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

 ادله لزوم حجاب زن

گیشد؛ یىی هسألِ ستش ٍ پَشش صًبى ٍ دیگرش  سرتش ٍ پَشرش     دٍ هَضَع هْن ٍ اطلی هَسد ثشسسی لشاس هی 32دس هسألِ 

دس هَضَع اٍل )ستش ٍ پَشش صًبى( ثِ ادلِ ٍ هستٌذاتی تىیِ شذُ است؛ اطل آى اص هسرلّوب  اسرت ٍ تمشیجربو هرَسد     هشداى. 

سا دس ایٌجب روش وٌین. ثؼضی اص ایي هستٌذا  دس گزشتِ ثِ هٌبسجت ثحر  اص  ادلِ ٍ هستٌذا   ثبیذتسبلن است، اهب دس ػیي حبل 

حىن ًظش ثِ اجٌجیِ روش شذُ، اهب ثؼضی روش ًشذُ یب اگش ّن روش شذُ اص ایي صاٍیِ هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ است. هب یه هرشٍس  

 اجوبلی ٍ ثؼضبو تفظیلی ًسجت ثِ ایي ادلِ خَاّین داشت. 

 دلیل اول: کتاب

 تی اص لشآى ثشا  ٍجَة حجبة ٍ پَشش صًبى استٌبد شذُ است. ثِ آیب
 احزاب 35آیه اول: آیه 

سَسُ احضاة است؛ الجتِ اص ًظش تشتیت ًضٍل، آیب  سَسُ احضاة همذم ثش سَسُ ًَس است ٍلی اص ًظرش تشتیرت    32آیِ اٍل، آیِ 

 أَعْْٓرشُ  لِىُرنٕ سٓأَلْتُؤَّٔيَّ هٓتَبػٖب فَبسٕأَلَُّٔيَّ هِري ٍٓسٓاِِ حِجٓربةذ رَ  ٍٓإِرَا »سَس، سَسُ ًَس همذم ثش سَسُ احضاة است. آیِ ایي است: 

خَاّیذ اص صًبى پیبهجش)ص( هتبػی سا علت وٌیذ، پس هسألت شوب هِي ٍساِ حجبة ثبشذ ٍ ایي  ، صهبًی وِ هی«ٍٓلُلَُثِِْيَّ لِمُلَُثِىُنٕ

یٓب أَیُّْٓب الَّزِیيَ آهٌَُٓا لَب تَذٕخُلَُا ثٔیَٔ ٓ الٌَّجِیِّ »چٌیي ًبصل شذُ:  اص ایي آیِ، ایيتش است. الجتِ لجل  ثشا  للَة شوب ٍ للَة آًْب پبویضُ

 وَبىَ لِىُنٕلِحٓذِی ٍ إِىَّ رَإِرَا دٔػِیتُنٕ فَبدٕخُلَُا فَئِرَا عَؼِوٕتُنٕ فَبًتَشِشٍُا ٍٓلَب هٔسٕتَأًِْسِیيَ  ٍٓلَرىِيْ إًَِبُٔ ًَبظِشِیيَ غَیٕشَ عَؼٓبمذإِلَّب أَى یٔؤْرَىَ لَىُنٕ إِلَى 

 «. ...ٍٓاللَّرِٔ لَب یٓسٕتَحٕیِی هِيَ الْحٓكِّ ٍٓإِرَا سٓأَلْتُؤَّٔيَّ هٓتَبػٖب فَبسٕأَلَُّٔيَّ هِي ٍٓسٓاِِ حِجٓبةذ هٌِىُنٕ فَیٓسٕتَحٕیِی الٌَّجِیَّ یٔؤْرِ 

 شأى ًضٍل

وٌن دس سبل  سٌت اختالف ًظش ٍجَد داسد. گوبى هی شیؼِ ٍ اّلایي آیِ دس سبل پٌجن ّجش  ًبصل شذُ ٍ دس شأى ًضٍل آى ثیي 

سٌت ًىبتی سا هتؼشع  گزشتِ ثِ هٌبسجتی ایي آیِ سا هغشح وشدین ٍ دسثبسُ شأى ًضٍل آى ّن عجك ًظش شیؼِ ٍ ّن عجك ًظش اّل

پیبهجش)ص( ًربصل شرذ؛ اص   سٌت ایي آیِ دس پی اػتشاع ػٔوش ًسجت ثِ پَشش صًبى  شذین. اجوبل آى ایي است وِ ثٌبثش ًظش اّل

