميرس

اي؟ او در جواب  كني و تو نقاب بر چهره گرفته زده بود، به او گفتند: چطور او را پيدا مي

ام، ليكن هرگز حيـا و   اگر من پسرم را از دست داده« »ألن أزرا وُي َلن أزرا ديائ«گفت: 
 .»ت نخواهم دادغيرتم را از دس

جاي بس تعجب است براي افرادي كه زن مسلمان را به ظاهرساختن چهـره بـه اسـم    
دهند و انداختن نقاب را در چنين عصر و زماني كه فسق و فجور به كمال  دين دعوت مي

 سازند. رسيده, براي زنان مزين مي
ساخته آيا اين اسفم از ترس فتنه, ظاهرساختن چهره را براي زن در جلو اجانب حرام 

كه ما بگوئيم اسفم دستور داده كه زن موها و قدمين خـود را پنهـان   ,اي است كار عاقفنه
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دارد و در مورد چهره و دو كف دست مسامحت نمايد، آيا فتنه در قدم بيشتر است يـا در  
چهره؟ اي مردم به خود بيائيد و دين را براي مسلمانان مشتبه نسازيد، زماني كه اسفم بـه  
زن اجازه نداده كه پايش را به زمين محكم بكوبد تا صداي خلخال و زيـورات ديگـر بـه    
گوش مردان بيگانه نرسد و قلوب آنان تحريك نگردد، در مورد چهره كه اصـل جمـال و   

(نمايد منبع فتنه است و امكان خطر وجود دارد چطور مسامحت و چشم پوشي مي
56F

1(. 

 حكم پوشش چهره

انگيز مردان و نيز جهت عدم  هاي تند و شهوت از نگاهخداوند جهت نجات زن, 
دسترسي مردان به آن، به زن دستور داد كه هنگام خروج از خانه بنابر ضرورت و نياز 

هاي خلقي و كسبي را  طبيعي يا شرعي چهره را با جلباب بپوشاند و با استفاده از آن زينت
خال، سرمه، خضاب كف، و...) بند، خل (چهره، لباس رنگي، گوشواره، انگشتري، گردن

 فرمايد: پنهان سازد، چنانكه مي

 ﴿ ٰ َهاََ َّ ّ ٱ �َ ِِ زۡ  قُل ّّ
َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا ٰ  بِيبِِهّنۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ يُدۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  لَِك َ�

 َۡ
َ
ن َ�ٰ أ

َ
عۡ  أ َۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ َُ ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ اي پيامبر! به « .]59[األحزاب:  ﴾٥ ارِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ

هاي شان را به خودشان نزديك كنند، اين  همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو روپوش
 .»تر است كه شناخته شوند و آزار داده نشوند و خداوند آمرزگار و رحيم است مناسب

و دختران  مبرو خداوند همسران پيااين آيه فقط در بارة پوشش چهره نازل شده 
شان روي خود را  هاي رفتن از خانه به هنگام بيرونهاي افراد با ايمان را امر كرده  وي و زن

با جلباب و چادر بپوشانند، جفبيب جمع جلباب و عبارت است از بالپوشي كه زنان بر 
 ,رسيم پوشند، اگر به اخبار و احاديث نبوي مراجعه كنيم به اين نتيجه مي روي لباس مي

از چادر يا نقاب استفاده  زول اين آيه در زمان خود آن حضرتكه زنان بعد از ن

                                           
 .171، ص 2، ج روائع البيان -1
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آمدند، در سنن ابوداود و ترمذي و ديگر كتب حديث  كردند و روي برهنه بيرون نمي مي
آمدن زنان, بعد از نزول آيه و نيز احاديث نهي از نقاب در حالت احرام وارد  روش بيرون

 كنند. پوشش چهره را براي زنان, با وضاحت بيان مي شده است، اينگونه احاديث
اختراع شده  ت كه بعد از زمان حضرت رسول اهللابنابراين، نقاب زنان, چيزي نيس

كه قرآن بر وي نازل شده، اين حكم قرآني را  كه قرآن آن را ذكر كرده و پيغمبرباشد، بل
ي رسوائي و فضيحت در زندگي خود و در ميان امت خود پياده نموده، پس جاي بس

زده كه هرچه رويشان را از حقيقت بگردانند, اين  است براي افراد متجدد و غرب
شود،  گردد و آيإل قرآن با اين كار آنها محو و نابود نمي روگرداني باعث بطفن حقيقت نمي

خواهند اين لكإل ننگ را از خود و جامعإل خود  شان مي كساني كه با اين عقيدة نادرست
شدن حقيقت  يابند، بلكه باعث ظهور و روشن شان دست نمي , نه تنها به هدفبزدايند

شمرند، تنها راه از  گردند و كساني كه نقاب و پرده را براي خودشان ننگ و عار مي مي
بردن آن اينست كه با صراحت تمام بيزاري خود را از اسفم و احكام آن اعفم بدارند،  بين

اين چيزهاي بد و نامطلوب به عقيده خودشان از قبيل زيرا همين اسفم است كه به 
 كند. حجاب، چادر و پوشش رو, امر مي

 اقوال مفسرين

دارد كه اگر زن بنابر نياز  اظهار مي. ]59[األحزاب:   ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ يُدۡ ﴿: آيإل
ا جلباب بپوشاند و ضرورت شرعي مجبور شد از خانه بيرون رود چهره و تمام بدنش را ب

فسرين كرام و تنها يك چشم را براي ديدن راه بگذارد، اكنون توجه نمائيد كه اسفف و م
 اند. از اين آيه چه فهميده
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 إذا مؤمن�ـال �ساء اهللا أمرروى الَبي عن ابن عباس أنه قال ف هذه اآلية « -1
هن َوق من وجوههن يغَ� أن داجة ف بيوَهن من خرجن  عينا و�بدين بيببالم رءـو
 .)57F1(»واددة

روايت نموده كه فرمودند: خداوند در اين آيه به زنان مؤمن امر  بطبري از ابن عباس«
هاي شان را از بالي سرشان با  شدن از منزل جهت انجام كاري، چهره نموده كه هنگام خارج

 .»چادرهاي بزرگ بپوشانند و تنها يك چشم را جهت ديدن بگذارند

�شتبه� باإلماء ف ياـهن إذا خرجن لاجتهن َكشفن ـعورهن أي َ « -2
با كنيزان « :يعني )58F2(»ووجوههن ول�ن لدن� عليهن من جمبيبهن الم يعرض لن َاـق

هاي شان ظاهر  شان موقع خروج براي حاجتي, مشابه نشوند، اينطور كه موها و چهره در لباس
اي شان پائين بيندازند تا فاسقي به آنان تعرض ه باشد، ليكن بايد چادرهاي شان را بر چهره

 .»نكند
مراد بقول عليهن أي ع وجوههن ألن الي كن يبدو منهن ف الاهلية هو ـوال« -3
نَّ «منظور از قول خداوند كه فرمودند: « .)59F3(»الوجه يهِ لَ شان، زيرا تنها  هاي يعنی بر چهره» عَ

 .»بود صورت بود كه در زمان جاهليت از زنان ظاهر
ف اآلية دَلة أن اأرأة الشابة مأمورة �ست وجهها عن األجانب الم يَمع َيها « -4

آيه بر اين دللت دارد كه زن جوان به پوشش چهره از اجانب, امر شده تا « .)60F4(»أهل الر�ب
 .»كساني كه اهل شك اند, در آن به طمع نيفتند

                                           
 .33، ص 10تفسير ابن جرير طبري، ج  -1
 .33، ص 10ابن جرير طبري، ج  -2

 .250، ص 7، ج البحر الـمحيط -3

 .542، ص 2، ج صفوة التفاسريجصاص، نقل از  -4
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ٰ ﴿عال: مرأة وجهها قول َـو�دل ع عدم إبداء ال« -5 َهاََ َّ ّ ٱ �َ ِِ  قُل ّّ
زۡ 
َ
بر عدم  .»اي پيامبر بگو به همسرانت...«فرمايد:  اين قول خداوند كه مي« .)61F1(»﴾...ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

 ظاهرنمودن چهره براي زن دللت دارد.جواز 

مع  يغَ� بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوَهن لاجة وَ ـوال« -6
شان از  معني آيه اينست كه هنگام خروج« .)62F2(»ه واألبدان كإلماء�رجن مكشوَات الوجو

هايشان را با جلباب بپوشانند و مانند كنيزان با  هاي خويش براي رفع نياز, چهره و بدن خانه
 .»هاي برهنه خارج نشوند هاي باز و بدن چهره
 كه زماني« .)63F3(»أي يرخ� بعهها ع الوجوه إذا خرجن لاجتهن إَ عينا واددة« -7

 چشم يك و نمايند آويزان شان هاي چهره بر را جلباب از قسمتي گشتند، خارج شان حاجت براي

 .»بگذارند را

ه نأي يرخ� أرديتهن ومم دفه« -8 ع وجوههن إَ  نَيتقنعن بها و�غَ� رؤـو
 هايشان چهره و بپيچند آن با را خود و نموده آويزان را رواندازهايشان و چادرها« .)64F4(»عيناً واددة

 .»بگذارند را چشم يك البته بپوشانند، سرشان بالي از را
 يفعل كما وجوههن ي�شفن و�ن الجبة مع  ف البذل العر�يات عدة كنت أا« -9
ول َعال اهللا أمر َيهن الفكر و�شعب إلهن الرجال نظر إل داعية ذلك و�ن اإلماء  ـر
 .)65F5(»واإلماء الرائر ب� الفرق و�ب� ـتهن لقع بيب،الم بِدناء بأمرهن السمم عليه

 را شان هاي چهره اما بود، پوشش معني در كهنه لباس پوشيدن و خودآرائي ترك عربها عادت«

 بارة در فكر بودن مشوش و زنان به مردان نگاه به بود اي داعيه اين و ساختند، مي ظاهر كنيزان مانند

                                           
 .482، ص 8مظهري، ج  -1

 .240، ص 7، ج روح البيان -2

 .357، ص 1جفلين، ج  -3

 .89، ص 8ج  كشف األرسار، -4

 .399، ص 4، ج محرر الوجيزـال -5
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 شان پوشش تا بدهد دستور بجفبي ادناء به را زنان تا نمود امر را گراميش رسول خداوند آنان،

 .»گردد ظاهر كنيز و آزاد زنان بين فرق و پذيرد صورت

 .»بپوشانند آن با را هايشان سينه و ها چهره« .)66F1(»أي يغَ� بها وجوههن وصدورهن« -10

 يدنين معني« .)67F٢(»ومع  (يدن�) يرخينها عليهن و�غَ� بها وجوههن واعَاَهن« -11

 .»بپوشانند را هايشان بغل زير و چهره و بيندازند خودشان بر را آن كه اينست
 و ها چهره« )68F٣(»أي يغَ� بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن ُاعية من اُواع« -12

 .»رفتند بيرون نيازي بنابر كه زماني بپوشاند، آن با را هايشان بدن
بهن) يرخينها عليهن و�غَ� بها وجوههن ومع  (يدن� عليهن من جمبي« -13

مرأة أدِ ثو�ك ع وجهك. وعن السدي: أن ـوأعَاَهن يقال إذا زال الوب عن وجه ال
َغَ  إددى عينها وجبهتها والشق األخر إَ الع�. وعن الكسائ يتقنعن بممدفهن 

 و بيندازند خودشان بر را چادر كه اينست آيه معني« )69F4(»منهمة أراد باَنهمام مع  اإلدناء
 را لباست شود مي گفته برود كنار زن چهرة از پارچه كه زماني بپوشند، را شان هاي آغوش و چهره

 و بپوشاند را چهره ديگر طرف و پيشاني و چشم يك فرمايد: مي : سدي كن، نزديك ات چهره به
 را خود شان ازهايرواند با فرمايد: مي كه است روايت :كسائي از نيز بگذارد، را ديگر چشم

 .»گردد پوشيده نيز شان چهره كه طوري بپيچند,
(يدن�) َغَى وجهه  ـألت عبيدة السلماِ عن قول اهللاقال �مد بن ـ��ن « -14

 آيإل از /سلماني عبيده از فرمايد: مي /سيرين بن محمد« )70F5(»ورأـه وأبرز عينه اليسى

 .»نمود ظاهر را چپش چشم و پوشيده را سرش وي پرسيدم، (يدنين)

                                           
 .404، ص 2، ج منانـتيسري الكريم الرمحان فی تفسري كالم ال -1

 .308، ص 14تفسير القاسمي، ج  -2
 .115، ص 7ابوالسعود، ج  -3
 .560، ص 3كشاف، ج  -4
 .442، ص 3ابن كثير، ج  -5
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 و�ن اَماء، يفعل كما وجوههن ي�شفن و�ن البذل، العر�يات عدة كنت ماـل« -15
ول اهللا أمر َيهن، الفكرة و�شعب إلهن، الرجال نظر إل داعية ذلك  يأمرهن أن ـر

 أن قبل الّحراء ف يتبزن و�ن دوائهن، إل ااروج أردن إذا عليهن المبيب بِرخاء
 مانند را هايشان چهره و بود، خودآرائي و زينت ترك عرب آزادة زنان عادت« .)71F1(»نُالك َتخذ

 بود، فكارا تشويش و آنان سوي به مردان نگاه براي داعيه يك خود اين و كردند مي ظاهر كنيزان

 شان نيازهاي جهت خانه از خروج هنگام بگويد آنها به داد، دستور گراميش رسول به خداوند

 كنند درست دستشوئي كه اين از قبل زنان و نمايند، آويزان شان هاي چهره بر را انش چادرهاي

 .»رفتند مي صحراء به براز) و (بول حاجت قضاي جهت
مرأة إَ ع� واددة َنظر ـأي يرخ� ع وجوههن اللباب دَ َ يبدو من ال« -16

 از هيچيك تا كنند ويزانآ شان هاي چهره بر را جلباب« .)72F2(»بها الَر�ق إذا خرجت لاجة

