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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 احزاب( 35استدالل به آیه اول )بررسی 

اًذ وِ ایي آیِ دال ثش ٍجَة حجابة ٍ وَضاص    سَسُ احضاة ثب استٌبد ثِ همذهبتی، ثشخی استذالل وشدُ 53ػشض ضذ دس آیِ 
خَاّین ثشسسی وٌین ٍ ثجیٌین آیب ایي استذالل  دس هَسد صًبى است. تمشیجبً استذالل ثِ ایي آیِ هجتٌی ثش چْبس همذهِ ثَد؛ حبال هی

 توبم است یب ًِ. 
 مقدمه اول، دوم و سومبررسی 

وٌذ ثلىِ تىلیا  ًساجت ثاِ     یي ثَد وِ ایي آیِ تىلیفی سا دس خصَظ هإهٌبى ًسجت ثِ صًبى ویبهجش)ظ( ثبثت ًویهمذهِ اٍل ا

ظبّش آیِ ایي است وِ اهش ثِ هإهٌبى ضاذُ،  ضَد. ایي همذهِ ثِ ًظش توبم است ٍ ثحثی ًذاسد؛  خَدِ صًبى ویبهجش)ظ( ّن ثبثت هی

، ایي دسست است وِ تىلی  سا هتَجِ هإهٌبى وشدُ اهب هؼٌبیص آى ًیست وِ صًبى ویبهجش)ظ( دس «حِجٓبةٍفَبسٕأَلَُّٔيَّ هِي ٍٓسٓاءِ »

 ایي جْت تىلیفی ًذاسًذ. 

تَاًذ تمَیت  همذهِ دٍم ایي ثَد وِ دس ثشخی اص آیبت دیگش اص ایي سَسُ ّن تىبلیفی ثشای صًبى ویبهجش)ظ( ثبثت ضذُ وِ ایي هی

 ت ثشای صًبى ویبهجش)ظ(. ایي ّن لبثل لجَل است ٍ ثحثی دس هَسد آى ًیست. وٌذ وِ ایي یه تىلیفی اس

ضَد اگش دس صَست ًیبص ایي تىلی  ثبثت ثبضذ، دس فشظی واِ ًیابصی ًیسات ثاِ      همذهِ سَم ایي ثَد وِ اص ایي آیِ استفبدُ هی

ت وِ آیب اسبسبً ایي تىلی  ثبثت ضذُ یب ؼشیك اٍلی ایي تىلی  ثبثت است. ولیّت ایي هؽلت ّن ثحثی ًذاسد؛ اهب والم دس آى اس

ًطذُ؛ یؼٌی دلیمبً ثجیٌین تىلیفی وِ ایٌجب ثشای صًبى ویبهجش)ظ( ثبثت ضذُ، ّویي حجبة ٍ وَضص هحل ثحث ٍ گفتگَی هبست 

یست. وٌین ً یب ایي ًبظش ثِ یه اهش دیگشی است. ظبّش ایي است وِ هسألِ، هسألِ حجبة ثِ ایي هؼٌب وِ هب دسثبسُ آى ثحث هی

هستثٌیبتی ّن داضتِ ثبضذ ا ثشای صًبى ٍاجت است یب ًِ؛ اهب آًچاِ ایاي     چِچِ ثِ ًحَ وبهل وٌین وِ آیب وَضص ا   هب ثحث هی

وٌاذ اص   وٌذ، حجبة ثِ هؼٌبی هبًغ ٍ سادع دس همبثل سؤیت ٍ لمبء ٍ دیذاس است. آیِ ًْی هی ثبثت هیآیِ ثشای صًبى ویبهجش)ظ( 

دس ایٌجب ثِ هؼٌبی وشدُ ٍ سبتش ٍ « حجبة»بهجش)ظ(، ًِ ایٌىِ دستَس دّذ صًبى وَضص داضتِ ثبضٌذ. هَاجِْ هإهٌبى ثب صًبى وی

