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 « بسم اهلل الرحمن الرحیم» 

 مقدمه:

اند  را تأسیس کرده آنی که آیت اهلل صادقی تهرانی آناین مقاله کامال بر اساس روش فقه گویای قر

شود جهت اعتالی جریان قرآنی محققان ارجمند نقدهای درون مبنایی  لذا دعوت می نوشته شده است؛

خویش را به این بحث قرآنی حتماً ارائه دهند و البته بحث مبنایی نیز بحث داغی است که قطعاً همه 

دانند همیشه و همه جا در حد توان و استطاعت خویش آن را  ف میاعضای جریان قرآنی خود را مکل

بحثهای درون مبنایی می تواند باعث شکوفایی و رشد تفکر قرآنی از پیش ببرند. اما نکته آن است که 

 «.و هو  خیر الناصرین»ها نقطه شروع یک جهش بزرگ باشد.  بحث گونهاینم یدرون باشد. امیدوار

 ل بحث:طرح آیات مح

 با ذکر عناوین ایشان وجود دارد: عشیره)خانواده بزرگ(سه دستور اجتماعی بین افراد  قرآندر 

وَ ال تَنکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُم مِنَ النِّساءِ إالّ ما قَد سَلَفَ إنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقتًا وَ ساءَ »: ازدواجحرمت  .1

وَ أخَواتُکُم وَ عَمّاتُکُم وَ خاالتُکُم وَ بَناتُ األخِ وَ بَناتُ األُختِ  بَناتُکُموَ * حُرِّمَت عَلَیکُم أُمَّهاتُکُم  سَبیالً

م وَ أُمَّهاتُکُمُ الالّتی أرضَعنَکُم وَ أخَواتُکُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُم وَ رَبائِبُکُمُ الالّتی فی حُجُورِکُ

فَإن لَم تَکُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فاَل جُناحَ عَلَیکُم وَ حَالئِلُ أبنائِکُمُ الَّذینَ مِن مِن نِسائِکُمُ الالّتی دَخَلتُم بِهِنَّ 

أصالبِکُم وَ أن تَجمَعُوا بَینَ األُختَینِ إالّ ما قَد سَلَفَ إنَّ اللّهَ کانَ غَفُورًا رَحیمًا * وَ المُحصَناتُ مِنَ 

 (22تا22،)نساء« لّهِ عَلَیکُم وَ أُحِلَّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُمالنِّساءِ إالّ ما مَلَکَت أیمانُکُم کِتابَ ال

وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن أبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبدینَ زینَتَهُنَّ إالّ »: حرمت ابداء زینت .2

زینَتَهُنَّ إالّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آباءِ  ما ظَهَرَ مِنها وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبدینَ

أو ما  بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائِهِنَّ أو أبناءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بَنی إخوانِهِنَّ أو بَنی أخَواتِهِنَّ أو نِسائِهِنَّ

جالِ أوِ الطِّفلِ الَّذینَ لَم یَظهَرُوا عَلى عَوراتِ النِّساءِ مَلَکَت أیمانُهُنَّ أوِ التّابِعینَ غَیرِ أُولِی اإلربَةِ مِنَ الرِّ

کُم وَ ال یَضرِبنَ بِأرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ ما یُخفینَ مِن زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إلَى اللّهِ جَمیعًا أیُّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّ

 (11)نور،« تُفلِحُونَ



 

 

ال عَلَى األعرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَى المَریضِ حَرَجٌ وَ ال عَلى أنفُسِکُم  لَیسَ عَلَى األعمى حَرَجٌ وَ»: حلیّت اکل .1

أن تَأکُلُوا مِن بُیُوتِکُم أو بُیُوتِ آبائِکُم أو بُیُوتِ أُمَّهاتِکُم أو بُیُوتِ إخوانِکُم أو بُیُوتِ أخَواتِکُم أو 

بُیُوتِ خاالتِکُم أو ما مَلَکتُم مَفاتِحَهُ أو  بُیُوتِ أعمامِکُم أو بُیُوتِ عَمّاتِکُم أو بُیُوتِ أخوالِکُم أو

  (11)نور،« صَدیقِکُم

 این مقاله: حرمت ابداء زینت موضوع بحث

قرآن هستند. بر عبارات  شوند( مأمور به عرضه احادیث بر )که از عوام محسوب میتمامی مکلفین

و تنها وجه و کفین و یا این اساس زن موظف است در برابر عمو و دایی و شوهر دخترش حجاب بگیرد. 

اینگونه تفسیر کرده اند( قابلیت آشکار ساختن در مقابل این  راقدمین)بر مبنای روایات که ما ظهر منها 

زیرا ابتدای آیه دستور داده است که باید فقط ماظهر منها آشکار شود و لکن در ادامه  سه گروه را دارد.

داللت بر حرمت ابداء زینت  که این حصراستثناء مینماید  به وسیله اسلوب حصر کسانی را از این قاعده

 در غیر این افراد دارد. که عمو و دایی و داماد غیر از افراد مذکور در آیه هستند.