 .»رود بيرون حاجتي براي كه زماني ببيند، را راه آن با كه چشم يك جز به نگردد، ظاهر زن اعضاي
 منظور« .)73F3(»مراد يرخ� بعض الوب ع الوجوه إَ ـيئا قليَم�ً كع� واددةـوال« -17

 ظاهر كه چشم يك مانند مك بسيار چيز مگر بيندازند، ها چهره بر را لباس از اي حصه كه اينست

 .»گردد مي
 پوشش وجوب مورد در تفسير ائمه از برخي اقوال از بود اي خفصه شد مذكور آنچه

 ديدن جهت چشم يك ظاهرساختن كه است ذكر قابل نيز نكته اين البته زن، براي صورت

 گوشإل به زيرا نشود، خيره اجنبي مردان به و انداخته پائين را نگاهش كه است صورتي در راه

 چهره پوشش فلسفه و دهد مي قرار هدف را مرد قلب كه است تيري زن, كردن نگاه چشم

 طرفين از هيچيك تا بپوشاند را چهره تمام مقنعه با كه اينست بهتر پس رود، مي بين از نيز

 نگردد. ضرر متحمل

                                           
 .243، ص 14قرطبي، ج  -1

 .290، ص 4، ج لكالم العلی الكبري يرس التفاسريأ -2

 .427، ص التفسري الوجيز و معجم معانی القرآن العزيز -3
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 احاديث پوشش چهره
ـ  ابـن  روايـت  از عـفوه  دهـيم،  قـرار  بررسـي  مورد روايات اگر  بـن  محمـد  و اسعب

 اثبـات  به,پوشش وجوب صراحتاً كه خوريم برمي نيز ديگري صحيح روايات به  :سيرين

 رسد. مي

 اهللا رسول كه آمده حديث كتب ديگر و ابوداود سنن و بخاري صحيح در چنانكه

ةُ  ََنْتَِقُب  ََ « فرمودند:
َ
ََ  الُْمْحِرَمةُ  الَْمْرأ اَز�ِْن  ََلْبَُس  َو ُقفا

ْ
 احرام حالت در زن« :يعني )74F1(»ال

 عليا أن« كند: مي روايت پدرش از جعفر حضرت نيز .»نپوشد دستكش و برنگيرد نقاب
 .)75F2(»ـدَ وجوههن عن الوب �سدلن ول�ن درم وهن اَقاب عن النساء ين� كن

 هاي چهره بر را چادر آنها البته ،كرد مي نهي نقاب از احرام حالت در را زنان علي حضرت

 كردند. مي زانآوي خود

ُمّرونَ  الّرْكبَانُ  َكنَ « فرمايد: مي لعايشه حضرت ْنُ  بِنَا ََ
َ
ولِ  َمعَ  َو� ـُ ِ  َر َا  ُ�ِْرَماٌت  ا

َدلَْت  بِنَا َداَذْوا َََِِذا َها ِمنْ  ِجلْبَاَ�َها إِْدَدانَا ـَ ـِ
ْ
  َرأ

َ
 )76F3(»َكَشْفنَاهُ  َجاَوُزونَا َََِِذا وَْجِهَها إِل

 پيش از كه وقتي بوديم، احرام حال در اهللا رسول همراهي به ما و گذشتند مي ام پيش از سواران«

 ما از كه زماني و انداخت، مي پائين رويش به سرش از را چادرش ما از هريك شدند مي رد ما

 .»گرفتيم برمي چهره از نقاب گذشتند مي
 به آن از بعد و نبوت عهد در زنان كه اين بر دارند, دللت صراحت به روايات اينگونه

 مقصود و شدند منع آن از احرام حال در ولي بودند، كرده عادت دستكش و نقاب پوشيدن

 آن اصلي هدف بلكه ببينند، حج موسم در را زنان هاي چهره مردم كه نيست اين حكم اين از

 چنانكه نگردد، احرام جزو احرام حالت در بود لباس جزو عادي حالت در كه چادر كه,است

                                           
 .260، ابوداود، ص 284، ص 1صحيح بخاري، ج -1
 .337، ص 3مصنف ابن ابي شيبه، ج  -2
 .261، ص 1سنن ابوداود، ج  -3
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 هم احرام حالت در ديگر زنان و حضرت آن همسران كه بود آمده كورهمذ احاديث در

 ساختند. مي پنهان بيگانه مردان از را هايشان چهره

براي پوشش چهره نازل شد، چنانكه  ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن هِنّ َعلَيۡ  َِ�َ يُدۡ ﴿: به هرحال آيإل
نزول آيه اينگونه بيان  بعد از امبرعمل زنان را در زمان پي لحضرت ام سلمه

ا«فرمايد:  مي لَْت  لَما ََ ارِ  �َِساءُ  َخَرجَ  َجَمبِيِبِهنا  ِمنْ  َعلَيِْهنا  يُْدِ��َ  نَ َّ نْ
َ ْ
نا  األ

َ
ِهنا  َعَ  َكأ ـِ  رُُءو

ِغْرَ�انَ 
ْ
ْ�ِسيَةِ  ِمنْ  ال

َ ْ
ان فرود آمد زن ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ يُدۡ ﴿ :زماني كه آيه« .)77F1(»األ

 .»پوشيدند كه به مانند كفغ سياه بودند انصار هنگام خروج طوري خودشان را مي
*** 

 حديث خَثعمية
فضـل بـن    ,روز عيـد  روايت اسـت كـه پيـامبر     باز حضرت عبداهللا بن عباس

مردي زيبـا بـود،    ريش, پشت سر خود سوار نمود و فضلرا بر عقب سوا بعباس
إل از قبيل ,مردم توقف نمود، در آن حال زني زيبا هاي جهت پاسخ به پرسش آن حضرت

را به شگفت  آمد، حسن و جمال زن, فضل خثعم جهت استفتاء خدمت آن حضرت
را گرفتـه و   متوجـه شـد و فضـل    و نگاهش را به او دوخـت، آن حضـرت   انداخت

صورتش را به سمت ديگر گردانيد، آنگاه زن گفت: اي رسول خدا! همانا فريضإل خداوند 
توانـد   سال است, دريافته است و نمي پدر مرا كه پيرمردي كهن ,ر بندگانش در مورد حجب

گـردد، آن   ذمإل پـدرم سـاقط مـي    بر سواري قرار بگيرد، آيا اگر من عوض او حج بكنم از
(فرمودند: بله حضرت

78F

2(. 

                                           
 .212، ص 2سنن ابوداود، ج  -1

ٰ ﴿: لیقوله تعاباب  920، ص 2صحيح بخاري، ج  -2 َهاََ َّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا  ﴾ُ�ُيوَت  ُخلُوا
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به  فضل«اينحديث بطرق مختلف روايت شده و در برخي از روايات اين جمله كه 

 )79F1(»بـود  حجـة الـوداعاين واقعـه در  «و اين جمله كه » كرد نگاه مي يز به فضلاو و او ن

 اضافه شده است.
كنند كه پوشش چهره براي زن در مقابـل   به هرحال، برخي از اين حديث استدلل مي

گفـت   به آن زن مي بود حتماً آن حضرت ا اگر واجب ميافراد اجنبي واجب نيست، زير
را به سمت ديگر گردانيـد و بـه    تنها صورت فضل ما پيامبره چهره اش را بپوشد، اك

 زن در اين مورد چيزي نفرمود.
اينگونه استدلل از اين حديث درست نيست، زيرا پوشش چهـره از بيگانگـان از آيـه    
قرآن به اثبات رسيد (چنانچه در بحث يدنين عليهن من جفبيبهن گذشت) و ثابت شد كه 

او را  دانسته اند، اما اين كه آن حضـرت  براي پوشش چهرهجمهور مفسرين اين آيه را 
به نقاب امر نفرمود، علتش اينست كه آن زن در حال احرام بود و زمان پرسش هم صـبح  

كه در حديث مذكور است به خـوبي مفهـوم   » يوم النحر«روز عيد بود، چنانكه از عبارت 

َاْحـرِ َ�َداَة «فرمايد:  كه مي :گردد، و روايت ابن خزيمه مي صـبح روز عيـد، ايـن     )80F2(»ا
 سازد. تر مي مطلب را روشن

 نيز در حالت احرام بـود و پيـامبر   بنابراين، ثابت شد كه اين واقعه در ايام حج و زن
زنان را در حالت احرام از نقاب نهي فرموده اند، پس اينگونه احاديث دليل بر آنست كـه  

است كه در حال احرام صورتش را ظاهر باشد و براي زن جايز  احرام زن در صورتش مي
 كند.

                                           
 .كمناسـالكتاب  250، ص 1صحيح بخاري، ج  -1

 .342، ص 4صحيح ابن خزيمه، ج  -2



 
 

 تخفيف در حجاب

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ مِنَ  ِعدُ َقَ� ٰ ٱ ءِ لّنَِسا ن ُجَناحٌ  ِهنّ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  انَِ�احٗ  ُجونَ يَرۡ  َ�  َِ َّ
َ
 �َِياَ�ُهنّ  نَ يََضعۡ  أ

 َ�ۡ�َ  ٰ�َِ ن بِزِ�َنةٖ�  تِ ُمتََ�ّ
َ
زناني كه نشسته اند (بر اثر پيري « ].60[النور:  ﴾لُّهنّ  َخۡ�ٞ  نَ فِفۡ تَعۡ �َسۡ  َوأ

شان را  توانند كاري انجام بدهند) آنهائي كه اميد نكاح ندارند، بر اينها گناهي نيست كه لباس نمي
 .»بگذارند البته نبايد اظهار زينت كنند و اگر عفت را پيشإل خود سازند براي آنان بهتر است

ابود گشته و به حالتي درآمده اند كه طبيعتاً شان كفً ن هائي را قوة شهواني اين آيه پيرزن
هيچ فردي به آنها تمايل ندارد, از حكم حجاب مستثني نموده است، اين مطلب از وضع 

شود و  آيد، منظور از ثياب همان جلباب است كه بالي خمار گذاشته مي ثياب بدست مي
نگونه زنان كه به اين پوشد، يعني اگر اي زن هنگام خروج, بنابر ضرورت و نياز آن را مي

شوند،  سن و سال رسيده اند, جلباب را گذاشته تنها بر خمار اكتفاء نمايند مؤاخذه نمي
مطلب آيه اين نيست كه پيرزنان اجازه دارند سرلخت باشند يا پيراهن را كنار بگذارند، 

ينها زيرا اين مربوط به ستر عورت است و از مسأله ستر, كسي مستثني نيست، البته اگر ا
 هم عفت پيشه كنند و با جلباب خارج گردند براي آنان بهتر است.

 آوردهاي فرهنگ غرب اختالط يكي از دست

اختفط مرد و زن, از اموري است كه از بدو آفرينش تا خاتم انبياء نه تنها اهل شرائع، 
، در قـرآن سـفر حضـرت    بلكه تمام افراد شريف و با نسـب آن را درسـت ندانسـته انـد    

شان را دور از جمع نگه داشته  به مدين و برخورد آن با دو دختر كه گوسفندان موسي
علت از آنان جويـا شـد، بـه دو امـر      بيان شده است، وقتي كه حضرت موسيبودند 

پسندند و به آبي كه از آنان باقي بماند,  شدن در جمع مردان را نمي داخل -1اشاره كردند: 
و ناتوان است، اين گفته آنان اشاره است به اين كه بـردن  پدرشان پير  -2كنند.  قناعت مي
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كار مردان است نه زنان، ليكن ,دادن آنها به اعتبار عرف و عادت حيوانات براي چرا و آب
 به علت ضعف پدر و نبودن شخصي ديگر, آنان مجبور شدند دست به اين كار بزنند.

زنان دوشادوش مردان مشغول  گردد كه در شريعت آن زمان هم از اين واقعه معلوم مي
آمد به زنان واگذار  كار و فعاليت نبودند و كاري كه در آن اختفط با مردان پيش مي

شد، به هر صورت در آن زمان قوانين مخصوصي در مورد حجاب وجود نداشت و  نمي
در ابتداء اسفم نيز همان صورت رواج داشت و در سنه پنجم هجري حجاب براي زنان 

نخستين بانوي اسفم, چنين بيان شده  ليد و هنگام وليمه حضرت زينبواجب گرد

َةٌ  َوَزوَْجتُهُ «است: 
ّ
  وَْجَهَها ُمَول

َ
َائِِط  إِل

ْ
رخش را به ديوار  لحضرت زينب « :يعني .)81F1(»ال

 .»كرده بود و آنجا نشسته بود
ار تبرجي كه در قرآن بيان شده و آن را به جاهليت اولي نسبت داده آن نيز ك

هاي شريف و محترم عرب نبود، بلكه كار كنيزان و آوارگان بوده است، و  خانواده
دانستند، آنچه امروز زبانزد خاص و عام گشته كه زنان  هاي شريف آن را عيب مي خانواده

بايد مانند مردان و دوشادوش آنها به كار و فعاليت مشغول باشند و اختفط زنان با مردان 
باشد, تا  آوردهاي فرهنگ غرب مي ها ايرادي ندارد، اين نيز از دست تدر بازارها و ضياف

امت مسلمه را به جاهليت قديم و قبل از اسفم برگردانند و متأسفانه تا حد زيادي موفق 
حيائي و فحشاي  هاي اسفمي فرهنگ بي گشته اند تا در ميان جامعه و حتي خانواده
تند و از فرهنگ ازآمادة پذيرش آن نيز هسخويش را ترويج دهند و مسلمين با آغوش ب

 اند. اسفم غافل مانده
هاي استكبار جهاني براي رسيدن به اهداف شوم خود طرح شعارهاي  يكي از شيوه

» دلت پاك باشد حجاب يك امر ظاهري است«گويند:  پسندانه است، به طور مثال مي عوام
ديگر جامعه عوض «گويند:  ا ميدر حالي كه پاكي دل تنها با داشتن حجاب ميسر است، ي

ولي ما نبايد تحت تأثير جامعه و محيط باشيم، بلكه » پسندد شده امروز جامعه اينگونه مي
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بايد بر محيط اثر بگذاريم در زمستان همه جا سرما هست، اما بايد خود را از سرما 
 خوردگي حفظ كنيم.