سرٌت ّرن    اًذ. گشچِ دس هَسد خَد ایي داستبى ثیي سٍایب  اّل ًمل وشدُ ّن دس ایي ثبسُ ًمل شذُ ٍ دیگشاى ّن سٍایتی ػبیشِ

 ٍ اًذ وِ ػٔوش خیلی هؼتشع ثَد تفبٍ  ٍ اختالف ٍجَد داسد؛ ثشخی ثذٍى ایٌىِ ایي سا هستٌذ ثِ یه حبدثِ خبطی وٌٌذ، گفتِ

شًَذ،  دیذ صًبى پیبهجش)ص( گبّی ثب پَشش ًبهٌبست دس اًظبس ظبّش هی هی ٍلتیت صیبد  وِ ثِ پیبهجش)ص( داشت اص ثبة هحج

وٌذ  ػبیشِ ًمل هی سٍایب وشد ثشا  آًْب ٍ ثؼذ اص آى اػتشاضب  ایي آیِ ًبصل شذ. عجك ثشخی  هشتت هغبلجِ هحذٍدیت ثیشتش هی
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ّب یىی اص صًبى پیبهجش)ص( ثِ ًبم سرَدُ ورِ دس    سفتٌذ ٍ شجی اص شت هذیٌِ هیّب  اعشاف  وِ صًبى پیبهجش)ص( گبّی ثِ ثلٌذ 

ثب طذا  ثلٌذ دس وَچِ اٍ سا طذا  اٍ سا دیذ ٍ شٌبخت ٍ ػوش گشت، سفت یب ثشهی تبسیىی شت دس وَچِ ثِ سوت آى هىبى هی

ي ع ثَد وِ چرشا صًربى پیربهجش)ص( ایر    پی ثشد وِ ایي صى ویست؛ ثؼذ هؼتشصد ٍ گفت هي تَ سا شٌبختن. یؼٌی اص اًذام ٍ لبهت 

سٌت ایي آیِ دس پی اػتشاع ػوش ثِ ًحَُ پَشرش   ّشحبل اجوبالو عجك ًظش اّل گیشًذ. ثِ چٌیي دس هؼشع دیذ دیگشاى لشاس هی

 صًبى پیبهجش)ص( ًبصل شذُ است. 

 سؤال:

یِ لجلش هشثَط ثرِ خبًرِ پیربهجش)ص(    استبد: ایي شأى ًضٍل چٌذ اشىبل داسد؛ هثالو یىی اص اشىبالتش ّویي است وِ اسبسبو آ

لَب تَذٕخُلَُا ثٔیَٔ ٓ الٌَّجِیِّ إِلَّب »گَیذ  ّب  اعشاف هذیٌِ ثَدُ، پس چشا ایٌجب هی ٍآهذ صًبى پیبهجش)ص( ثِ ثلٌذ  است. اگش هسألِ سفت

 ، ایي ّیچ استجبعی ثب آى ًذاسد. اشىبال  دس ایٌجب صیبد است. ... ...«أَى یٔؤْرَىَ لَىُنٕ

اًذ هتفبٍ  است. آًْب هؼتمذًذ وِ پیبهجش)ص( ثؼذ اص اصدٍاج ثرب صیٌرت ثٌرت     ثشا  ایي آیِ روش وشدُ ػلوب  شیؼِ ضٍلی وِشأى ً

وشد ٍ آًْب ثؼذ اص طشف عؼربم دس هٌرضل پیربهجش)ص(     گشٍُ اطحبثش سا دػَ  هی ا  داد ٍ ثشا  ایي هٌظَس گشٍُ جحش ٍلیوِ

ورشد اص ایٌىرِ اص آًْرب     شذ وِ پیبهجش)ص( اریت شَد ٍ دس ػیي حبل اثب هی ػ  هیشذًذ ٍ ایي ثب هبًذًذ ٍ هشغَل گفتگَ هی هی

 ...«. إِرَا دٔػِیتُنٕ فَبدٕخُلَُا فَئِرَا عَؼِوٕتُنٕ فَبًتَشِشٍُا ٍٓلَب هٔسٕتَأًِْسِیيَ»ثخَاّذ تب هٌضل ایشبى سا تشن وٌٌذ؛ آًگبُ ایي آیِ ًبصل شذ وِ 