وٌین، ّوبى وَضص است؛ ایٌىِ  وِ جلَی ایي دیذاس ٍ لمبء گشفتِ ضَد. حجبة هصؽلح وِ االى دسثبسُ آى ثحث هی است چیضی

چِ اًذاصُ ثذى سا ثپَضبًذ. وس اسبسبً یه هطىل ػوذُ دس  چِ همذاسی ثبیذ اص ثذى صى یب هشد وَضیذُ ثوبًذ ٍ لجبس چگًَِ ٍ تب

هَسد همذهِ سَم ایي است وِ اصل ایي تىلی  ثشای صًبى ویبهجش)ظ( ثبثت ضذُ ٍلی ایي لؽؼبً استجبؼی ثب وَضص هَسد ًظش هاب  

 ًذاسد. وس دس همذهِ سَم وجشای هسألِ دسست است، لىي أیي ّزا ٍ حجبة هَسد ثحث هب. 

 اشکال

ضاَد. ثاِ    ثِ ؼشیك اٍلی دس فشض هَاجِْ، وَضص ثبثت های ایي است وِ اگش ثِ ؼَس ولی ًْی ضذُ اص هَاجِْ ثب صًبى، اضىبل 
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وٌذ ثش لضٍم حجبة ثِ غیش هؼٌبی هصؽلح، یؼٌی ایٌىِ ثب صًبى ویبهجش)ظ( هَاجِ ًطاَیذ،   ػجبست دیگش اگش گفتین آیِ داللت هی

ثبیذ وَضص داضتِ ثبضیذ؛ یؼٌی آى حجبة ٍ وَضص هصؽلح سا  ثب دیگشاى ذ وِ اگش هَاجِ ضذیذوٌ ثِ ؼشیك اٍلی ثبثت هیوس 

 . وٌذ هیثِ ؼشیك اٍلی ثبثت 

 پاسخ

چبدس ّن دیذُ  سٍیاًذام صى اص ّیىل ٍ خَاّذ صَست ًگیشد ثشای ایي است وِ هؽلمب  اگش هَاجِْ هیاست وِ هسألِ ایي لىي 

ضاَد ٍ ایٌْاب    ّاب هؼلاَم های    اًذاصًذ، حجن ثذى ٍ اًذام ٍ لذ ٍ لبهت ٍ ثشجستگی سٍی سشضبى هیًطَد؛ ثبالخشُ ٍلتی چبدس 

 اًذ ثِ ؼَس ولی صًبى ویبهجش)ظ( دس ایي حذ ّن دیذُ ًطًَذ.  خَاستِ

آیِ ٍجَد داسد، ایي هشثَغ ثِ یه هَسد خبظ اسات ٍ آى ّان ٍسٍد ثاِ    خَاّین ػشض وٌین ثِ لشائٌی وِ دس خَد ایي  هب هی

وٌذ ثب ایٌىِ ثِ ولی دستَس ثِ هاللبت هي ٍساء الحجبة دادُ ثبضذ. ضاأى ًضٍلای واِ     داخل خبًِ ویبهجش)ظ( است؛ ایي فشق هی

ص اصدٍاج ویبهجش)ظ( ثب صیٌات ثٌات   ثؼذ ا ثشای آیِ روش وشدین خَدش یه هإیذ ثش ایي هؼٌبست؛ گفتین اصل هبجشا ایي ثَد وِ

هبًذًاذ ٍ هَجات    داد اهب ثؼذ اص صاشف ؼؼابم های    ضذًذ ٍ ویبهجش)ظ( ثِ ایٌْب ٍلیوِ هی گشٍُ اصحبة دػَت هی جحص، گشٍُ

اصل ایي آیِ ٍ «. بةٍٍٓئِرَا سٓأَلْتُؤَّٔيَّ هٓتَبػٖب فَبسٕأَلَُّٔيَّ هِي ٍٓسٓاءِ حِجٓ»هضاحوت ثشای ویبهجش)ظ( ثَدًذ؛ آًگبُ ایي آیِ ًبصل ضذ وِ 