 م ابليس استزن دا

 .»است ها زنان دام شيطان« .)82F1(»دبالة الشياط� النساء«فرمودند:  سفمپيامبر گرامي ا

شويم كه جامعه امروزي در هر  اگر چنانچه انصافاً كمي بينديشيم,كامفً متوجه مي
هاي  كجاي دنيا, در اين دام گرفتار شده و شكار ابليس گشته است، امروزه انسان

سلمين را از راه صفت در نظر دارند تا هركجاي دنيا اين دام را بگسترانند و م شيطان
شان  راست منحرف سازند, تا در اين دام اسير شده شكار فحشاء گردند و نيروي ايماني

 نابود گردد و باطل بر آنها پيروز شود.
ساختن زن از منزل و به كارگماردن او در كارخانه و اداره و آزادگذاشتن  آري، خارج

باشد، تجربه ثابت  امعه انساني ميكشاندن ج نمودن اين دام شيطاني و به انحراف او, پهن
نموده و كشورهائي كه طرفدار آزادي اند نيز گواهند كه آزادي زن جامعه را به انحراف 

كند، لذا اسفم جهت انسداد اينگونه مفاسد و  كشاند و فساد اخفقي رواج پيدا مي مي
را از او سلب  مورد را نداده و حق تماس با بيگانگان رهائي از آن به زن اجازة خروج بي

 نموده است، زيرا پيشگيري بهتر از درمان است.

 ولفظها ـهم مرأةـال لظات َِن النساء واالَة إياك«فرمايند:  برخي از حكماء مي
نمودن با  كردن زن تيري و صحبت از مخالطت با زن بپرهيز، زيرا به گوشإل چشم نگاه« .)83F2(»ـم

د وراء امش«فرمايد:  ينيز م و حضرت سليمان. »وي سمي كشنده است  َمش وَ اـأل
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رفتن  يعني راه .»پشت سر شير راه برو ليكن پشت سر زن هرگز راه مرو« )84F1(»مرأةـال وراء
باشد، زيرا شير  رفتن پشت سر زن كمتر مي پشت سر شير به مراتب خطرش از راه

 باشد. خطرش جاني است كه  زن خطرش مربوط به ايمان مي

 ي پنجگانهها دستورات و راهنمائي

نمودن حكم حجاب دستوراتي ديگر را صادر  خداوند براي آخرين بار و جهت تكميل
آغاز نمود و آنان را  ين احكام نخست از خانوادة پيامبرنمودن ا فرمود و جهت پياده

ٓ َ�ٰ ﴿ اينگونه مورد خطاب قرار داد: ِّ ٱ ءَ نَِسا ِِ ّ لَسۡ  ّّ َحدٖ  ُُ
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ  .]33ب: [األحزا ﴾ءِ لنَِّسا

درجه و رتبإل شما مانند زنان عامه  .»اي زنان پيامبر، شما مانند هيچيك از زنان امت نيستيد«
انتخاب نموده، و امهات المؤمنين  <نيست، خداوند شما را به زوجيت سيدالمرسلين

رود)  گردانيده است، لهذا اگر بهترين نمونإل تقوا و طهارت را (چنانكه از شما توقع مي
اي  ارزش آن نزد خداوند متعال خيلي زياد است، و فرضاً اگر حركت ناشايسته نشان دهيد

شود، خفصه حيثيت شما  از شما سر زند آن نيز به همين نسبت خيلي سنگنين تمام مي

يْتُنَّ «خواه از جنبإل نيكي باشد يا بدي نسبت به زنان ديگر ممتاز است.  قَ البته اگر  »إِنَّ اتَّ

اين اميد  يعني فقط به اين نسبت و تعلق اكفتا نكنيد و به ،پيشه كنيدتقوا و پرهيزگاري را 
هستيم ننشينيد، بلكه تقوي و اطاعت از احكام الهي شرط اين  كه ما ازواج رسول اهللا

فضيلت و امتياز شماست، اكنون دستوراتي چند, براي ازواج مطهرات و ساير زنان امت 
 گردد. بيان مي

 فرمان اول

ۡ  فََ� ﴿ ِ  نَ عۡ َض ََ اگر ضرورتي پيش آمد كه شما از پس پرده مجبور به تكلم با ﴾ لِ َقوۡ لۡ ٱب
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نامحرم شديد, در گفتار نرمي نشان ندهيد و از لطافت كفمي كه طبيعتاً در صداي زن 

ْي ِفْ قَلِْبِه َمَرٌض «نهفته است بپرهيزيد.  ِ
ا
َمَع ال َْ چون در اين صورت كسي كه در  »َ�يَ

افتد، در چنين مواضع آن صداي طبيعي  ا موجود است در طمع ميقلبش مرض نفاق و زن

ْعُرْوَاً «و فطري را قصداً عوض كنيد،  ًَ ما  ،و موافق با قاعدة عفت سخن گوئيد »َوقُلَْن قَْو
كه اين روش سخن گفتن از حفاظت حيا ,يعني طرف از سخن شما چنين برداشت نمايد

(و عفت است نه از اثر بداخفقي
85F

1(. 
گفتن با مردي پيش  هرگاه ضرورت سخن شده كه برخي از همسران پيامبريت روا

(گذاشتند تا صدايشان تغيير يابد آمد، دست خود را بر دهان مي مي
86F

 فرمايد: . شاعر مي)2
ــمور    ــان س ــت ج ــي آف ــت نرم  هس

 

 بــرد جــان خــار پشــت و زدرشــتي مــي 

 

 فرمان دوم

 ٱ ِهلِّيةِ َ�ٰ لۡ ٱ جَ َ�َ�ّ  نَ َ�َ�ّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ُ
هايتان بمانيد و خـارج   در خانه«﴾ وَ�ٰ ۡ�

 .»شدن زمان جاهليت نگرديد مانند خارج
آيد، چنانكه  تبرج از مادة برُج و از باب تفعل است، برج به معني قلعه، كاخ و قصر مي

َۡ ﴿ در قرآن آمده است:
َ
ْ  َنَما� ۡ ٱ رِ�ّ�مُ يُدۡ  تَُ�ونُوا هركجا « ﴾ّمَشّيَدةٖ  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل

نزد برخي . »هاي بسيار مستحكم قرار گيريد تان خواهد آمد، گرچه در قلعه باشيد مرگ به سراغ

تِ الْ «گويند:  هرگاه زن از برج و قصرش خارج شود مي جَ َّ ربَ ةـتَ أَ رْ  .)87F3(»مَ

جود آورد و حد فاصلي ميان مرد و زن اجنبي بو,خداوند در ابتدا با نزول آيإل حجاب
نمودن را براي آنان ممنوع قرار داد، بعد از  به اين طريق روبرو قرارگرفتن و باهم صحبت

آن حكم غض بصر را براي آنان صادر فرمود و به زن دستور نقاب و برقع داد، در اينجا 
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هاي تان بمانيد و از آن خارج نگرديد، اين آخرين و بهترين  فرمايد: شما زنان در خانه مي
نمودن به اين حكم, رابطه مرد و زن  خه شفا, براي تمام امراض باطني است تا با عملنس

اجنبي كفً قطع گردد، زيرا خداوند از ضعف و ناتواني انسان در برابر مسائل جنسي و 
هاي  گرفتاري جوانان در اين رابطه آگاه است و اين تنها راهي است كه جامعه از زيان

گرايد و  ماند و عفت و پاكدامني زن به تباهي نمي محفوظ ميخودآرائي و خودنمائي زن 
 مانند. مردان نيز از تحريك و سر به هوائي دور مي
 از آيإل فوق به دو مطلب اشاره شده است:

پسندد كه از خانه بيرون رود، بلكه مقرّ فرماندهي خويش را  خداوند براي زن نمي -1
داري مشغول باشد، به عبارتي ديگر  كار خانه محكم نگه داشته، زينت خانه قرار گيرد و به

 باشد. حجابي كه شرعاً مطلوب است حجاب بالبيوت مي
اگر مجبور به خروج شد، همراه با اظهار زينت نباشد، بلكه با پوشيدن جلباب و  -2

مقنعه تمام بدن خود را از سر تا قدم بپوشد. (تفصيل اين مطلب در بحث يدنين بيان 
 شد).

ها براي زنان واجب و خروج مطلقاً  ماندن در خانه ﴾ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿: گويا از آيه

اشاره شد كه خروج اضطراري  ﴾نَ َ�َ�ّجۡ  َوَ� ﴿: ممنوع و حرام قرار داده شد و از آيإل
ممنوع نيست آن خروجي ممنوع است, كه جهت گردش و تفريح در بازار و اظهار زينت 

(باشد
88F

1(. 

 لا ليس يع� - مهَرة إَ ااروج ف نّيب للنساء ليس«ودند: فرم پيامبر گرامي
رفتن از خانه حقي ندارند، مگر كسي كه مجبور باشد يعني  زنان در بيرون« .)89F2(»- خادم

 فرمايد: مي /شيخ سعدي، »خدمتگذار نداشته باشد
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 چـــو زن راه بـــازار گيـــرد بـــزن   

 

ــو زن    ــين چ ــه بنش ــو در خان ــه ت  وگرن
 

ــان چشـــم زن ــاد ز بيگانگـ  كـــور بـ
 

 چـو بيــرون شـد از خانــه در گـور بــاد    
 

ــان ــا زن خـــوب و فرمـ ــر و پارسـ  بـ
 

ــا   ــش را پادشــ ــرد درويــ ــد مــ  كنــ
 

 هركرا خانه آبـاد و همخوابـه دوسـت   
 

 خــدا را برحمــت نظــر ســوي اوســت  
 ج

ــوب روي  ــد زن خ ــتور باش ــو مس  چ
 

ــوي   ــت شــ ــدار او در بهشتســ  بديــ
 ج

ةَ  إِنا «فرمودند:  اهللا روايت است كه رسول  بن مسعوداز حضرت عبداهللا
َ
 الَْمْرأ

َ�َها َخرََجِت  َََِِذا َعْوَرٌة، تَْشَ ـْ اُن، ا ََ يْ قَْرُب  الشا
َ
ْعرِ  ِف  َوِ�َ  َرّ�َها وَْجهِ  ِمنْ  ََُ�ونُ  َما َوأ ََ 

همانا زن تمام وجودش عورت است، هرگاه از منزل خارج شد شيطان بر او تسلط « .)90F1(»بَيِْتَها
ين حالتي كه زن با پروردگارش دارد زماني است كه در كُنج خانه اش قرار تر يابد و نزديك مي

 .»گيرد
شدن شيطان بر  كند كه خروج زن از خانه با مسلط اين حديث با صراحت تمام بيان مي

او مساوي است و ظاهر است كه هرگاه شيطان بر شخصي مسلط باشد او را بر اعمال 
ها مزين  ها و ماتيك كه زن خود را با انواع رنگ دارد و اين در صورتي است شيطاني وامي

خارج ساخته، با آرايش كامل، با عطر و اُدكلن بيرون رود، اينگونه زنان در قيافإل ابليس 

ةَ  إِنا «فرمودند:  گردند، چنانكه رسول اهللا مي
َ
اٍن، ُصوَرةِ  ِف  ُ�ْقِبُل  الَْمْرأ ََ يْ ى َََِِذا ـَ

َ
 َرأ

َدُدُ�مُ 
َ
ًة، أ

َ
  اْمَرأ

َ
ِت  ْعَجبَتُْه،ََأ

ْ
ْهلَُه، ََلْيَأ

َ
 .)91F2(»َ�ْفِسهِ  ِف  َما يَُردّ  َذلَِك  ََِِنا  أ

دهد هرگاه يكي از شما زني  آيد و در صفت شيطان پشت مي همانا زن در صفت شيطان مي«
را ديد و او را در شگفت انداخت فوراً به اهلش مراجعه نمايد، زيرا اين عمل آنچه را در قلبش 

 .»بخشد ن ميپديد آمده تسكي

در اين حديث زن زيبا در صفت وسوسه و إضفل به ابليس تشبيه داده شده است، 
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آورد و انسان را به استراق نظر دعوت  زيرا رؤيت آن قوة شهواني را به جوش درمي
يعني هرگاه مردي با  ،كند, در جمفت آخر حديث, عفج آن براي مردان ذكر شده مي

ش او را در تعجب انداخت فوراً به اهلش رجوع نموده زني برخورد نمود حسن و جمال
و غريزة شهواني خود را ارضاء نمايد، زيرا اين عمل در تسكين نفس و دفع وسوسه نقش 

 مؤثري دارد.

َما«فرمودند:  در حديث ديگر پيغمبر َّ
َ
ةٍ  َ

َ
َرْت  اْمَرأ ََ تَْع ـْ  ِرََِها ِلَِجُدوا قَْومٍ  َعَ  َ�َمراْت  ا

ّ  ، يَةٌ َزا�ِ  ََِ�َ  ُُ هر زني كه عطر بزند و بر قومي بگذرد تا بوي خوش آن را « .)92F1(»َزاِ�يَةٌ  َ�ْ�ٍ  َو
 .»استشمام نمايند او زناكار است و هر چشمي كه به او نگاه كند زاني است

هرگاه زن آزاد باشد نفس او روز بروز تقاضاهايش بيشتري از او دارد گفته شده كه 
آيد، هرگاه مرد  ، زماني كه پر و بالش برويد به پرواز درميمثال زن مانند كبوتر است

هاي فاخره و جواهرات گران قيمت مزين و آراسته كرد، نشستن در  همسرش را با لباس
 ,خانه برايش مشكل است، ليكن اين وظيفه مرد است كه با تسلط خويش بر همسرش

 مانع از تسلط شيطان باشد و كمترين فرصتي را به او ندهد.