ثِ اشىبل است؛ یه اشىبل ایي است وِ اسبسبو سیبق ایي آیِ ثب آى شأى ًضٍل سربصگبس    اًذ هجتال سٌت گفتِ لْشاو آًچِ وِ اّل

سٌت  ًذاسد؛ هسألِ، هسألِ حضَس دس ثیت ٍ دخَل دس ثیت است ٍ ثح  هسألت هتبع است. لزا هجوَػبو آى شأى ًضٍلی وِ اّل

گزاسین وِ شأى ًضٍل آیِ ّوریي اسرت؛ یؼٌری     ایي هیثسب چٌذاى ثب ایي آیِ هٌبست ًجبشذ. هب فؼالو فشع سا ثش  اًذ، چِ روش وشدُ

ٍ الجشّبى ٍ ثشخی اص تفبسیش سٍایی دیگش ّن ایري   1آًچِ وِ دس ثشخی اص تفبسیش سٍایی شیؼِ ّن روش شذُ است. دس تفسیش لوی

 آهذُ است. 

 تقریب استدالل ةه آیه

وٌن ٍ ثؼذ ایري سا   . هي اطل استذالل سا روش هیحبل ثح  ایي است وِ ثِ ایي آیِ استٌبد شذُ ثشا  ٍجَة پَشش صًبى أ  ػلی

دّین. ػوذتبو دس هَسد ایي آیِ ثح  دس ایي است وِ آیب اسبسبو ایي آیِ شبهل غیش صًربى پیربهجش)ص( ّرن     هَسد ثشسسی لشاس هی

 استذالل ثِ ایي آیِ هحتبج چٌذ همذهِ است:شَد یب ًِ.  هی

وٌذ؟ چَى  وٌذ یب ثشا  هؤهٌبى ّن تىلیف ایجبد هی صًبى پیبهجش)ص( ایجبد هی یىی ایٌىِ اسبسبو ایي آیِ تىلیف ثشا  همذهِ اٍل:

گَیذ وِ شوب هِري ٍساِ   ، داسد ثِ هؤهٌبى ٍ هشداى هی«ٍٓإِرَا سٓأَلْتُؤَّٔيَّ هٓتَبػٖب فَبسٕأَلَُّٔيَّ هِي ٍٓسٓاِِ حِجٓبةذ»ظبّش آیِ ایي است وِ 

طَس  هستمین ثب ایٌْب هَاجِ شَیذ. ایي ظربّش  آى اسرت ورِ تىلیرف سا      الحجبة ثب ایٌْب ثشخَسد وٌیذ؛ شوب حك ًذاسیذ ثِ

وٌذ. آى ٍلت ثح  ایي است وِ آیب خَد صًبى پیبهجش)ص( ّن دس ایٌجب تىلیفی داسًذ؟ ظبّش ایي است وِ ایي  هتَجِ هؤهٌیي هی

فی سا ثِ ػْرذُ هؤهٌربى ثگرزاسد ٍ    وٌذ؛ یؼٌی ایٌغَس ًیست وِ فمظ یه تلىی آیِ تىلیف ًسجت ثِ صًبى پیبهجش)ص( ّن ایجبد هی

تىلیف ثبشذ ٍ اطالو آًْب سا دس ایي ساثغِ همیذ ًىٌذ. هؼٌب ًذاسد وِ اص یه عشف ثِ هؤهٌبى ثگَیرذ   ًسجت ثِ صًبى پیبهجش)ص( ثی
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الصم شوب هِي ٍساِ الحجبة ثب ایٌْب ثشخَسد وٌیذ ٍ اص عشف دیگش ثِ صًبى پیبهجش)ص( ثگَیذ شوب ّش عَس خَاستیذ ػول وٌیذ ٍ 

ایري  وٌرذ ورِ    سیبق آیِ ٍ هجوَع ًىبتی وِ دس ایي آیِ ٍجَد داسد، التضب هیلزا ًیست هي ٍساِ الحجبة ثب ایٌْب هَاجِ شَیذ. 