وٌذ وِ هب ثیشٍى سا ّن ثگَیین  ًضٍل آى ٍ اهش ثِ هسألت هي ٍساء الحجبة، هشثَغ ثِ داخل خبًِ ویبهجش)ظ( است. ایي فشق هی

 وِ ثبیذ ایي اتفبق ثیفتذ. وس آى احتوبل ثب ایي ضأى ًضٍل ٍ هؼٌبی خَد آیِ ٍ سیبق آیِ سبصگبس ًیست. 

وٌیذ گفتگَّبی ثسیبسی ثیي صًبى ویبهجش)ظ( ٍ هشداى دیگش صاَست گشفتاِ ثاِ ًحاَی واِ       جؼِ هیثبًیبً، ضوب ثِ تبسیخ وِ هشا

اًذ. حعَس صًبى ویبهجش)ظ( دس اجتوبػبت ٍ هَاجِْ ثب هشداى ثِ دالیل هختل ، اص چیضّبیی است واِ   ّوذیگش سا تَصی  وشدُ

ثگَیین صًابى ویابهجش)ظ( ثاِ ّایه ٍجاِ ًجبیاذ دیاذُ        وٌذ ایي احتوبل سا وِ  دس تبسیخ گضاسش ضذُ ٍ ایي ثِ ؼَس لؽغ ًفی هی

  ثگَیٌذ.ثب آًْب ثِ ولی اص ٍساء حجبة سخي  ٍظیفِ داضتٌذ ضذًذ ٍ هإهٌبى هی

 سإال:

ثیت)ع( گَاُ ایي است وِ ایي هوٌَع ًجَد؛ چِ ایٌىِ اگش  استبد: حتی ثؼذ اص ویبهجش)ظ( ثبالخشُ سٍش اصحبة ٍ سٍش خَد اّل

 ّب ثَدًذ.  ّب اّل ایي ضذت ضذ، چَى ثؼعی دیگشی هی ّشحبل ثبیذ ثشخَسدّبی هوٌَع ثَد، ثِ

تَاًذ ایي احتوبل سا تأییذ وٌذ وِ ثِ ولی هي ٍساء الحجبة ثبیذ ثبضذ تب  لزا هجوَػبً ًِ خَد ایي آیِ ٍ ًِ گضاسضبت تبسیخی ًوی

وس ثِ ؼَس ولی ایي وَضص  هب ًتیجِ ثگیشین وِ وس اگش ّوِ جب صًبى ویبهجش)ظ( ثبیذ هي ٍساء الحجبة هَاجِ ضًَذ ثب هشداى،

 ثِ ؼشیك اٍلی الصم است دس اًظبس دیگشاى. 

ای وِ گفتِ ضذ وِ ایي هَاجِْ ٍ سخي گفتي ٍ دیذاس ٍ لمبء هوٌَع است ثشای صًبى ویابهجش)ظ( ٍ ساإال هاي     ثٌبثشایي آى ًىتِ

ای وِ  ّشحبل ایي سِ همذهِ . ثِضَد وِ ًِ، ایي چٌیي ًیست ٍساء الحجبة هَظَػیت داسد ًِ ؼشیمیت، ایي ّن وبسخص دادُ هی

 ثِ ًَػی استذالل ثِ ایي آیِ ثش آًْب استَاس است، ثؼعبً همذهبت لبثل لجَلی است ٍ ثشخی اص آًْب هحل اضىبل است. 