 رمان سوم، چهارم و پنجمف

قِمۡ ﴿
َ
ِلعۡ  ةَ لّزَكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لّصلَوٰ ٱ نَ َوأ

َ
َ ٱ نَ َوأ نماز را برپا داريد، زكـات بدهيـد،   «﴾ ۥٓ َورَُسوَ�ُ  َّ

آيند و بـراي   اين فرامين پنجگانه از مهمات دين به شمار مي .»خدا ور سول را اطاعت كنيد
(عموم زنان مسلمان هستند

93F

2(. 

 ت عام انداين دستورا

مختص به ازواج مطهرات است و زنان   ﴾ُ�يُوتُِ�نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿: برخي معتقدند كه آيإل
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پرسيم  كردن و حبس زن در اسفم مطرح نيست، ولي ما مي امت چنين نيستند، زيرا زنداني
است كه اين قسمت را نيز  ك از اوامر مخصوص به زنان پيامبردر اين آيه كدامي
حال شما در دستورات پنجگانه فوق فكر كنيد و بگوئيد كه كداميك از  مخصوص بدانيم،

آنها مربوط به همإل زنان نيست، آيا لزم نيست كه زنان متقي باشند؟ آيا آنها اجازه دارند 
آميز گويند؟ آيا آنها مجاز هستند  كه در سخن نرمي نشان دهند و با مردان سخن تحريك

ينت نمايند؟ آيا سزاوار است كه نماز و زكات را ترك كه مانند جاهليت پيشين خود را ز
كنند و خدا و رسول را فرمان نبرند؟ در صورتي كه تمام اين اوامر مربوط به همإل زنان 

مخصوص به زنان  ﴾ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ مسلمان است، پس چه دليل وجود دارد كه
 باشد نه به ديگر زنان؟ پيامبر

اي زنان پيامبر شما مانند «گويد:  ه خاطر اول آيه است كه ميبرداشت اشتباه مردم ب
ولي اين اسلوب هيچ فرقي ندارد با اين كه شما به فرزندتان بگوئيد اي » ديگر زنان نيستيد

پسر من! تو مانند ديگر پسران نيستي كه در كوچه و بازار گردش كني و حركات و افعال 
مفهوم را ندارد كه حركات نامناسب،  اين سخن شما اين ،نامتناسب را مرتكب شوي

گشتن در بارة فرزندان ديگران پسنديده و نيك است، هدف اينست كه  ادبي و در كوچه بي
خواهد شريف و نجيب  معيار اخفق و محاسن و فضايل تعيين شود تا هر پسري كه مي

نان باشد خود را با آن معيار مطابقت دهد، قرآن نيز اين روش را براي راهنمائي ز
برگزيده، زيرا زنان عرب به مانند زنان اروپاي امروزي آزادي داشتند و برگرداندن آنها 

اجتماعي به دست خود پيامبر  مطابق دستورات اسفمي و تعليم، حدود اخفق و قيود
گرفت، در اين شرايط اسفم به امهات المؤمنين با ظابطه و اسلوب  صورت مي اكرم

(, تا آنان سرمشق و چراغ هدايت زنان ديگر باشندخاصي اهتمام و توجه نمود
94F

1(. 
 

                                           
 حجاب مولنا مودودي. -1
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 اقوال مفسرين در اين مورد
 كنيم: دانند، ما در اينجا به نقل چند عبارت اكتفا مي مفسرين نيز مفهوم آيه را عام مي

مراد ع عيع القراءات أمرهن ر  اهللا عنهن بممزمة اييوت وهو أمر ـوال« -1
ها منظور از آيه اينست كه خداوند ازواج  مطابق با همه قرائت« )95F1(»مَلوب من ـائر النساء

ها امر نموده و اين امريست كه از همإل زنان مطلوب  مطهرات رضي اهللا عنهن را به مفزمت خانه
 .»است
اينها آدابي « .)96F2(»و�ساء األمة َبع لن ف ذلك هذه آداب أمر اهللا بها �ساء اَِ « -2

را به آن دستور داده و زنان امت در اين دستور تابع آنان  يامبرخداوند زنان پ هستند كه
 .»باشند مي

مع  ألَمن يا �ساء اَِ بيوَ�ن واثبف ف مساكن�ن وااَاب إن كن ـوال« -3
 يه چنين است كه اي همسران پيامبرمعني آ« )97F3(»لنساء اَِ َقد دخل َيه ��هن

ن خطاب گرچه متوجه همسران خويش بمانيد، اي هايتان را لزم بگيريد و در مساكن خانه
 .»است ليكن زنان ديگر هم مشمول اين فرمانند پيامبر
مرأة من لَوم بيتها واَن�اف عن ااروج منه إَ ـإـارة إل ما يلَم ال« -4

نشدن از آن،  اشاره است به آنچه بر زن لزم است در اداره امور خانه اش و خارج« .)98F4(»لضورة
 .»ي ضرورتمگر برا

َقد دخل  ييت و�ن كن ااَاب لنساء اَِمع  هذه اآلية األمر بلَوم ا« -5
شده، گرچه خطاب براي معني آيه اينست كه به اداره خانه دستور داده « .)99F1(»��هن باأع 

 .»اند است، اما زنان ديگر نيز معنا در اين حكم شامل زنان پيامبر

                                           
 .7، ص 11، ج معانیـروح التفسير  -1

 .490، ص 3تفسير ابن كثير، ج  -2

 .170، ص 7، ج روح البيان -3

 .570، ص 3لبن عربي، ج  أحكام القرآن -4
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 جواز خروج اضطراري
به اين معني نيست كه زنان به هـيچ وجـه    قرار في البيوت و نهي از خروجاستدستور 
بعد از نـزول ايـن آيـه ازواج مطهـرات را      از خانه خارج شوند، زيرا پيامبر حق ندارند

برد و به آنها براي زيارت والدين،  براي اداي حج و عمره و در غزوات نيز همراه خود مي
 داد. نزديك اجازه ميعيادت مريضان و تعزيت خويشاوندان 

در روايات صحيحه وارد است كه به جز حضرت زينب بنت جحش و حضرت سوده 
رفتند،  به حج مي طهرات هميشه بعد از وفات آن حضرتبقيه ازواج م ببنت زمعه

ُّ  ِجَهاُدُ�نا «فرمودند:  زيرا رسول اهللا َ
ْ
و هيچيك از . »جهاد شما حج است« )100F2(»ال

 كرد، و پيامبر آنان را محكوم نمياين عمل  نين حضرت علياميرالمؤم اصحاب حتي

ِذنَ  قَدْ «بعد از نزول حجاب فرمودند: 
ُ
نْ  لَُ�نا  أ

َ
ْرُْجنَ  أ

َ
به اشما اجازه « )101F3(»ِلَاَجِتُ�نا  َ

پس مطلب از استقرار في البيوت اينست كه زنان ، »داده شده كه جهت نيازتان بيرون رويد
مورد و گردش در كوچه و بازار  انند و از خروج و دخول بيدر اغلب اوقات در خانه بم

هاي مردم جداً خودداري نمايند، و اگر نياز مبرم جهت خروج پديد آمد، با رعايت  و خانه
 توانند خارج گردند. حجاب و به اندازة نياز مي

                                                                                                             
 .179، ص 14تفسير قرطبي، ج  -1
 .402، ص 1بخاري، ج  -2
 .كتاب 707، ص 2بخاري، ج  -3



 
 

 حجاب از خويشاوندان

نشيني را بـراي   خانه ﴾وتُِ�نّ ُ�يُ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿: در گذشته خوانديد كه خداوند با نزول آيإل
ليكن با وجود ماندن در  ,زنان واجب قرار داد، و بدين ترتيب آنان را از اختفط باز داشت

 توان به فلسفه حجاب دست يافت. بند و باري آنجا رايج باشد بازهم نمي خانه، اگر بي
محرميت به هاي نزديك مرد, با وجودي كه نامحرم هستند، ليكن با ديد  عموماً فاميل

ين مورد اما ببينيم كه حكم اسفم در ا ،دانند شود و آنان را از اهل خانه مي آنها نگاه مي

 إِيااُ�مْ «فرمودند:  كند كه رسول خدا روايت مي چيست؟ حضرت عقبه بن عامر
ُخوَل  ُّ صار آنگاه مردي از ان، »از واردشدن بر زنان جداً خودداري نمائيد« »النَّساءِ  َعَ  َوا

وَل  يَا«پرسيد:  ـُ ِ  َر َا يَْت  ا
َ
َََرأ
َ
َْموَ  أ

ْ
َْموُ  :قَاَل  ؟ال

ْ
برادر شوهر اي رسول خدا! « .)102F1(»الَْموُْت  ال

يعنى خلوت كردن . »اند فرمودند: اينها مرگ ؟ آن حضرتشوهر) چطور شاونداني(خو
 نزديكان شوهر با زن مرگ آور است.

خويشاوندان نزديك مرد را  آن حضرت كه چرا,در اينجا اين نكته قابل توجه است
براي زن موت قرار داد؟ چون عموماً به خاطر خويشاوندي كه در ميان است از اين افراد 

گويد ففن  كنند، زن مي غفلت و اطمينان نيز وجود دارد و مردم تصور و گمان بد نمي
پسر  شخص برادر شوهر من است، چطور از او در حجاب باشم؟ ففني پسر عمو و او

عمه و آن پسر دائي و ديگري پسر خالإل من است، بدين صورت آنها را مثل برادر تصور 
كند، ليكن همإل اين افعال و تعلقات  خندد و شوخي مي كند، مي نموده با آنها صحبت مي

باشند، اگر اينها برادرند پس چرا ازدواج با آنان درست است؟ محرم  ناجا يز و حرام مي

                                           
 .139، ص 1ترمذي، ج  -1
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ا ابد نتواند با او ازدواج نمايد و كسي كه ازدواج با او درست است كسي را گويند كه ت
 محرم نيست و حجاب از او واجب مي باشد.

 درخواست زنان و پاسخ پيامبر

كند كه زنان,  مي روايت با سند خويش از حضرت انس :حافظ ابوبكر بزار
خدا جهاد حاضر شده عرض كردند، يا رسول اهللا! مردان در راه  خدمت رسول اهللا

كنند و از اين طريق فضل و برتري را كسب نموده اند، ما چه عملي انجام دهيم تا  مي

َعَدْت «فرمودند:  مجاهدين برسيم، آنگاه رسول اهللا بتوانيم به درجه و مرتبه ََ ْو  –َمْن 
َ
أ

َها َُْدرُِك َ�َمَل الُْمَجاِهدِ  َْوَها ِمنُْ�نا ِفْ بَيِْتَها ََِِ�ا
َ
 َمَِمًة �

َ
َّ َ�َعال ِبيِْل ا ـَ هر « .)103F1(»ََْن ِف 

اي ديگر مانند آن فرمود) بدون شك او مرتبه  شخصي از شما كه در خانه بنشيند (يا كلمه
 .»نمايد كنند, كسب مي مجاهدين را كه در راه خدا جهاد مي

و خود  را عام دانسته ﴾ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿: شود كه زنان آيإل از اين حديث معلوم مي
به آنها نفرمود كه آيه متوجه شما نيست و  دانستند و رسول خدا مشمول آن مي را نيز

مخصوص ازواج مطهرات است، بلكه آنان را جهت ماندن در خانه تشويق كرد تا جائي 
گردد كه  كه اين نشستن را براي آنها يك نوع جهاد در راه خدا دانست، نيز معلوم مي

ل از نزول حجاب بوده است، از اينجا بود كه آنان وقتي كه آن شركت زنان در غزوات قب
و ثواب مساوي آن  فضيلت را از دست دادند عمل ديگري درخواست نمودند كه در اجر

 نشيني را برايشان بهترين عمل دانست. خانه باشد و آن حضرت

                                           
 .491، ص 3تفسير ابن كبير، ج  -1
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 ِمْهنَةُ « فرمودند: روايت است كه رسول اهللا حديثي ديگر از حضرت انس
اءَ  إِنْ  الُْمَجاِهِدينَ  ِجَهادَ  َُْدرِكُ  بَيِْتَها ِف  َداُ�نا إِدْ  ُ  ـَ َا فعاليت هريك از شما كار و «. )104F1(»ا

 .»كند إن شاء اهللا تعالي اش, با عمل مجاهدين برابري مي زنان در خانه
 
 

 بهترين هديه براي زن

رمودند: روزي رسـول  ف روايت است كه حضرت علي /از حضرت حسن بصري

ّي «از ما پرسيدند:  داخ
َ
ءٍ  أ ةِ  َخْ�ٌ  َشْ

َ
هـيچكس از  » براي زن چه چيز بهتر است؟« »لِلَْمْرأ

برگشتم، گفتم: اي دختر  لحاضرين نتوانست جوابي بگويد، هنگامي كه من نزد فاطمه
 لاي پرسيدند و ما جواب نـداديم، حضـرت فاطمـه    ! رسول خدا از ما مسئلهمحمد

د؟ گفتم: فرمود: براي زن چه چيـز بهتـر اسـت؟ فرمـود: شـما      فرمودند: از شما چه پرسي
جواب نداديد! گفتم: خير، فرمود: براي زن چيزي بهتر از اين نيست كه او مـرد بيگانـه و   

شـب هنگـام دوبـاره بـه مجلـس آن      فرمايـد:   مـي  رد بيگانه او را نبيند، حضرت عليم
از ما پرسـيديد و مـا    اي حاضر شدم و عرض كردم: يا رسول خدا! شما مسأله حضرت

مرد بيگانه او را جواب نداديم، براي زن بهتر از اين چيزي وجود ندارد كه او مرد بيگانه و 

كـدام شـخص آن را گفـت؟ گفـتم:      »َوَمـْن قَـاَل َذلِـَك «فرمودنـد:   نبيند، آن حضـرت 

َها بِْهَعٌة ِمّ� «فرمود:  لفاطمه اي از تن مـن   ارهراست گفته همانا فاطمه پ« .)105F2(»َصَدقَْت إِ�ا
 .»است