تىلیف ّن شبهل هؤهٌبى است ٍ ّن شبهل صًبى پیبهجش)ص(. لزا ادػب  اختظبص ایي دستَس ثِ هؤهٌبى ثِ خبعش ظبّش ایي آیِ 

 وٌذ. پس دس ایي ثحثی ًیست.  ٍ لشائي دیگش ایي سا ًفی هی ،حىن ٍ هَضَعلبثل لجَل ًیست؛ اطالو هٌبسجت 

آیِ تىلیفی سا ثشا  صًبى پیبهجش)ص( ایجبد وشدُ است؛ چَى اگش وسی ثگَیذ وِ ایي تىلیف هختض ثِ هؤهٌبى اسرت،   ّشحبل ثِ

ػْذُ صًبى پیبهجش)ص(  سد یه تىلیفی سا ثِشَد. هب ثبیذ فشع سا ثش ایي ثگزاسین وِ ایي آیِ دا ایي اطالو اص دایشُ ثح  خبسج هی

 گزاسد.  ّن هی

ایري   هجورَع  اصوٌرذ.   ایٌىِ دس هَسد صًبى پیبهجش)ص( هسلّن ایي تىلیف ٍجَد داسد ٍ لشائٌی ّن ایي سا تمَیت هی :دٍم همذهِ

وٌرذ.   ی سا ایجبد هری ّبی فْوین وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی دس هَسد صًبى پیبهجش)ص( داسد یه هحذٍدیت سَسُ احضاة هی آیب 

وٌذ اص ایٌىِ الصم ًیسرت هري    ، یه ػذُ سا هستثٌی هی«لَّب جٌَٔبحٓ ػٓلَیِْٕيَّ فِی آثٓبئِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕبئِِْيَّ»گَیذ:  هی 33چَى هثالو دس آیِ 

گفتي  هَلغ سخيٍساِ الحجبة ثب صًبى پیبهجش)ص( هَاجِ شًَذ؛ ثؼذ ّن دس هَسد سخي گفتي آًْب ٍ ایٌىِ طذا  خَدشبى سا دس 

اطل ایٌىِ ایي آیب  تىلیفی سا ثِ ػْذُ صًبى پیبهجش)ص( گزاشتِ، ایي لزا پیش آیذ. « یٓغْوٓغٓ الَّزِ  فِی لَلْجِِِ هٓشَعٗ»ًبصن ًىٌٌذ تب 

 ّن اص خَد آیِ ٍ ّن لشائي دیگش  وِ دس آیب  لجل ٍ ثؼذ ٍجَد داسد، لبثل استفبدُ است. 

شَد وِ ایي تىلیف اگش دس طَس  ًیبص ثبثت شَد، دس فشع غیش ًیبص ثِ عشیك اٍلری ثبثرت    هیاص ایي آیِ استفبدُ  همذهِ سَم:

دس وٌذ  خَاّیذ، یؼٌی ٍجَة السؤال هي ٍساِ الحجبة دس طَستی وِ ًیبص داسیذ، ایي التضب هی گَیذ اگش شوب هتبع هی است. هی

وٌرذ دس غیرش    دس طَستی وِ ًیبص داسیذ، التضب هری  . ٍجَة حجبةطَس  ػذم ًیبص ثِ عشیك اٍلی ثبیذ هي ٍساِ الحجبة ثبشذ

   ِ ثسرب   ٍلت ًیبص ٍ حبجت ثِ عشیك اٍلی هِي ٍساِ الحجبة ثبشذ. ایي ّن هغلجی است وِ اص ایي آیِ ثشا  صًربى پیربهجش)ص( چر

. طربحت  اًذ؛ هثل طربحت اسرذاِ الشغربة    تَاًین استفبدُ وٌین. ایي هغلجی است وِ ثؼضی اص هحممبى ٍ ًَیسٌذگبى ّن گفتِ هی

ٍجَة السؤال هي ٍساِ الحجبة فری الجیرَ  فری    »گَیذ  ّبیش سا روش وشدین ر هی  اسذاِ الشغبة ر وِ لجالو ثؼضی اص استذالل 

، اگش دس هحل حبجت ثبیذ سؤال هي ٍساِ الحجبة ثبشذ، «هحل الحبجة الی الوتبع ػذل ػلی ٍجَة الستش فی غیش هحل الحبجة

ّشحبل ٍجَة الحجبة یرب ٍجرَة    دس غیش هحل حبجت ثِ عشیك اٍلی ثبیذ ثبشذ. پس اگش ایي هسألِ سا ّن فشع ثگیشین، ثِ