 مقدمه چهارمبررسی 

وٌذ. یؼٌی ایٌىِ تىلیا  ثاِ    هیئًوب الىالم دس همذهِ چْبسم است؛ همذهِ چْبسم ایي ثَد وِ ایي تىلی  تؼوین ثِ سبیش صًبى ویذا 

ثلىِ ثشای ّوِ صًبى ثبثت ضَد. ثشای تؼوین، ثِ ساِ لشیٌاِ ٍ ضابّذ اساتٌبد ضاذ. حابال       ِ فمػ ثشای صًبى ویبهجش)ظ( حجبة ً
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 خَاّین ثجیٌین آیب ایي سِ لشیٌِ ٍ ضبّذ تَاًبیی ٍ صالحیت تؼوین حىن ثِ سبیش صًبى سا داسًذ یب ًِ.  هی

 ضبّذ اٍلثشسسی 

وٌذ وِ ّواِ   اًذ ایي تؼلیلی وِ دس ریل آیِ روش ضذُ، التعب هی گفتِ«. ٍٓلُلَُثِِْيَّ لِمُلَُثِىُنٕ أَؼْْٓشُ لِىُنٕرَ»ضبّذ اٍل ریل ایي آیِ ثَد: 

 ثبیست حجبة داضتِ ثبضٌذ. اهب فیِ ًظش؛  صًبى هی

تَاًذ هؼون هحسَة ضَد؛ یؼٌی ّشوجب ایاي   ایي هجتٌی ثش آى است وِ هب ایي سا ػلت حىن ثذاًین. اگش ػلت ثبضذ، ػلت هی اٍالً

داضتِ ثبضذ، ثبیذ حىن سا ّن ثپزیشین. ٍلی هؼلَم ًیست وِ ایاي ػلاِت ایاي حىان ثبضاذ. ًظابیش ایاي سا         هالن ٍ هٌبغ ٍجَد

« ٍٓلُلَُثِِْيَّ لِمُلَُثِىُنٕ أَؼْْٓشُ لِىُنٕرَ»هخصَصبً ثب ایي صیغِ دس ثشخی اص احىبم دیگش وِ دس آیبت ثیبى ضذُ داسین. وس احشاص ػلیت 

 ثشای ایي حىن هطىل است. 

است. دس هاَسد  « لِمُلَُثِىُنٕ أَؼْْٓشُ»وٌذ ػذم ػلیت ایي فمشُ اص آیِ سا ثشای حىن، ّویي صیغِ  یضی وِ ثِ ًَػی تمَیت هی، چثبًیبً

 احتوبلتَاى تصَیش وشد؛ یه احتوبل ایٌىِ ایي اؼْش ثِ هؼٌبی وبن ثَدى اص گٌبُ ٍ هؼصیت ثبضذ.  دٍ احتوبل هی« اؼْش»هؼٌبی 

الی وبوی ٍ ؼْبست ثبضذ وِ ػجبست است اص ؼْبست هؼٌَی ٍ للجی. صغیِ افؼل تفعیل ّن وِ دس ایي وِ هجیّي هشتجِ ثب ایي دیگش

تش است؛ ایي خَدش حبوی اص آى است وِ ایي دس همبم ثیبى  آیِ روش ضذُ، ثِ ًَػی هإیذ ایي احتوبل است وِ اؼْش است، وبویضُ

تشیي هشتجِ دس ایٌجب، دس همبثل گٌابُ ٍ هؼصایت ًیسات. چاَى      تشیي هشتجِ ؼْبست است ٍ هؼلَم است ػبلی هشاتت ثبال ٍ ػبلی

تش ؼْبست ّن ثبضذ؛ یؼٌی چیضی گٌبُ ٍ هؼصیت ًجبضذ، اهب دس یه هشتجِ وبییٌی  تَاًذ ًسجت ثِ هشاتت وبییي تشیي هشتجِ هی ػبلی

لشاس دادُ است؛ اص ایاي  « للَة»است. هتؼلك ؼْبست سا « للَثىن»وٌذ، ولوِ  اص ؼْبست تلمی ضَد. چیضی وِ ایي سا تمَیت هی