                                           
 .409، ص 16، ج كنز العامل -1

 .325، ص 5، ج كنز العامل -2
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گردد كه ماندن زن در خانه و به كـار   از اين حديث و احاديث گذشته چنين مفهوم مي
شدن و از چشم بيگانگان و افراد اوباش و ديوصفت, دورماندن،  و فعاليت در آنجا مشغول

 رسد. گردد، و به مقام و مرتبه مجاهدين مي براي زن بهترين عبادت محسوب مي
 ترين زينت زن حفـظ حجابسـت   ارزنده  اطمه به تو اينگونه خطابستاي زن از ف

 

 فرمــان خــدا قــول نبــي نــص كتابســت
 

 از بهر زنان افضـل طاعـات حجابسـت    
 

 

 تسليم و ترك اختيار

گويند: زن نصف جامعه است چرا در خانه بيهوده بماند؟ ماندن او در خانـه   بعضي مي
كار كنيم،  اگر زن براي كار از خانه خـارج   بدين معني است كه نصف جامعه را از كار بي
 شود. شود, بدان معني است كه نتيجه دوچندان مي

پندارند كه  بايد دانست كه اين گفتإل كساني است كه از اسفم بيگانه هستند و چنين مي
گوينـد: زن بايـد ماننـد مـرد آزادي      ساختن اوست مـي  نشيني زن مصادف با محبوس خانه

خواست از خانه بيرون رود و با هركس خواست پيمان دوستي ببندد داشته باشد, هروقت 
و قوانين ديگري كه خود انسان براي پيشرفت زندگيش وضع نموده است، انجام و اجراي 

 آن قوانين براي زنان جايز است.
در اينجا يك حد فاصل وجود دارد و آن اين كه قوانين حياتي مسلمين را پروردگار 

برخفف كفار كه قوانين آنها ساختگي است و تفاوت ميان اين دو  جهانيان وضع نموده،
داند كدام حكم, به  بر همگان واضح است، خداوند ذاتي عليم و خبير است و خوب مي

نفع بندگان و كدام به ضررشان است، لذا آنچه به فايده انسان است آن را مشروع و آنچه 
جاست كه مسلمان بايد در مقابل دستورات است، از اين ه ضرر آنها است ممنوع قرار دادهب

گشائي و اعتراض را ندارد، زيرا از آينده باخبر  الهي سر تسليم فرود آورد و حق لب
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 ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ فرمايد: نيست و نتيجإل اعمال برايش نامعلوم است، چنانكه خداوند مي
ؤۡ  َوَ�  ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمَنةٍ ُّ ّۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  َّ

َ
ن ًراأ

َ
ّۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 .]36[األحزاب:  ﴾رِهِمۡ أ

هرگاه خدا و رسول امري را فيصله نمودند، هيچ مرد و زن مؤمني اختيار ندارد در مقابل حكم «

اين آيه به عنوان يك اصل در باب تسليم و ترك اختيار و  .»خدا و رسول اظهار نظر كند
اند، در  ت كه خدا و رسول براي ما پسنديدهبي در امري اساعتراض است، زيرا خير و خو

ن وََعَ�ٰ ﴿ فرمايد: جاي ديگر مي
َ
ْ تَ�ۡ  أ بسا چنين است كه « ﴾ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا

يعني ممكن است در  .»تان ناگوار بفهميد در حالي كه فايده شما در آنست شما چيزي را براي

ن َعَ�ٰ ﴿ شود.ها آب حيات يافته  تاريكي
َ
ْ  أ ِّبوا بسا « ].216: ة[البقر ﴾ّلُ�م َ�ّٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُُ

يعني امكان دارد در شكر, كه  .»چنين مي شود كه آنچه مورد پسند شماست برايتان بد است
 خيلي شيرين است سم كشنده جا گذاشته شود.

، نيز اگر گردد عموماً عرف و عادت چنين است كه كار شخص محبوب، محبوب مي
گذارد و  اي بداند كه جز اين طبيبي نيست خودش را كامفً در اختيار وي مي زده مصيبت

نمايد و دلش بخواهد يا نخواهد هر حالتي كه برايش  دادن بدنش خودداري مي از حركت
 پيش بيايد رضايت بخش است.

 فرمايد: حافظ مي
 نشاند قهر دوسـت  عاشقان را گر در آتش مي

 

 ر نظر در چشمإل كـوثر كـنم  تنگ چشمم گ 
 

از اينجاست كه مسلمين در مقابل احكام الهي به هيچ عنوان حق دخالت را به عقل 
 نخواهند داد.



 
 

 رسالت زن

ْهِل  َعَ  َراٍع  الراُجَل «فرمودند:  پيامبر
َ
ةَ وَ  َ�نُْهْم، َمْسئُوٌل  َوُهوَ  بَيِْتِه، أ

َ
 َعَ  َراِ�يَةٌ  الَْمْرأ

هِ َووَ  َ�ْعِلَها َ�يِْت  ِ
َ
مرد امير است بر اهل بيت و اولدش و در مورد «. )106F1(»َ�نُْهمْ  َمْسئُولَةٌ  َوِ�َ  ،ُ

كننده است، و در مورد آنها مسئول  آنها مسئول است، زن نيز بر خانه و اولد شوهر مواظبت
 .»باشد مي

دهد كه هريك از پدر و مادر نسبت به تربيت و نگهداري اهل  اين حديث نشان مي
در روز ,ايفي دارند و اگر چنانچه نسبت به آن كوتاهي از خود نشان دهندخانه وظ

كار  دهد. بنابراين، زن در خانه از كار بي رستاخيز خداوند آنها را مورد بازخواست قرار مي
نيست و رسالتش در خانه در تربيت و ساختن نسل جديد بسي بزرگتر از اينست كه خانه 

سازي را در  كند، او خودش يك كارخانإل عظيم انسان را به قصد كارخانه و اداره رها
كند، همإل علماء و  اختيار دارد كه بزرگترين و مهمترين محصولت را به طبيعت عرضه مي
سازي تكوين يافته  دانشمندان، كليه نوابغ عالم بويژه پيامبران عظام در همين كارخانه آدم

ا گذاشته است. هنگامي كه جامعه زن اند و خداوند هدايت و رهبري بشر را به عهدة اينه
آورد زيان  سازد، در عوض برخي از نتايج مادي كه بدست مي را از خانه خارج مي

رود، چنانكه برخي از آثار مادي نيز  بيند و كليإل آثار معنوي بشر, از دست مي بيشتري مي
اناً خرج آن آوردن پول بيشتر و احي رود و علتش اينست كه مادر, براي به دست از بين مي

جوئي خود وقت روزانه اش را به عوض آموزش و تربيت صحيح فرزند  در راه لذت
كند و در مواجهه با فرزندش، آنقدر خسته و افسرده است كه حوصله  صرف كار ديگر مي

شود و او را  آور مي هاي او برايش رنج زدن با او را ندارد و حتي اغلب خواسته حرف
 واند.خ جو و پرمدعا مي ستيزه
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 نقش پدر در تربيت اوالد

ٰ ﴿ فرمايد: خداوند مي َهاََ َّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا
َ
هۡ  أ

َ
 ].6[التحريم:  ﴾�نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

يعني پدر كه سرپرست  .»تان را نيز از آتش جهنم نجات دهيد اي مؤمنان، خود و اهل و عيال«
اسفمي عامل باشد و اهل و عيالش را كه  خانواده است موظف است كه خود بر احكام

تحت تكفل او هستند به طاعات مجبور كند و آنها را به عادات و اخفق اسفمي عادت 
 دهد.

من دق الواُ ع الواُ ثمثة أـياء: أن ِسن أـمه إذا وُ و�علمه «فرمودند:  پيامبر
وقتي كه  -1اين سه چيز است:  از حق پسر بر پدر,« .)107F1(»الكتاب إذا عقل و�َوجه إذا أدرك
 -3زماني كه به عقل و فهم رسيد قرآن را به او ياد دهد.  -2بدنيا آمد اسم خوبي به او بگذارد. 

 .»هرگاه به سن بلوغ و درك رسيد او را ازدواج بدهد
ََل  َما«در حديثي ديگر فرمودند: 

َ
�  ٌ ُِ ا َوا ً

َ
ْلٍ  ِمنْ  َوُ

َ
ََْهَل  �

َ
َدٍب  ِمنْ  أ

َ
هيچ « .)108F2(»َدَسٍن  أ

 .»بخششي كه پدر به فرزندش عطا كند، بالتر از ادب خوب وجود ندارد
بنابراين، بر پدر لزم است كه فرزندان را به فراگيري فرائض و واجبات مجبور كند و 

گاه اسباب و وسائلي را كه سبب  به اين طريق آنها را تربيت و تأديب نمايد، و هيچ
گردند, در دسترس آنان قرار ندهد. پدر بايد با  ان ميتربيتي و فساد اخفقي فرزند بي

هوشياري كامل از حيا و عفت اهل و عيالش مواظبت نمايد و با ارتكاب افعال خوب و 
پسنديده خانواده اش را از آتش جهنم دور نگه دارد، زيرا اگر محيط خانواده سالم باشد و 

يرند و اگر فرهنگ غير اسفمي گ قرآن و سنت آنجا حاكم باشد, فرزندان از آن رنگ مي
 پسندند. يابند و همان روش را مي پياده شود, اولد نيز به همان جهت تمايل مي

آيات مربوط به حجاب با تفصيل بيان شد از خداوند مسألت دارد كه مؤمنين و 
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مؤمنات را توفيق عمل عنايت بفرمايد، در اينجا يكي ديگر از مسائل كه بازهم مربوط به 
 گردد. ست بيان ميحجاب ا

 خروج زنان به مساجد

 نگارند: در مورد خروج زنان به مساجد چنين مي /امام العصر انورشاه كشميري
به نمـاز جماعـت    گردد كه زنان در زمان پيامبر مي از بسياري احاديث چنين مستفاد

 كردند و در اين باره احاديث قولي نيـز موجـود اسـت، چنانكـه رسـول اهللا      شركت مي

َّ َعِن الَْمَساِجد«مودند: فر ليكن بـا   ،»كنيزهاي خدا از مساجد منع نكنيد« .»ََ َ�ْمنَُعوا إَِماَء ا
هايي قائل اند و متأخرين، خروج زنان را بـه   وجود اين فقهاء كرام رحمهم اهللا محدوديت

َع�َِشـَه َ�ْن «فرمايد:  مسجد مطلقاً ممنوع قرار داده اند، چنانكه اين حديث ابوداود كه مي
َّ  ل ْوُل ا ـُ ْدرََك َر

َ
ْدَدَ،  َما قَالَْت لَْو أ

َ
 بَـِ   �َِسـاءُ  ْت ُمِنعَ  َكَما الَْمْسِجدَ  لََمنََعُهنا  النَّساءُ  أ

اِ�يَل  اين زمانه را كـه   فرمايد: اگر رسول اهللا است كه ميروايت  لاز حضرت عايشه« »إِْسَ
فرمـود،   , البته آنها را از آمدن به مسـاجد نهـي مـي   يافت زنان چيزهايي را احداث نموده اند درمي
 .  »همانگونه كه زنان بني اسرائيل منع شدند

از رفـتن زوجـه اش بـه مسـجد چنانكـه در صـحيح        نيز ناخشنودي حضرت عمر
 نمايند. و كراهيت خروج از ابن مبارك و فقهاي ديگر اين مطلب را تأييد مي ،بخاري آمده

فرمايند: در اينجا سري وجود دارد و آن اين  مي /كشميريامام العصر عفمه انورشاه 
كه من در شريعت اسفم ترغيب و تشويقي جهت حضور زنان در مساجد مشاهده 

، چنانكه حضرت عبداهللا ابن ام، البته برخفف آن احاديث زيادي روايت شده است نكرده

ةِ  َصَمةُ «كند:  روايت مي از پيامبر مسعود
َ
ََْهُل  تَِهابَيْ  ِف  الَْمْرأ

َ
 ُدْجَرََِها ِف  َصَمََِها ِمنْ  أ

ََْهُل  َاَْدِعَها ِف  وََصَمُ�َها
َ
نماز زن در خانه بهتر است از نمازي « .)109F1(»بَيِْتَها ِف  َصَمََِها ِمنْ  أ
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كه در چهار ديواري خانه بخواند، و نمازش در اطاقي كه داخل سالن است بهتر است از نمازي 
 .»كه در سالن بخواند

اين بوده كه زنان به مسجد  احت دارد بر اين كه رضايت پيغمبراين حديث صر

إن كن َ بد لن من ااروج َليخرجن «فرمايد:  نروند، چنانكه در حديثي ديگر مي
اي به جز خروج  اگر چاره« .»َفمت بدون ز�نة َم يتعَرن َِن َعلن هن كذا و�ذا

بدون آرايش باشد مواد خوشبو استعمال نكنند, اگر اينطور  شان كامفً ساده و ندارند، بايد خروج

. يعني اگر هدف عبادت و رضاي خداست شرط همين )110F1(»كردند آنها چنين و چنان هستند
 است و اگر شخصي از اين دستور سرپيچي كرد هدفش زنا و بدكاري است, نه عبادت.

ر حديث حضرت ر آنست كه ديكي ديگر از اسرا«فرمايد:  مي :عفمه بدر عالم

لَُها، الرَّجالِ  ُصُفوِف  َخْ�ُ «مرفوعاً روايت شده:  ابوهريره وا
َ
َها أ ّ ََ  ُصُفوِف  وََخْ�ُ  آِخُرَها، َو

َها آِخُرَها، النَّساءِ  ّ ََ لَُها َو وا
َ
هاي مردان, صف اول و بدترين آن صف آخر  بهترين صف« .)111F2(»أ

 .»آن صف اول استهاي زنان، صف آخر و بدترين  است و بهترين صف
اين حديث شايد در مرحله اول براي شخص تعجب آور باشد كه نماز امر معروف و 

يابيم كه اين  خوبي است اين شر و بدي از كجا؟ ليكن بعد از كمي تفكر و تدبر درمي
بدي در صفوف از ناحيه قرب مردان با زنان است، هر صفي از مردان يا زنان كه با جنس 

د آن شر است، البته نه به اين معنا كه في الحال خوب نيست، بلكه مخالفش نزديك باش
آن در شُرُف افتادن و لغزش خوردن است، گويا شر دور و برش را فرا گرفته و هرلحظه 

 احتمال دارد در فتنه بيفتند.