 شَد.  الستش ثشا  صًبى پیبهجش)ص( دس غیش هحل ًیبص ٍ حبجت ثبثت هی

بى پیبهجش)ص( اص ایي آیِ استفبدُ وٌین ٍ ثؼذ ثشٍین دًجبل تؼوین آى. شبیذ ایي ساّی پس اثتذا یه سش  ًىبتی سا ثبیذ دسثبسُ صً

وِ ایي هؤلف عی وشدُ ایٌغَس است وِ اطل حىن سا دس هَسد صًبى پیبهجش)ص( تحىین وشدُ ٍ ثؼذ ثِ دًجبل تؼوین آى ًسجت ثرِ  

 سبیش صًبى سفتِ است. 

ضَػیت داسد ثشا  صًبى پیبهجش)ص(؛ یؼٌی هْن ایي اسرت ورِ وسری صًربى     وِ وأى هسألِ هِي ٍساِ الحجبة هَدیگش ایي هغلت 

وٌذ وِ اطالو وسی آًْب سا ًجیٌذ.  ا  وِ صًبى پیبهجش)ص( داسًذ، التضب هی پیبهجش)ص( سا ًجیٌذ. شبیذ شأى ٍ جبیگبُ ٍ هَلؼیت ٍیژُ

 یب ًِ.  ّب ٍالؼبو لبثل لجَل است فشع یذ ثجیٌین آیب ایي پیشثب ٍلی استفشضی  ایي ّن یه پیش

وٌذ ٍ ًِ ثِ خظَص هؤهٌبى.  پس آیِ اٍالو شبهل صًبى پیبهجش)ص( ّن ّست ٍ تىلیف سا ًسجت ثِ صًبى پیبهجش)ص( ّن ثبثت هی
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دٍم ایٌىِ اگش ثشا  صًبى پیبهجش)ص( تىلیفی سا دس صهبى حبجت ثبثت وشد، ثِ عشیك اٍلی دس غیش صهبى حبجت ٍ ًیبص ّن ثبثت 

ثِ ّش لیوتی خَاستِ هٌغ وٌذ؛ یؼٌی وأى سؤال هي ٍساِ الحجربة ٍ ػرذم ستیرت صًربى     وٌذ. سَم ایٌىِ اص هَاجِْ حضَس   هی

پیبهجش)ص( هَضَػیت داسد. حجبة ّن وِ هؼٌبیش هؼلَم است؛ حجبة ّن عجك ًظش ایٌْب یؼٌی یه هبًغ ٍ سادػی وِ جلرَ   

 صى سا ثگیشد. 

بثت وشد، حبال ثح  اطلی دس ایي است وِ آیب ایي تىلیف ثؼذ اص آًىِ آیِ ایي اهَس سا دس هَسد صًبى پیبهجش)ص( ثهمذهِ چْبسم: 

پیبهجش)ص( ثبشذ، ایي آیِ ثرِ دسد اسرتذالل دس هربًحي فیرِ      صًبى لبثل تؼوین ثِ سبیش صًبى ّست یب ًِ. اگش ایي اص اختظبطب 

ثشا  سبیش صًبى ّن ثبثت  خَسد. اهب اگش ثتَاًین اص ایي آیِ ثشا  ّوِ صًبى یه تىلیفی استفبدُ وٌین، لْشاو ٍجَة حجبة سا ًوی

 وٌذ.  هی

خَاّذ ایي ػوَهیت ٍ تؼوین سا استفبدُ وٌذ ٍ الجتِ یه ساُ سَهی ّن ثؼضی دیگش  هیطبحت اسذاِ الشغبة تمشیجبو ثِ دٍ عشیك 

 ثسب ثتَاى ػوَهیت سا استفبدُ وشد.  اًذ وِ هجوَػبو ثب سِ ساُ ٍ عشیك چِ روش وشدُ

گَیذ اگش اص  . هیثْتشیي شبّذ ثش تؼوین است «ٍٓلُلَُثِِْيَّ لِمُلَُثِىُنٕ أَعْْٓشُ لِىُنٕرَ»فشهبیذ:  وِ هیخَد ّویي آیِ ٍ ریل آى  شبّذ اٍل:

صًبى پیبهجش)ص( دسخَاست شذُ وِ سؤال هي ٍساِ الحجبة ثبشذ، هؼلل شذُ ثِ عْبس  ٍ پبویضگی ثشا  للَة شروب ٍ للرَة   