ضَد وِ آى ؼْبست للجی ٍ ثبؼٌی ثیطتش هذًظش است ٍ ًِ ؼْبست دس همبثل لزاست ٍ آلَدگی ثِ هؼٌبی هؼصیت. یؼٌی  هؼلَم هی

ٍ ّن خَاّیذ ثب صًبى ویبهجش)ظ( هَاجِ ضَیذ هي ٍساء الحجبة ثبضذ، وِ ایي ّن ثشای ضوب ثْتش است  خَاّذ ثگَیذ اگش هی هی

خَاّذ ثگَیذ ایي یه اثش لْشی اسات واِ ثاِ     تش ٍ ّن ثشای للَة آًْب. یؼٌی دس ٍالغ هی ّن ثشای للَة ضوب وبویضُ ثشای آًْب؛

ضَد. ایي هجیّي یه هشتجِ ثبالیی اص ؼْبست است ٍ اسبسبً هسألِ گٌبُ ٍ هؼصیت ًیست، وِ اگش  دًجبل اجتٌبة اص هَاجِْ ویذا هی

ویذا وٌذ، ٍ ًْبیتبً ثگَیین ثِ ایي دلیل ثبیذ حجبة ثبضذ ٍ الصم ثبضاذ. واس ضابّذ ٍ     ایي چٌیي ثبضذ هثالً گٌبُ ٍ هؼصیت تحمك

 تَاًذ اثجبت وٌذ تؼوین حىن سا ًسجت ثِ صًبى دیگش.  لشیٌِ اٍل آًْب وِ ػجبست اص ریل آیِ است، ًوی

 سإال:

تش اص ّوبى هابدُ ًیسات، دس    استبد: آًجب لشیٌِ داسین؛ دس ثؼعی هَاسد لشیٌِ سٍضٌی داسین وِ افؼل تفعیل دس همبثل هشتجِ وبییي

ای واِ دس آى ٍجاَد داسد،    همبثل ًمیط یب ظذّش است. ٍلی لَ ال المشیٌِ ثِ حست هتفبّن ػشفی ٍ لغَی اص ایي صایغِ ٍ هابدُ  

ِ آى سا وٌذ یتمَیت ه« للَثىن ٍ للَثْي» الٍُ، ایٌجب روشػ ّویي است وِ هي ػشض وشدم. ثِ ثاِ صًابى    حتای ساجاغ   ػاالٍُ  . ثا

ضاَد. ٍلتای    گَیین ایي ػلت هحسَة ًوی همبم سد ٍ ًفی تؼوین ّستین؛ هی ضَد. هب فؼالً دس ویبهجش)ظ( ّن ٍجَة استفبدُ ًوی

ثب ایي ثیبى وس ًساجت ثاِ   ػلت ًجَد، وس دیگش صالحیت هؼون ثَدى دس آى ًیست. حبال ایٌىِ ایي یه الصهِ دیگشی داسد وِ 

 خَد صًبى ویبهجش)ظ( ّن ٍاجت ًیست؛ ایي سا ثؼذاً خَاّین گفت. 

 توبم ًیست.  وس ضبّذ ٍ لشیٌِ اٍل
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 ضبّذ دٍمثشسسی 

تَاًین حىن آیِ سا تؼوین دّین ثِ غیش  اهب لشیٌِ دٍم ایي ثَد وِ ثشخی سٍایبت دس ایي همبم ٍاسد ضذُ وِ ثِ استٌبد آى سٍایبت هی

هىتَم ثَد ٍ ّوچٌیي سٍایتی وِ ام سلوِ ًمل وشدُ است. لجالً دسثبسُ ایي سٍایبت ثحث   ام صًبى ویبهجش)ظ(؛ اص جولِ سٍایت اثي 

 ؛ وشدین

یىی اص ایي سٍایبت وِ دس هىبسم االخالق آهذُ ٍ هشسلِ است؛ یه سٍایت دس وبفی آهذُ وِ ٍلَ هشسلِ است اهب اگاش هاب    :اٍالً