كند كه زنان در نماز جماعت شركت نكنند، البته چون  بيان مي ةًاين حديث اشار
كه زنان را ,اعت كار معروفي بود, براي صاحب وحي مناسب نبودحاضرشدن به نماز جم

 هاي آن حضرت دارد، ليكن از گفته در زمان  خود از اين كار معروف و خوب باز
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(در عدم حضور بوده است گردد كه رضايت پيغمبر ن مفهوم ميچني
112F

. اصحاب گرامي )1
زنان را از آمدن به  تمر بودند و بعد از وفات آن حضركامفً متوجه اين ا پيغمبر

هايشان  خانه« »لَُهنا  َخْ�ٌ  َوُ�يُوُ�ُهنا «كه فرمودند:  مسجد باز داشتند و به گفته رسول اهللا
 .»برايشان بهتر است، عمل نمودند

در اين مورد با پدرش اختفف  بپسر حضرت عبداهللا بن عمر حضرت بفل

وُل رَ  قَاَل «فرمود:  بنظر داشت، حضرت عبداهللا بن عمر ِ  ـُ َا   لِلنَّساءِ  ائَْذنُوا ا
َ
 إِل

ِ «پسرش فرمود: ، »زنان را به شب اجازه دهيد كه به مسجد بروند« .»بِاللايِْل  الَْمْسِجدِ  َا  ََ  َوا
َذنُ 
ْ
تاِخْذنَهُ  لَُهنا  نَأ به خدا سوگند كه ما به آنها اين اجازه را نخواهيم داد، زيرا اين « .»َدَ�مً  ََ

ن سخن در چون اي. »شدن به فتنه است اي براي نزديك از خانه براي آنها بهانه رفتن بيرون
(به پسرش ناسزا گفت لگفته شد حضرت ابن عمر مقابل فرمودة رسول اهللا

113F

2(. 
جهت اداي نماز از منزل خارج  ر آمده كه زني در زمان رسول اهللادر حديثي ديگ

(ن زد و خواسته اش را برآورده نمودشد، ناگهان مردي با او روبرو شد، او را بر زمي
114F

3(. 
از زمان آن  كه شرايط بعد از حضرت رسول اهللا در اينجا اين نكته قابل توجه است

كه يك نفر جوان بود و از  بود و حضرت بفل از پسر ابن عمر تغيير يافته حضرت
هت رفتن احوال دنيا آگاهي بيشتري داشت، بر اين اعتقاد بود كه خروج آنان حتي اگر ج

گردد، اين كار خير را بهانه گرفته، برخي از آن  به مسجد باشد بازهم سبب فتنه و فساد مي
ماندن در خانه را براي زنان از  كنند، به همين علت اصحاب پيغمبر سوء استفاده مي

 دانستند. رفتن به مساجد بهتر مي
هم  آن حضرتفاجر خالي نيست، در زمان دنيا در هيچ زمان از افراد فاسق و 

  فرمايد: گشتند. خداوند مي افرادي بودند كه دنبال فتنه و فساد مي
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عۡ  َمن ّّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ َۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ۥُ�ُ قَوۡ  ِجُبَك َُ َ ٱ ِهدُ َو�ُشۡ  َياُّ َّ  ٰ ّ  َوُهوَ  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  َما َ�َ َُ َ� 
 ٱ ِ�  َسَ�ٰ  تََوّ�ٰ  �َذا ٢ َصامِ ۡ�ِ ٱ

َ
ۚ لنّسۡ ٱوَ  َث رۡ �َۡ ٱ لَِك َوُ�هۡ  �ِيَها ِسدَ ِ�ُفۡ  ِض �ۡ� ُ ٱوَ  َل َّ  �َ  َّ ِ ُُ 

ََ لۡ ٱ ها كسي هست كه سخن او در باب زندگاني دنيا ترا  از انسان« ].205–204: ة[البقر ﴾٢ َفَسا

گيرد، در صورتي كه او  به شگفت درمي آورد و خدا را به آنچه در دل وي هست گواه مي
دگانست و چون در زمين رياست پيدا كند بشتابد تا در آنجا تباهي كند و ترين ستيزن سخت

 .»كاري را دوست ندارد زراعت و مواشي را نابود سازد و خدا تباه

يغ بود، شأن نزول آيه به اين صورت است كه أخنس بن شريق مردي فصيح و بل
بسا اوقات به  آمد، خود را حامي اسفم معرفي نموده، مي هرگاه در خدمت رسول اهللا

تر از او كسي نيست، وقتي كه از  كردند كه مخلص كرد، مردم تصور مي درد اسفم گريه مي
كرد، به رفقاء و همفكران خود  شد برخفف اسفم و مسلمين كار مي مجلس بلند مي

داد كه حيوانات مسلمين را بكشند، زراعت آنها را ويران كنند و زنان مسلمين  دستور مي
كنند و مسلمانان فقير و تنگدست را آزار برسانند، خداوند با نزول اين آيه راز را مسخره 

گرچه  گر معرفي نمود كه در پي تخريب اسفم است, او را افشاء نمود و او را مردي حيله
(دهد ظاهراً خود را مسلمان جلوه مي

115F

1(. 
(استگويند: منظور از اهفك حرث, زناكاري و از اهفك نسل, لواطت  بعضي مي

116F

2( .
يعني اين شخص سبب ترويج فساد در جامعه بود و خداوند فساد و اهل آن را دوست 

 ندارد.
زماني كه از احوال دنيا باخبر شد رأي شخص خود را چنين  لحضرت عايشه

ى لَوْ «اظهار داشت: 
َ
وُل  َرأ ـُ ِ  َر َا ْدَدَ،  َما ا

َ
 بَِ   �َِساءُ  ُمِنَعْت  َكَما الَْمْسِجدَ  لََمنََعُهنا  النَّساءُ  أ

اِ�يَل  ديد، آنان را از رفتن به  اند مي آنچه را كه زنان احداث نموده اگر رسول اهللا« .)117F3(»إِْسَ

                                           
 .353، ص 1، ج بني الفرقان -1

 .96، ص 1، ج روح الـمعانی -2

 .71، ص 1سنن ترمذي، ج  -3
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 .»داشت، همانگونه كه زنان بني اسرائيل بازداشته شدند مسجد باز مي

 بندي احاديث دسته
 -2لـق.  اذن مط -1بنـدي نمـود:    توان چنين دسـته  را در اين باره مي احاديث پيغمبر

جـواز   -4ممنوعيت خروج براي جمعه باسـتثناء عيـدين.    -3محدوديت خروج به شب. 
تشويق و ترغيـب زنـان جهـت     -6كراهيت خروج براي عيدين.  -5خروج براي عيدين. 

 نماز در منزل.

 اذن مطلق
الِمٍ  َ�نْ « -1 �ِيهِ  َ�نْ  ـَ

َ
ّ  َعِن  أ ِِ

َا َذنَِت  إَِذا ا
ْ
تَأ ـْ ةُ  ا

َ
َدِد�ُ  اْمَرأ

َ
  مْ أ

َ
 ََمَ  الَْمْسِجدِ  إِل

ْمنَْعَها ََ«)118F1(. »از سالم از پدرش از پيامبر  روايت است كه هرگاه همسر يكي از شما اجازه
 .»خواست كه به مسجد برود آن را منع نكنيد

َِ  َ�نْ « -2
َ
نا   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
وَل  أ ـُ ِ  َر َا ِ  إَِماءَ  َ�ْمنَُعوا ََ  :قَاَل  ا َا ِ  َمَساِجدَ  ا َا  َوِلَْخرُْجنَ  ا

فرمود: كنيزان خدا را از مساجد  روايت است كه پيامبر از حضرت ابوهريره« .)119F2(»ََِفَمٌت 
 .»خدا بازنداريد و هرگاه خارج شدند بايد بدون زينت و آرايش خارج شوند

 محدوديت خروج به شب
ّ  َعِن  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -1 ِِ

َا َذنَ�ُ  إَِذا :قَاَل  ا
ْ
تَأ ـْ   بِاللايِْل  �َِساُؤُ�مْ  مْ ا

َ
 الَْمْسِجدِ  إِل

َذنُوا
ْ
فرمود: هرگاه زنان شما به  روايت است كه پيامبر باز حضرت ابن عمر«. )120F3(»لَُهنا  ََأ

 .»شب اجازه خواستند كه به مسجد بروند آنان را اجازه بدهيد

                                           
 .788، ص 2صحيح بخاري، ج  -1
 .94، ص 1ابوداود، ج  -2

 .148، ص 3، ج نيل األوطار ورواه اجلامعة إال ابن ماجه، 119، ص 1بخاري، ج  -3
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ّ  بَ�ْن ِابِْن ُ�َمرَ « -2 ِِ
َا زنان را « .)121F1(»بِاللايِْل  الَْمَساِجدَ  �َِساُؤُ�مْ  َ�ْمنَُعوا َ َعِن ا

 .»از رفتن به مسجد به شب منع نكنيد

 ممنوعيت خروج جهت نماز جمعه باستثناء عيدين
َهاٍب  بِْن  َطاِرقِ  َ�نْ « -1 ّ  َعِن  ـِ ِِ

َا ُُمَعةُ  :قَاَل  ا
ْ
 ِف  ُمْسِلمٍ  ُكّ  َعَ  َواِجٌب  َدّق  ال

َا  َعَاَعةٍ  ْرَ�َعةً  إِ
َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
ّ  أ ِِ وْ  َص

َ
گويد:  مي طارق بن شهاب « )122F2(»َمِر�ٌض  أ

فرمود: جمعه حق و واجب است بر هر مسلمان كه آن را با جماعت ادا كند، مگر بر  رسول اهللا
 .»مريض -4پسر نابالغ.  -3زن.  -2غفم و برده.  -1چهار گروه: 

مرسل جيد است و عبيداهللا بن محمد العجلي آن فرمايد: اين حديث  مي /امام بيهقي
 را مسند شمرده و گفته طارق از ابي موسي روايت نموده است.

 أا اَِ أن جدت ددثت� األنّاري عَية بن الرحن عبد بن إـماعيلقال « -2
 أنا: َقال السمم عليه َرددنا َسلم اياب ع َقام عمر َأَانا بيت ف األنّار �ساء عع
ولِ  وُل ـر ول مردبا َقلنا إل�ن اهللا ـر ول و اهللا بـر  �ش�ن َ أن ع أَبايعن: قال ـر

 يده مد و اييت داخل من أيدينا َمددنا نعم: َلنا قالت ََن�؟ َ و �سقن َ و ـيئا باهللا
 و ئَالنا اَباع عن نهينا و العيدين ف العواَق و اليض �رج أن أمرنا و: قالت خارج من
 .)123F3(» اَيادة: قالت عنه؟ نهيف الي معروفـال ما: لا قلت: قال علينا عةع َ

 ام به من خبر داد كه پيامبر جده گويند: مي اسماعيل بن عبدالرحمن بن عطيه انصاري«
نزد ما آمد، كنار دروازه ايستاد و سفم داد،  اي جمع كرد، حضرت عمر را در خانهزنان انصار 

به سوي شما هستم، گفتيم: مرحبا به  اديم، فرمود: من قاصد رسول اهللاما جواب سفم را د
و قاصدش، فرمود: آيا مايليد بيعت كنيد, كه با خدا كسي را شريك نسازيد، دزدي  رسول اهللا

داخل خانه دراز كرديم و مان را از  هاي گويد: جواب داديم: بله، آنگاه دست و زنا نكنيد، راوي مي

                                           
 .90، ص 3صحيح ابن خزيمه، ج  -1
 .159، ص 1ابوداود، ج  -2
 .112، ص 3صحيح ابن خزيمه، ج  -3
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گويد: در آن روز به ما دستور داده  تش را از بيرون دراز نمود، راوي مينيز دس حضرت عمر
ها  شد كه روز عيد, زنان حائضه و نيز دختران تازه بالغ را عيدگاه ببريم، از همراهي جنازه

ام گفتم: از كدام كار معروف  گويد: به جده بازداشته شديم و جمعه از ما ساقط شد، اسماعيل مي
 .»گري يد، گفت: نوحهديگر باز داشته شد

3- » َّ ى َ�بَْد ا
َ
ناه َرأ

َ
ُُمَعةِ  يَْومَ  الَْمْسِجدِ  ِمنَ  النَّساءَ  ُ�ِْرجُ َ�ْن ِابِْن َ�ْمِرو الشيباِ َ

ْ
 ،ال

  اْخرُْجنَ : َوَ�ُقوُل 
َ
وايت است كه وي از پسر عمرو الشيباني ر« .)124F1(»لَُ�نا  َخْ�ٌ  ُ�يُوَُِ�نا  إِل

گفت:  كرد و مي مشاهده نموده كه زنان را روز جمعه از مسجد خارج ميرا  عبداهللا بن مسعود
 .»تان برويد كه برايتان بهتر است هاي به خانه

ََ َعَاَعةٍ « -4  )125F2(»َكَن ِإلبَْراِهيْم ثَمَ، �ِْسَوٍة ََلَْم يَُ�ْن يََدُ�ُهنا َ�ْرُْجَن إِل ُعَُعٍة َو
 .»داد كه به جمعه و جماعت بروند ه نميتا همسر داشت، آنان را اجاز ابراهيم سه«

 جواز خروج براي عيدين
َّ  َ�بااٍس  ابِْن  َعِن « -1 وُل ا ـُ   َو�َِساَءهُ  َ�نَاَِهِ  ُ�ِْرجُ  قَاَل: َكَن َر

َ
ِعيَديِْن  إِل

ْ
 .)126F3(»ال

دختران و همسران خويش را براي عيد  فرمايد: رسول اهللا مي بحضرت عبداهللا بن عباس«
 .»كرد خارج مي