تش است. ایي ثِ ػٌَاى ػلت حجبة روش شذُ است؛  ثشا  للَة آًْب ّن ایي پبویضُگَیذ  گَیذ ٍ ثؼذ هی هؤهٌیي. اثتذا ثِ هشداى هی

ثشا  ایٌىِ جلَ  آلَدگی ٍ لزاس  للجی سا ثگیشد؛ ثشا  ایٌىِ للَة صًبى پیبهجش)ص( ٍ للَة شوب اص خغشاتی وِ آًْب سا تْذیذ 

بة پیش آیذ، هؼلَم است چیست ٍ ایٌىِ چِ وٌذ هحفَػ ثوبًذ. آى خغشاتی وِ هوىي است دس ًگبُ ٍ دیذى صًبى ثذٍى حج هی

خَاّذ ثگَیذ ثشا  جلَگیش  اص آى خغشا  ٍ هفبسذ، ثبیذ هي ٍساِ الحجبة ثبشذ؛  شَد. لزا هی هفبسذ  ثِ دًجبل آى حبطل هی

  ثشا  ّوِ است.ختظبص ثِ صًبى پیبهجش)ص( ًذاسد ثلىِ شَد ٍ اگش تؼلیل ثبشذ، ایي دیگش ا لزا اص ایي الضام فْویذُ هی

این؛ الجتِ ایي سٍایت ثِ دٍ عشیك ًمل شذُ  سا لجالو خَاًذُ هب آًْبسٍایبتی است وِ هضوَى آًْب هؤیذ ایي آیِ است ٍ  :شبّذ دٍم

وٌذ دس هَسد هیوًَِ. یىی ّن دس هَسد ػبیشِ ٍ حفظِ است. ٍلی داستبى یىی است. سٍایتی وِ دس وبفی  سلوِ ًمل هی است؛ ام

مَبلَتَب إًَِِّٔ أَػٕوٓى فَمَبلَ ىَ اثٕيُ أُمِّ هٓىْتَُمذ ػٓلَى الٌَّجِیِّ)ص( ٍٓ ػٌِْذُٓٔ ػٓبئِشَةُ ٍٓ حٓفْظٓةُ فَمَبلَ لَْٔوٓب لَُهٓب فَبدٕخُلَب الْجٓیٕتٓ فَاسٕتَأْرَ»آهذُ ایي است: 

اثي ام هىتَم اص پیبهجش)ص( اجبصُ گشفت وِ ثِ ًضد پیبهجش)ص( هششف شَد، دس حبلی وِ ػبیشِ ٍ  3«. إِىْ لَنٕ یٓشَوُوٓب فَئًَِّىُوٓب تَشَیٓبًِِ

ثیٌذ. حضرش    حفظِ ًضد پیبهجش)ص( ًشستِ ثَدًذ. حضش  ثِ آى دٍ اهش فشهَد وِ داخل اتبق شًَذ؛ آًْب گفتٌذ اٍ وِ هب سا ًوی

 ثیٌیذ.  ثیٌذ اهب شوب وِ اٍ سا هی فشهَد اٍ شوب سا ًوی

هٓیٕؤًََةُ فَأَلْجٓلَ اثٕيُ أُمِّ هٓىْتُرَمذ ٍٓ    وٌُْتٔ ػٌِْذٓ الٌَّجِیِّ)ص( ٍٓ ػٌِْذُٓٔ»اًذ اص ام سرلوِ:   ش ّویي سٍایت سا دس هىبسم االخالق ًمل وشدًُظی

ِ رَلِهٓ ثٓؼٕذٓ أَىْ أُهِشَ ثِبلْحِجٓبةِ فَمَبلَ احٕتَجِجٓب فَمُلٌَْب یٓب سٓسَٔلَ اللَِِّ أَ لَیٕسٓ أَػٕوٓى لَ  2«. ب یٔجٕظِشًَُب فَمَبلَ أَ فَؼٓوٕیٓبٍٓاىِ أًَْتُوٓب أَ لَسٕتُوٓب تُجٕظِرشَاًِ

. هب گفتین هگش اٍ ًبثیٌب ًیست؟ حضش  فشهَد آیب شروب دٍ ًفرش ّرن ًبثیٌرب     ص( ثِ آًْب فشهَد پشت پشدُ ثشٍیذگَیذ پیبهجش) هی