 تَاًین ًسجت ثِ هطىلِ اسسبل ثب غوط ػیي ثشخَسد وٌین.  لبئل ثِ اػتجبس سٍایبت وبفی ضذین، هی

ای استَاس ثَد؛ استذالل ایي ثَد وِ اگاش ایاي آیاِ     چِ وبیِ صشف ًظش اص هسألِ سٌذ، ػوذُ ایي است وِ ثجیٌین استذالل ثش :ثبًیبً

ثؼاذ  »گَیذ  دس حبلی وِ هی« ثؼذ أى اُهِشًب ثبلحجبة»گفت  اختصبظ ثِ صًبى ویبهجش)ظ( داضت، ثبیذ ام سلوِ دس ایي سٍایت هی

هتطشػِ ٍ صًبى ٍ هشداى  ، ٍ ایي دس ٍالغ حبوی اص آى است وِ چٌیي حىوی ٍ ػوَهیت ٍ ولیت آى دس ارّبى«أى اُهِش ثبلحجبة

 داًستٌذ.  هإهي هشتىض ثَدُ ٍ ّوِ ایي سا هی

ثؼذ أى اُهش »ّب ایي ػجبست ام سلوِ ًیست؛ دس ّوبى سٍایت اثي ام هىتَم وِ ًمل ضذ، ایي تؼجیش  دس ّوِ ًمل اضىبل ایي است وِ

فی است وِ دس هىبسم االخالق روش ضذُ ٍ هشسلِ ّب آهذُ است. ًمل ام سلوِ ّن ًمل ظؼی ًیبهذُ ٍ فمػ دس ثشخی ًمل« ثبلحجبة

ثؼاذ  »گَیذ  آهذُ است. ایٌىِ هی« ثؼذ أى اهشًب ثبلحجبة»سٌت،  خصَظ دس هٌبثغ سٍایی اّل ّب ثِ دس ثؼعی ًمل ػالٍُ ثِاست. 

ایاي   چٌیي ّن تَاًذ سبصگبس ثبضذ. ایي اتفبلبً ظَْس دس اختصبظ داسد ٍ ثب ّویي هؼٌبیی وِ گفتِ ضذ ّن هی« أى اهشًب ثبلحجبة

تؼجیش اص ام سلوِ ًمل ضذُ ٍ لَل ام سلوِ ثشای هب اػتجبس ٍ حجیت ًذاسد. دسیبفت ٍ تلمی اٍ ایي ثَدُ وِ هب هأهَس ثاِ حجابة   

تَاى ایاي سا اساتفبدُ    ضذین؛ حبال ایي هأهَس ثِ چِ ویفیتی است ٍ اهش چِ ثَدُ ٍ آیب اصالً اهشی ثَدُ یب ًجَدُ، اص ایي جولِ ًوی

 تَاًذ تؼوین سا اثجبت وٌذ.  سسذ ًوی ا ایي ضبّذ ّن ثِ ًظش هیلزوشد. 

 ضبّذ سَمشسسی ث

اهب لشیٌِ ثؼذی وِ لبػذُ اضتشان است، ایي ّن حشف ثبؼلی است؛ اسبسبً لبػذُ اضتشان هؼٌب ٍ هفبدش ایي است وِ اگش حىوی 

اضتشان ػبلن ٍ  یداسین. یى اضتشان  هب دٍ یب سِ لعیِ دسثبسُ ذُ ثبضذ ثشای الحمیي ّن ثبثت است.آى ػصش ثبثت ض ثشای هشدم

اضتشان تىلیا  ثایي حبظاشیي دس ػصاش ویابهجش)ظ( ٍ       سَهیاضتشان وفبس ثب هسلویي دس فشٍع؛  دیگشی؛ جبّل ثیي احىبم

همصَد ثِ افْبم ٍ غیش همصَدیي ثِ افْبم. ثیي هطبفْیي ٍ غیش هطبفْیي،  ثیي دادُ ضذُّبیی ّن  هخبؼجیي ٍ غیش حبظشیي؛ تفصیل