قال: دق ع ك ذات نَاق أن َرج إل العيدين ولم ي�ن يرخص  عن ع « -2
فرمايد: بر هر صاحب نطاق  مي حضرت علي« .)127F4(»لن ف شء من ااروج إَ إل العيدين

(پيش بند زنان كه در هنگام كاركردن در خانه بر كمر بندند) لزم است كه براي عيدين خارج 
 .»داد غير از عيدين اجازه نمي شود و براي هيچ خروجي

                                           
 .35، ص 2، ج رواه الطربانی فی الكبري ورجاله موثقون، جممع الزوائد -1

 .385، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -2
 .182، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -3
 .182، ص 2ن ابي شيبه، ج مصنف اب -4
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ود كنا �رجان �ساءهم ف العيدين و�منعان هن من المعة« -3  .)128F1(»عن علقمة واـأل
كردند و از  همسران خود را جهت رفتن به عيدين خارج مي بحضرت علقمه و اسود«

 .»كردند جمعه آنان را منع مي
*** 

 كراهيت خروج براي عيدين
فرمايـد:   مـي  /ابـراهيم « .)129F2(»العيـدين ف النسـاء خـروج ي�ره قال إبراهيم عن« -1

 .»خروج زنان براي عيدين مكروه است

روايت است  باز ابن عمر« .)130F3(»العيدين ف �ساءه �رج َ كن أنه عمر ابن عن« -2
 .»كرد كه او همسرانش را براي عيدين خارج نمي

 وَ فَـرال إل َـرج لهأه من امرأة يدع َ كن أنه أبيه عن عروة بن هشام عن« -3
كند كه وي هيچيك از زنان خـانواده اش را   هشام بن عروه از پدرش روايت مي« .)131F4(»أضح إل

 .»داد كه براي عيد فطر يا عيد قربان بروند اجازه نمي
 .)132F5(»واألضـح الفَـر ف �ـرجن يـدعهن َ العواَـق ع شء أـد القاـم كن« -4

گرفت و اجازه خروج جهت عيد فطر و  زه بالغ بسيار سخت ميقاسم نسبت به دختران جوان تا«
 .»داد به آنان نمي ,عيد قربان

فرمايد: بـراي   مي /ابراهيم« .)133F6(»العيدين إل َرج أن للشابة كره قال إبراهيم عن« -5
 .»زن جوان مكروه است كه براي عيدين برود

                                           
 .182، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -1
 .183، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -2
 .183، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -3
 .183، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -4
 .183، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -5
 .183، ص 2مصنف ابن ابي شيبه، ج  -6
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ت كـه در ايـن زمـان    روايـت اسـ    -رحمهـم اهللا   -از ابن مبارك و سفيان ثوري « -6
 .)134F1(»خروج زنان براي عيدين مكروه است

 تشويق و ترغيب زنان جهت نماز در منزل
ول اهللا! يمنعنا أزواجنا أن نّ� معك« -1 و�ب  عن أم حيد قالت: قلت: يا ـر

ول اهللا صمَ�ن ف بيوَ�ن أَهل من صمَ�ن ف دجر�ن  الّلوة معك َقال ـر
 .)135F2(»َ�ن ف الماعةوصمَ�ن ف دجر�ن أَهل من صم

گذارند كه ما همراه شما نماز  فرمايد: گفتم اي رسول خدا! شوهران ما نمي مي لام حميد«
فرمود: نمـاز شـما    همراه شما نماز بخوانيم، آن حضرتبخوانيم، در حالي كه ما دوست داريم 

ر چهـارديواري  هاي تان بهتر است از نمازي كه در چهارديواري بخوانيد و نمـازي كـه د   در خانه
 .»منزل بخوانيد بهتر است از نمازي كه در جماعت بخوانيد

شان را از رفـتن بـه    همسران ,منع ازواج  -1در اين حديث دو نكته قابل توجه است: 
 .شكايت زنان و پاسخ رسول اهللا -2 مسجد.

گردد كه احاديث اذن، به ابتداي اسفم محدود بوده تا حضـور   از اين حديث معلوم مي
حد اكثر اسـتفاده   آنان بگردد و از محضر رسول اهللا زنان در مساجد سبب تقويت ايمان

اما زماني كه علم و دانش شيوع بيشتري پيدا كرد نيازي به اين نبود كه زنـان در   ،را ببرند
به صـورت تعـريض و اشـاره احـاديثي را بيـان       اجد حاضر شوند، آنگاه رسول ا هللامس

نمود كه در خانه بمانند و آنجا به عبادت خدا مشـغول شـوند، از    فرمود و زنان را تشويق
اينجا بود كه اصحاب گرامي رضوان اهللا علـيهم اجمعـين متوجـه شـدند و برخـي رفـتن       

شان را به مساجد ممنوع قرار دادند، زنان وقتي كه با اين ممانعت روبـرو گشـتند    همسران
ده عرض كردند: يا رسول اهللا! شكايت نمو اض شدند و به محضر گرامي آن حضرتنار

                                           
 .71، ص 1ترمذي، ج  -1
 .384، ص 2ابن ابي شيبه، ج  مصنف -2
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ت بخـوانيم از مـا گرفتنـد. آن    شوهران ما اين فضيلت را كه ما همراه با شما نمـاز جماعـ  
اين عمل اصحاب گرامي را محكوم نكرد، بلكـه بـا تشـويق و ترغيـب زنـان       حضرت

جهت اداء نماز در خانه, عمل اصـحاب رضـوان اهللا علـيهم اجمعـين را تائيـد نمـود، از       

گـردد كـه تعـداد كثيـري از      مفهوم مـي  »�ب الّلوة معك«و  »يمنعنا أزواجنا«كلمات 
 اصحاب دست به اين كار زدند، يك يا دو نفر نبودند.

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -2 َا َو�ْدٍ  بِْن  ا ارِّى  ـُ َّ نْ
َ
ِتهِ  َ�نْ  األ ةِ  َ�ما

َ
َِ  اْمَرأ

َ
اِعِدّى  ُحَيْدٍ  أ َها السا �ا

َ
 َجاَءْت  َ

 
َ
ّ  إِل ِِ

َا وَل  يَا َ�َقالَْت  ا ـُ ِ  َر َا ِّ  ا ِدّب  إِ
ُ
َمةَ  أ ّا ناِك  َعِلْمُت  قَدْ  :قَاَل . َمَعَك  ال

َ
ِبّ�َ  َ

ُ
َمةَ  ت ّا  ال

 ِمنْ  َخْ�ٌ  ُدْجَرَِِك  ِف  وََصَمَُِك  ُدْجَرَِِك  ِف  َصَمَِِك  ِمنْ  َخْ�ٌ  بَيِْتِك  ِف  وََصَمَُِك  َمِع 
 َمْسِجدِ  ِف  وََصَمَُِك  قَْوِمِك  َمْسِجدِ  ِف  َصَمَِِك  ِمنْ  َخْ�ٌ  َدارِكِ  ِف  وََصَمَُِك  َدارِكِ  ِف  َصَمَِِك 
َمَرْت  - قَاَل  -. َمْسِجِدى ِف  َصَمَِِك  ِمنْ  لَِك  َخْ�ٌ  قَْوِمِك 

َ
قَْص  ِف  َمْسِجدٌ  لََها َ�بُِ َ  ََأ

َ
ءٍ  أ  َشْ

لَِمهِ  بَيِْتَها ِمنْ  َْ
َ
ًّ  َََكنَْت  َوأ َّ َا  ِ�يهِ  َُ َ  لَِقيَِت  َد َا َا  ا  .)136F1(»وََجلا  َع

كه عمه اش (ام  كند از عمه اش ابي حميد الساعدي روايت مي عبداهللا بن سويد انصاري«
همراه شما نماز بخوانم، آن  آمد و گفت: يا رسول اهللا! من دوست دارم حميد) پيش پيامبر

اري، البته نماز تو در دانم كه نمازخواندن را همراه من دوست د فرمودند: من مي حضرت
ات بهتر است از نمازي كه در سالن بخواني و نمازت در سالن بهتر است از نمازي كه در  خانه

ات بخواني و  حياط منزل بخواني و نمازت در آنجا بهتر است از نمازي كه در مسجد محله
داد در نمازت در آنجا بهتر است از نماز در مسجد من. آنگاه آن زن قانع شد و دستور 

ترين مكان خانه اش, مسجدي بنا كردند و تا دم مرگ آنجا نماز  ترين و تاريك خلوت
 .»خواند مي

صراحتاً به اين زن دستور داد كه در خانه نماز بخوان, با  در اين حديث نيز پيامبر
نمازشان را  كه پشت سر پيامبر,وجودي كه زنان آن زمان بيش از اندازه حريص بودند

 نماز زن را در خانه بهتر از آن قرار داد. اما پيامبر ،بخوانند

                                           
 .95، ص 3صحيح ابن خزيمه، ج  -1
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ّ  َعِن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -3 ِِ
َا ةِ  َصمةُ : قَاَل  ا

َ
ََْهُل  َاَْدِعَها ِف  الَْمْرأ

َ
 بَيِْتَها، ِف  َصمََِها ِمنْ  أ

ََْهُل  بَيِْتَها ِف  وََصمُ�َها
َ
 .)137F1(»ُدْجَرََِها ِف  َصمََِها ِمنْ  أ

فرمود: نماز زن در مخدع  آن حضرت روايت است كه هللا بن مسعوداز حضرت عبدا«
شوند) افضل است  كنند و اشياء گران قيمت آنجا نگهداري مي (اطاقي كه داخل خانه درست مي

از نمازي كه در خانه بخواند و نمازش در خانه بهتر است از نمازي كه در چهارديواري منزل 
 .»بخواند

 أـد ف اهللا إل مرأةـال َّليها صمة أدب إن: قال اَِ عن اهللا عبد عن« -4
 .)138F2(»َلمة بيتها ف مكن
ترين نماز زن  فرمودند: بهترين و محبوب روايت است كه پيامبر از عبداهللا بن مسعود«

 .»ترين مكان خانه اش آن را بخواند نزد خداوند، نمازي است كه در تاريك

مّ  َ�نْ « -5
ُ
لََمةَ  أ ّ اَا  إِنا  ـَ ِِ  ْعرُ  النَّساءِ  َمَساِجدِ  َخْ�ُ : قَاَل از ام « .)139F3(»ُ�يُوَِِهنا  ََ

شان  هاي ن مساجد براي زنان كُنج خانهفرمودند: بهتري روايت است كه پيامبر خدا لسلمه
 .»است
مرأة وددها َفهل ع صمَها ف ـقال صمة ال عن اَِ بعن ابن عمر« -6

 .)140F4(»المع ممس وعش�ن درجة
فرمودند: نمازي كه زن به تنهائي بخواند بر  روايت است كه پيغمبر خدا باز ابن عمر«

 .»نمازي كه در جماعت بخواند بيست و پنج درجه فضيلت دارد

                                           
 .95، ص 3صحيح ابن خزيمه، ج  -1
 .96، ص 3صحيح ابن خزيمه، ج  -2

 .92، ص 3، صحيح ابن خزيمه، ج 149، ص 3، جرواه امحد، نيل األوطار -3

 .416، ص 16، ج كنزالعامل -4



 
 

 مسائل متفرقه

(براي زن عيادت و تعزيت زن، يا محرمش درست است -1
141F

1(. 
(پوشيدن كفش مردانه براي زن حرام است -2

142F

2(. 
خواه لباس يا چيز ديگر در ايام عدت براي زن نادرست  هرچه براي زينت باشد، -3
(است

143F

3(. 
(در ايام حيض يا نفاس، غير از تفوت قرآن اذكار ديگر براي زن درست است -4

144F

4(. 
(دخول مسجد در ايام حيض يا نفاس حرام است -5

145F

. (جنابت نيز در همين حكم )5
 است).

ان آنان وجود در حكم حجاب عموم زنان با ازواج مطهرات برابرند و فرقي مي -6
(ندارد

146F

6(. 
(ذبيحإل زن حفل است شخصي كه آن را حرام بداند گنهكار است -7

147F

7(. 
(پوشيدن لباس مردانه براي زن و لباس زن براي مرد حرام است -8

148F

8(. 
(أخذ بيعت از زن نزد اهل تصوف درست نيست -9

149F

9(. 