 ثیٌیذ؟  ّستیذ ٍ اٍ سا ًوی

                                                           

 .1اص اثَاة همذهب  ًىبح، ح 139، ثبة 323، ص32؛ ٍسبئل الشیؼة، ج3، ح324، ص3. وبفی، ج3

 .322. هىبسم االخالق، ص2
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وٌذ وِ ًفرس سفرتي صًربى پشرت پرشدُ       تبى ثبشٌذ یب یىی، اطل آى داللت ثش ایي هیطشف ًظش اص ایٌىِ ایي دٍ سٍایت، دٍ داس

شَد ورِ صًربى    ٍ پشت پشدُ لشاس ثگیشیذ، ایي هؼلَم هی داشتِ ثبشیذدّذ حجبة  ایٌىِ پیبهجش)ص( دستَس هیهَضَػیت داسد. 

اگرش هسرألِ   «. ثؼذ أى اُهِشًب ثبلحجربة »ت: گف ِ هیولس صًبى پیبهجش)ص( داشت، ثبیذ ام ثبیذ ایٌغَس ثبشٌذ. ایي اگش اختظبص ثِ

ثٓؼٕرذٓ أَىْ  »گَیذ  گفت ثؼذ اص ایٌىِ هب اهش شذین ثِ حجبة؛ دس حبلی وِ هی حجبة اختظبص ثِ صًبى پیبهجش)ص( داشت، ثبیذ هی

ًذاسد. ایي حربوی اص   ، یؼٌی اختظبص ثِ صًبى پیبهجش)ص(«ثؼذ أى اُهِشًب ثبلحجبة»گَیذ  ِ ًویولس پس ایٌىِ ام«. أُهِشَ ثِبلْحِجٓبةِ

. یؼٌی خذاًٍذ هتؼربل لرجالو   ثیبى وشدُ ثَدًذآى است وِ وأى هسألِ حجبة یه هسألِ هسلّوی ثَدُ ٍ پیبهجش)ص( ّن آى سا لجالو 

 دستَس دادُ ثَد ٍ ایي دس ثیي هشدم پزیشفتِ شذُ ثَد؛ هٌتْی ثح  ایي ثَد وِ آیب اص شخض وَس حجبة الصم است یب ًیست. 

گَیٌذ آیِ تىلیرف سا ًسرجت ثرِ     وٌٌذ، لبػذُ اشتشان دس تىلیف است. هی یه لشیٌِ دیگش  وِ ثشا  تؼوین روش هی شبّذ سَم:

  ِ ا  ثرش اختظربص    ّوسشاى پیبهجش)ص( ثبثت وشدُ است؛ اهب اص آًجب وِ اطل دس تىبلیف اشتشان جویغ است هگش ایٌىرِ لشیٌر

ى ثبثت است ٍ ّوِ ثبیذ حجبة داشتِ ثبشٌذ. دسست است ایٌجب هَسد  داشتِ ثبشین، لزا ثبیذ ثگَیین ایي تىلیف ثشا  ّوِ صًب

خظَص صًبى پیبهجش)ص( است، ٍلی هجوَػبو دلیلی ثش اختظبص ًذاسین. دس ثسریبس  اص هرَاسد، سرؤاال  ٍ تىربلیفی ورِ دس      

لَم اسرت ورِ   احبدی  ثیبى شذُ، ّوِ ثِ ایي تشتیت است؛ یؼٌی یه هَسد خبطی است، دستَس ثِ شخض خبطی است، اهب هؼ

شَد. ایٌجب ّن ّویي عَس است؛ لزا اص ساُ لبػذُ اشتشان دس تىبلیف ٍ ػذم  اختظبص ثِ هَسد خبص ًذاسد ٍ ّوِ سا شبهل هی

 تَاًین ایي تؼوین سا استفبدُ وٌین.  اختظبص ثِ صًبى پیبهجش)ص(، هی

دٍ یب سِ شبّذ ٍ لشیٌِ، هَسد اسرتذالل لرشاس    وِ روش وشدین ٍ ثِ استٌبد ایي همذهبتیسَسُ احضاة ثب آى  32پس هجوَػبو آیِ 

 گشفتِ ثشا  ٍجَة ستش ٍ پَشش ٍ حجبة ّوِ صًبى. ثبیذ ثجیٌین آیب ایي استذالل توبم است یب ًِ. 

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            