جویغ الؼجابد دس   صشف ًظش اص ایي اختالفی وِ دس ایٌجب ٍجَد داسد، ثِ ؼَس ولی لبػذُ اضتشان دس تىلی  هؼٌبیص ایي است وِ

صیستٌذ ٍ وسابًی واِ ثؼاذ اص     تىبلی  هطتشن ّستٌذ ٍ هٌظَس اص ایي اضتشان، یؼٌی اضتشان آًْبیی وِ دس صهبى ویبهجش)ظ( هی

صهبى ویبهجش)ظ( یب دس ّوبى ػصش ثَدًذ ٍ همصَد ثِ افْبم ًجَدًذ، هطبفِ ًجَدًذ. ثحث اصالً اص اضاتشان ثایي خصاَظ صًابى     

 ویبهجش)ظ( ًیست. ویبهجش)ظ( ٍ غیش صًبى 

 سإال:

استبد: لبػذُ اضتشان ایي است وِ یه حىوی دس صهبى ویبهجش)ظ( ثبثت ضذُ ٍ هشدم آى صهبى حىن دس هَسد آًْب ثبثت ضاذُ؛  

گَیذ ایي حىن ثاشای الحمایي ّان     ضَد یب ًِ. لبػذُ اضتشان هی وٌین آیب ایي حىن ضبهل غیش هشدم آى صهبى ّن هی هب ضه هی
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ّبی اصَلی ّن  ّبی دیگشی ّن ّست. دس ثؼعی اص وتبة الً هؼٌبی ػوَهی لبػذُ اضتشان ایي است. یه تلمیثبثت است. ... اص

ای خبظ ضذ، حبظشیي یب همصَدیي ثِ افْبم، آیب ایاي ضابهل غیشحبظاشیي اص     اگش تىلیفی ٍ خؽبثی هتَجِ ػذُؼشح ضذُ وِ 

ضَد یب ًِ. ایي ثحث دس جبی خَدش هؽشح ضاذُ   ظش ثَدًذ، هیهشدم ّوبى ػصش یب غیش همصَدیي ثِ افْبم وِ دس آى جلسِ حب

ضَد، اص آى ثِ ػٌَاى لبػاذُ اضاتشان    است. آًجب وِ ثحث اص ضوَل خؽبة ًسجت ثِ غیش هطبفْیي یب غیش همصَدیي ثِ افْبم هی

ؼٌابیص ّوابًی اسات واِ     وٌٌذ؛ آى هسألِ دیگشی است. هب اگش تؼجیش لبػذُ اضتشان سا ثِ وبس ثجشین، لبػذُ اضتشان ه تؼجیش ًوی

ین ٍ ًِ لبػذُ هؼشٍف وٌ ػشض وشدم. هوىي است ضوب ثگَییذ اسبسبً هب تؼوین سا اص ساُ اضتشان الجویغ فی التىبلی  استفبدُ هی

اگش هٌظَس ایي ثبضذ، اضتشان الجویغ فی االحىبم؛ اگش یه تىلیفی ثبثت ضذُ دلیلی ًذاسد ایي اختصابظ ثاِ صًابى     ،ٍ هصؽلح

وٌاین   لزا هب اص ساُ اضتشان الجویاغ اثجابت های   داضتِ ثبضذ یب دلیلی ًذاسد وِ اختصبظ ثِ خَد ویبهجش داضتِ ثبضذ.  ویبهجش)ظ(

 ضوَل ایي تىلی  سا ثِ غیش صًبى ویبهجش)ظ(. 