                                           
 .580فتاوي رشيديه، ص  -1
 .580فتاوي رشيديه، ص  -2
 .585، ص 1فتاوي رشيديه، ج  -3
 .597، ص 1فتاوي رشيديه، ج  -4
 .597، ص 1فتاوي رشيديه، ج  -5
 .223، ص 1فتاوي رشيديه، ج  -6
 .957امداد المفتين، ص  -7
 .598امداد المفتين، ص  -8
 .42فتاوي رشيديه، ص  -9
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گيرد، با  نشيند و با دادن دست از آنها بيعت مي مرشدي كه با زنان روبرو مي  -10
هنگام  به او حرام است، زيرا رسول اهللا دادن زن كردن و دست ين پير و مرشد بيعتچن

(گرفت بيعت دست زنان را نمي
150F

1(. 
اگر زن حجاب شرعي ندارد و مرد از اين عمل وي ناخشنود است و مكرراً به او   -11

اما اگر مرد هم از اين عمل او راضي است، يقيناً  ،دهد بر مرد گناهي نيست تذكر مي
(باشد ت گنهگار ميسخ

151F

2(. 
نمودن جهت سقط آن،  شدن اعضاء بچه در شكم مادر، كوشش بعد از تكميل  -12

گردد، استعمال چنين دارو هرگز  گناهش بسيار سنگين و در حكم قتل نفس محسوب مي
(درست نيست

152F

3(. 
آمدن زنان در جلو پير و مرشد حرام است و در هيچ صورتي درست نيست،   -13

نمودن (از پشت پرده) جايز و گرنه حرام و ممنوع  باشد، صحبتالبته اگر خوف فتنه ن
(باشد مي

153F

4(. 
(حجاب از نابينا هم واجب است  -14

154F

5(. 
گردد و تمام احكام  از نظر شرع مقدس اسفم پسر پانزده ساله بالغ محسوب مي  -15

(گردد. بنابراين، حجاب هم از وي فرض و لزم است بالغين بر وي مترتب مي
155F

6(. 
يك بار همسرش را از زيارت والدين منع نكند، اين در  شوهر، در هفته  -16

روند، شوهر آنها را  صورتيست كه والدين در خانإل دخترشان نيايند و اگر والدين آنجا مي

                                           
 .49فتاوي رشيديه، ص  -1
 .187فتاوي رشيديه، ص  -2
 .544فتاوي رشيديه، ص  -3
 .589فتاوي رشيديه، ص  -4
 .794، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -5
 .794، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -6
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(توانند در هفته يكبار ديدار بيني كنند باز ندارد، آنان مي
156F

1(. 
خرج و مخارج سفر جهت مفقات بر مرد واجب نيست، نيز بدون رضايت   -17
(تواند نزد والدينش بماند زن نمي شوهر

157F

2(. 
كند، قابليت بيعت را  پير و مرشد، اگر از مستوراتي كه مريدانش هستند پرده نمي  -18
(ندارد

158F

3(. 
حجاب است فاسق، و امامتش مكروه تحريمي است،  شخصي كه همسرش بي  -19

چنين شخصي قابليت امامت را ندارد و بايد از امامت معزول شود، كساني كه امامت 
(پسندند گنهگارند نين فردي را ميچ

159F

4(. 
در اين زمان بلكه از زمانإل بسيار قديم شركت زنان در مساجد و عيدگاه جهت   -20

نماز جماعت ممنوع قرار داده شده، چنانكه در احاديث وارد شده است، در درمختار 

 .)160F5(»و��ره دهورهن الماعة لو بمعة وعيٍد ووعٍا مَلقاً «آمده: 
رآن است و در نماز تراويح يا نفل با همراه محارمش در مكاني اگر زني حافظ ق  -21

كه غير از آنها كسي ديگر نباشد، قراءت با صداي بلند بخواند جايز نيست، زيرا كفم زن 
(نزد بعضي عورت است

161F

6(. 
تواند به صورت او نگاه كند، در تجهيز و تكفين او شريك  اگر زن مرد، شوهر مي  -22

تواند آن را غسل بدهد و به بدنش دست بزند،  نمايد، البته نمي باشد و جنازه اش را حمل

                                           
 .157، ص 1، ج عزيز الفتاوی -1

 .32، ص 5، ج احسن الفتاوی -2

 .145، ص 1ج  عزيز الفتاوی، -3

 .203، ص 1، ج عزيز الفتاوی -4

 .213، ص 1، ج عزيز الفتاوی -5

 .236، ص 1، ج عزيز الفتاوی -6
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(تواند به او غسل هم بدهد اگر شوهر مرد، عفوه از اين امور همسرش مي
162F

1(. 

بۡ  َوَ� ﴿: ممانعت زنان فاسقه و بدكار از آيإل  -23 ُُعوَ�ِِهنّ  إِّ�  زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ وۡ  ِِ
َ
ٓ  أ  �ِِهنّ َءابَا

وۡ 
َ
ٓ  أ وۡ  وَ�ِِهنّ ُ�عُ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنّ َنا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  ءِ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
ٰ إِخۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نِِهنّ َ�

َ
ٰ  بَِ�ٓ  أ َخَ�

َ
وۡ  تِِهنّ أ

َ
 أ

 ٓ (آيد به دست مي ﴾�ِِهنّ �َِسا
163F

2(. 

جَ  نَ َ�َ�ّجۡ  َوَ� ﴿: هاي از آيه  -24 َِ�ٰ  َ�ۡ�َ ﴿ ﴾ِهلِّيةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ّ  َوَ� ﴿ و ﴾بِزِ�َنة تِ ُمتََ�ّ
بۡ  شود كه براي زن رفتن به بازار يا ظاهرشدن در اجتماعات يا  معلوم مي ﴾زِ�نََتُهنّ  ِدينَ َُ

پيش نامحرم با زينت و آرايش قطعاً حرام است، البته اگر حاجتي پيش آمد با لباس كهنه 

لقوله  و ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن نّ هِ َعلَيۡ  َِ�َ يُدۡ ﴿ و هيأتي ناپسند با برقعه خارج گردد، لقوله تعالي:

مرأة الشابة من كشُ ـوَمنع ال«. در درمختار موجود است: ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِّ� ﴿ تعالي:
ظاهر  شود از زن جوان منع كرده مي و« .)164F3(»الوجه ب� الرجال َ ألنه عورة بل اوف الفتنه

 .»مفاسد آن , بلكه بخاطر فتنه وساختن صورت درميان مردان, نه به خاطراينكه عورت است
تواند سرش را ظاهر كند، البته  زني كه در منزل مشغول كار و فعاليت است، نمي  -25

(ظاهرنمودن ذراعين جايز است
165F

4(. 
ارضاء غريزة شهواني دو زن با همديگر به هر صورتي كه باشد قطعاً حرام   -26

(باشد مي
166F

5(. 
آن در حكم قتل نفس نيست، تا زماني كه در جنين روح دميده نشده، اسقاط   -27

ليكن بدون از ضرورت مكروه و بنابر عذر جايز است، البته بعد از نفخ روح, اسقاط آن 

                                           
 .325، ص 1، ج عزيز الفتاوی -1

 .187، ص 4ج  امداد الفتاوی، -2

 .188، ص 4ج  امداد الفتاوی، -3

 .190، ص 4ج  امداد الفتاوی، -4

 .193، ص 4ج  امداد الفتاوی، -5
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(باشد حرام و گناه كبيره و در حكم قتل نفس زكيه مي
167F

1(. 
استفاده از وسايل جلوگيري از حاملگي بدون عذر مذموم و با عذر جايز است،   -28

گردد و بر اثر آن  دار مي است يا خيلي زود بچهمثفً زني كه از نظر جسماني ضعيف 
(گردد، در اينصورت جايز است تندرستي مادر و يا سفمتي خود بچه با خطر مواجه مي

168F

2(. 
تصور زني كه در حال حاضر در نكاحش نيست، جهت حصول تلذذ حرام   -29

نكاح آن  كند كه آن زن زنده باشد يا مرده، قبفً در نكاحش بوده يا اراده است، فرقي نمي
(را داشته باشد، بهر صورت تصور آن حرام است

169F

3(. 
بازداشتن زن بيوه از نكاح ثاني جايز نيست، و اگر آن را ننگ و عار بداند انديشإل   -30

(كفر است
170F

4(. 
قرارگرفتن زن جوان در مقابل مرد اجنبي از روي قرآن، حديث و فقه ناجايز   -31

(گردداست و هنگام ضرورت و نياز بايد با برقعه خارج 
171F

5(. 
كنند و اجازه خروج از  نشيني مجبور مي كساني كه همسران خود را بر خانه  -32

دهند، كامفً مطابق با قرآن و حديث عمل  چهارديواري را بدون از برقعه به آنها نمي
ها اجر عظيم  نمايند و به اين افراد به علت مسدودساختن ابواب مفاسد و فتنه مي
(رسد مي

172F

6(. 

چنين فهميدن كه خداوند به زنان اجازه داده كه در جلو  ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِّ� ﴿ از  -33
(مردان بيگانه چهره را ظاهر كنند، هرگز قابل قبول نيست

173F

7(. 

                                           
 .193، ص 4امداد الفتاوي، ج  -1
 .194، ص 4امداد الفتاوي، ج  -2
 .160، ص 4امداد الفتاوي، ج  -3
 .168، ص 4وي، ج امداد افتا -4
 .172، ص 4امداد الفتاوي، ج  -5
 .172، ص 4امداد الفتاوي، ج  -6
 .180، ص 4امداد الفتاوي، ج  -7
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بودن وجه و كفين, به اين معني است كه بنابر عذر, ظاهرساختن آن  ن عورت  -34
(جائز است، نه اين كه در جلو بيگانگان ظاهرنمودن آن جائز باشد

174F

1(. 
زدن زن، بر دهن يا رخسار زني ديگر، بوقت مفقات يا خدا حافظي درست  وسهب  -35
(نيست 

175F

2(. 
(ستر فرض است و حجاب به نظر مصلحت واجب  -36

176F

3(. 
دادن شوهر، باكره  اگر زن بيوه را به وسيله دارو يا وسايل ديگر جهت فريب  -37

( جلوه داده به او بدهند اين عمل حرام است
177F

4(. 
(رم جايز نيستنمودن زن، بدون مح سفر  -38

178F

5(. 
ستري كه در نماز شرط است، غير از وجه و يدين و قدمين, همه جسم را شامل   -39

است و ستر عرفي كه نظر به حفظ عصمت است, شامل وجه و يدين و قدمين نيز 
(باشد مي

179F

6(. 
(خروج شير از پستان زن، ناقض وضو نيست  -40

180F

7(. 
وي خارج شد غسل بر  گر زني اختفم شد، يا در بيداري همراه با شهوت مني ا -41

(فرض است
181F

8(. 
اگر مرد قصداً انگشتش را در شرمگاه زن فرو برد يا زني در اندام نهاني زني   -42

                                           
 .182، ص 4امداد الفتاوي، ج  -1

 .369، ص 5، ج الفتای اهلندية -2

 .170، ص 4امداد الفتاوي، ج  -3
 .168، ص 4امداد الفتاوي، ج  -4
 .189، ص 4امداد الفتاوي، ج  -5
 .38، ص 2كفايت المفتي، ج  -6
 .126، ص 1فتاوي دارالعوم ديوبند، ج  -7
 .152، ص 1فتاوي دارالعوم ديوبند، ج  -8
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(ديگر دارو گذاشت، يا به قصد معالجه نگاه كرد بر زن غسل واجب نيست
182F

1(. 
گردد نجس است، اگر بر  رطوبتي كه از شرمگاه زن هنگام همبستري خارج مي  -43

(رسيد شستن آن لزم است لباس يا عضوي از بدن
183F

2(. 
(كردن موي سر براي زن حرام است كوتاه  -44

184F

3(. 
كند،  اي مرد، در حالي كه بچه در شكمش زنده است و حركت مي اگر زن حامله  -45
نمودن طفل از شكم زن با عمل جراحي درست است در غير اين صورت جايز  خارج
(نيست

185F

4(. 
خواندن حديث جايز است، خواندن قرآن براي جنب و حائض, جائز نيست و   -46

البته اگر آيات قرآني را كه معني دعائي دارند به قصد دعا بخواند نزد اكثر جايز 
(باشد مي

186F

5(. 
گر زني براي نخستين بار وضع حمل نمود و خون نفاسش بعد از چهار روز  ا -47

تواند با وي عمل  قطع شد، چون نخستين بار است و ايام عادتش معلوم نيست، شوهر مي
(روز لزم نيست 40عت انجام دهد و منتظر ماندن مجام

187F

6(. 
رسد، بازكردن گيسوها هنگام غسل لزم  شدة زن مي اگر آب به بيخ موهاي بافته  -48
(نيست

188F

7(. 
آيد نفاس  خوني كه بعد از سقط علقه (خون بسته) يا مضغه (پارة گوشت) مي  -49
(نيست

189F

1(. 

                                           
 .152، ص 1فتاوي دارالعلوم ديوبند، ج  -1
 .314، ص 1فتاوي دارالعوم ديوبند، ج  -2
 .216، ص 4امداد الفتاوي، ج  -3
 .196، ص 4امداد الفتاوي، ج  -4
 .51، ص 1وي، ج امداد الفتا -5
 .47، ص 1امداد الفتاوي، ج  -6
 .16، ص 1امداد الفتاوي، ج  -7
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روز)  15ي (حملي كه اعضايش مشخص نشده سقط شد، اگر مدت پاكي قبل  -50
گردد و تا سه روز ادامه يابد، حيض و ال استحاضه  كامل بوده خوني كه مشاهده مي

(باشد مي
190F

2(. 
اگر حملي كه بعضي از اعضاء آن، مانند دست، پا، انگشت، ناخن، مو و غيره   -51

آيد  گردد و خوني كه بعد از آن مي نمودار است سقط شد، شرعاً اين بچه محسوب مي
(نفاس است

191F

3(. 
(وهر دختر رضاعي محرم استش  -52

192F

4(. 
(گردد اگر شخصي با مادر زنش زنا كند، همسرش بر وي حرام مي  -53

193F

5(. 
تواند دختر آن زن را در عقد خويش دربياورد و  اگر شخصي با زني زنا كرد، نمي  -54

(گردد براي هميشه بر زاني حرام مي
194F

6(. 
(ددگر اگر شخصي با مادر رضاعي همسرش زنا كرد، زنش بر وي حرام مي  -55

195F

7(. 
تمام اولد پدر رضاعي و مرضعه (شيردهنده) بر رضيع (شيرخورنده) حرام   -56

(شوند يعني برادر و خواهر شيرخورنده مي ،گردند مي
196F

8(. 
اگر شوهر پستان زوجه اش را مكيد و شير خورد، اين عمل جايز نيست، اما   -57

(شود ت نميگردد، زيرا بعد از مدت رضاعت (دو سال) رضاع ثاب زوجه بر او حرام نمي
197F

9(. 

                                                                                                             
 .44، ص 1امداد الفتاوي، ج  -1
 .45، ص 1امداد الفتاوي، ج  -2
 .46، ص 1امداد الفتاوي، ج  -3
 .393، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -4
 .402، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -5
 .534، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -6
 .535، ص 1لفتاوي، ج عزيز ا -7
 .554، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -8
 .564، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -9
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خوار، زاني و فاسق است، اگر از وي  زني كه برادر و يا يكي از محارمش شراب  -58
(مفمت نيستدر حجاب باشد، حق به جانب است و قابل 

198F

1(.. 
___________ 

***** 

                                           
 .758، ص 1عزيز الفتاوي، ج  -1
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