هؼٌاب،   تَاًین ثِ استٌبد ایي ای ثش اختصبظ ًذاضتِ ثبضین، لْشاً هی ػشض هب ایي است وِ اگش دس جبیی ضه داضتِ ثبضین ٍ لشیٌِ

اضتشان سا ثبثت وٌین. ٍلی فشض ایي است وِ ایٌجب لشائٌی داسین دس خَد آیِ ٍ آیبت لجل ٍ ثؼذ دس ّوایي ساَسُ واِ ایٌْاب اص     

تىبلی  اختصبصی صًبى ویبهجش)ظ( ثَدُ است؛ لزا تؼوین لبثل اثجبت ًیست. وس ایي سِ لشیٌِ ٍ ضبّذی وِ ثاش تؼواین البهاِ    

 ذ ضوَل ایي تىلی  سا ثِ غیش صًبى ویبهجش)ظ( ثبثت وٌذ. تَاً وذام ًوی ضذُ، ایٌْب ّیه

 لزوم نسبت به زنان پیامبر)ص(عدم 

وٌذ. تب ایٌجاب   ثبثت ًوی سا حتی دس هَسد خَد صًبى ویبهجش)ظ( ّن تىلی  الضاهیایي آیِ اهب ثب ایي ّوِ، ػشض هب ایي است وِ 

ىوای واِ دس   ضَد، ثلىِ ایي حىن اختصبظ داسد ثِ صًبى ویبهجش)ظ(. هؼٌبی آى ح ضبهل غیش صًبى ویبهجش)ظ( ًویحىن گفتین 

هَسد ًظاش ًیسات. یؼٌای     آىهسألِ وَضص ٍ حجبة هصؽلح دس اصالً  است ٍ لشاس گشفتي هي ٍساء الحجبةایي آیِ ثیبى ضذُ 

ایٌىِ ثب صًبى ویبهجش)ظ( اص وس وشدُ سخي ثگَییذ ٍ ایي ّن الضاهی ًیست. ایي دس ٍالغ یه حىن استحجبثی است ٍ سجحبى سا 

تشی  ، ایي خَدش داسد ثیبى یه هشتجِ ػبلی«رلىن اؼْش لملَثىن ٍ للَثْي» یغِثب تَجِ ثِ خَد ّویي آیِ وِ ص یؼٌیسسبًذ.  هی

ّبی ضوب ثْتش است ٍ ّن ثشای آًْب. ایٌىِ ثِ ؼاَس   وٌذ وِ اگش ثب صًبى ویبهجش)ظ( ایٌگًَِ هَاجِ ضَیذ ّن ثشای للت سا روش هی

 صًبى ویبهجش)ظ( ٍ هشداى هإهي، ٍ ایي هَاجِْ ّوَاسُ اص وس وشدُ ًجَدُ است.  ثیٌین هَاجِْ ٍجَد داضتِ ثیي هسلّن هی

 اشکال

هبًذ ٍ آى ایٌىِ اگش ثخَاّین ثگَیین ایي الضاهی ًیست ٍ یه حىن استحجبثی ٍ سجحبًی است، ایي ثب آیِ  تٌْب یه ًىتِ ثبلی هی

وٌذ وِ ایٌْب اضىبلی ًذاسد ثب صًبى ویبهجش)ظ( هَاجِ  گَیذ وسشاى، وذساى، ثشادساى، چٌذ گشٍُ سا استثٌب هی ّویي سَسُ وِ هی 55

ٍ  . ایي تٌْب اضىبلی است وِ ایٌجب هوىي استسبصگبسی ًذاسد ضًَذ؛ ایٌْب الصم ًیست هي ٍساء الحجبة ثبضٌذ ثاب   هؽشح ضاَد 

یؼٌی وأى تب حبال ًسجت ثِ غیش ایٌْاب هوٌاَع ثاَدُ اهاب االى     « الجٌبح»التضام ثِ سجحبى ٍ استحجبة ایي حىن سبصگبس ًجبضذ. 

 تَاًذ تمَیت وٌذ وِ آى حىن ثشای صًبى ویبهجش)ظ( الضاهی است.  یٌْب اضىبلی ًذاسد. ایي هیًسجت ثِ ا

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            