 

 پاسخ به شبهات مطروحه

 حرام است باید ابداء زینت حالل باشد. ذاتیچون ازدواج با این سه قسم به صورت  بعضی گفته اند:

  جواب:

وَ ال یُبدینَ زینَتَهُنَّ إالّ » می کردتساوی وجود داشت به جای ذکر این همه قسم بیان اگر این  .1

أو نِسائِهِنَّ أو ما مَلَکَت أیمانُهُنَّ أوِ التّابِعینَ غَیرِ أُولِی  معلیهِ هننکاحُ مَرّحُ الذینأو  لِبُعُولَتِهِنَّ

چه لزومی داشت که به  و «رُوا عَلى عَوراتِ النِّساءِاإلربَةِ مِنَ الرِّجالِ أوِ الطِّفلِ الَّذینَ لَم یَظهَ

بر مقصود گویاتر است عبارتی طوالنی ذکر  داللتش تر و همکوتاهکه هم  ،جای این عبارت

 مبنای فقه گویای قرآنی، این چنین چیزی دربنا بر  و ر بر نمیگیرد،نماید که تمام مقصود را د

د )همانطور که آیت ش مورد خدشه واقع میشوبالغت و فصاحت امکان ندارد چه اینکه قرآن

سوره نساء گفته اند اگر تمام حرام های رضاعی مقصود بود باید از واژه  21اهلل صادقی در آیه

 استفاده میشد( و هن من الرضاعة



 

 

مالک در ابداء زینت نزدیکی خونی نیست بلکه مالک اثاره شهوت و واقع شدن در گناه است.  .2

مربوط به چیز دیگری باشد مثال ممکن است  میتواندرمت ازدواج در حالی که مالک در ح

بیماریهایی در فرزند آینده باشد و یا مشخص بودن پدر  مسائل ژنتیک و احتمال وجود

 مومنین و آشفته نشدن نفقه ایشان.

البالغ استناد به آن که زنان پیامبر در عین حرمت ازدواج  تفسیرخود آیت اهلل صادقی در  .1

 ت ابداء زینت نیستند این ارتباط را منتفی دانسته اند.دارای حلی

چون پسر خواهر و پسر برادر را ذکر کرده، خواسته خالصه گویی کند و عمو و دایی را  بعضی گفته اند:

 بیان ننموده.

 جواب:

تر از این عبارت وجود دارد که خدای سبحان از آن  گویی بوده است، خالصه خالصهاگر مراد  .1

 ده است.کرناستفاده 
اگر چنین بود باید اعمام و اخوال را ذکر میکرد و از بنی اخوات و بنی اخوان چشم پوشی مینمود  .2

 .زیرا آن دو خالصه تر از این دو هستند
اگر قصد بر خالصه گویی بود شوهر را ذکر نمیکرد زیرا ابداء زینت در مقابل شوهر و حتی  .1

إالّ عَلى أزواجِهِم أو ما *  لَّذینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَوَ ا» باالتر از آن در آیات دیگر موجود بود.

 .(1و5)مؤمنون،« مَلَکَت أیمانُهُم فَإنَّهُم غَیرُ مَلُومینَ
در قرآن دو آیه برای حجاب وجود  ؟ایشان را ذکر نکرداگر چنین بود چرا در سوره احزاب  .2

اهلل علیه و آله( است. انسان  دارد که یکی عمومیت دارد و دیگری خاص به نساء پیامبر)صلی

حکیم که قصد خالصه گویی دارد باید یکی را اعمام و اخوال ذکر کند و دیگری را بنی اخوات و 

بنی اخوان ذکر کند تا مخاطب بفهمد این دو از نظرش یکسان هستند. ولی خدای تعالی چنین 

 وَ ال أبناءِ إخوانِهِنَّ وَ ال أبناءِ أخَواتِهِنَّال إخوانِهِنَّ  ال جُناحَ عَلَیهِنَّ فی آبائِهِنَّ وَ ال أبنائِهِنَّ وَ»نکرد: 

از  (55)احزاب،« ءٍ شَهیدًا وَ ال نِسائِهِنَّ وَ ال ما مَلَکَت أیمانُهُنَّ وَ اتَّقینَ اللّهَ إنَّ اللّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَی

ل مراد خدای سبحان به هیچ وجه اعمام و اخوا معلوم میشود کهاین که عینا تکرار شده اند 

 نبودند.



 

 

همانطور که اطناب در غیر  است،خالف حکمت  صه گویی در جایی که مضر به معنا باشد برخال .5

 .می باشدجای خودش خالف حکمت 

چون ما در فهم معنای ما ظهر منها نیاز به روایت داریم بنا بر این حصر نسبی است و هر  بعضی گفته اند:

 لت آیه به افراد آن اضافه کند صحیح میباشد.چه روایت در مخالفت با دال

  جواب:

 از تعداد  نیاز به روشن شدن از طرف روایت داشته باشد، باالتر ،ما ظهر منها اگر بر فرض

رکعات در الصالة نیست. و اگر ما برای فهم رکعات نماز به روایت نیاز داریم دلیل نمیشود که 

مردم به دو  ،قبل از رجوع به روایت در ذهن ما ا همقرآن نفهمیم، در اینجوجوب نماز را هم از 

دسته تقسیم میشوند یک عده که تنها میتوانید ما ظهر منها را به آنها نشان بدهید و یک عده که 

میتوانید غیر از ما ظهر منها را نیز به آنها نشان بدهید. بعد از رجوع به روایت میفهمیم ما ظهر 

ت، این دلیل بر آن نمیشود که آنچه فهمیده ایم را نیز کنار منها وجه و کفین و یا قدمین اس

 بگذاریم.

ما  توضیح افرادی است که میتوان به ایشان ،با غض نظر از روایات موارد دوازده گانه بعضی گفته اند:

را به او  نباید به غیر از وجه و کفین چون شوهر در این موارد ذکر شده استو ظهر منها را نشان داد. 

 .خواهد شدهیچ بچه ای تولید ن داد بنا بر این اختالل نظام به وجود می آید زیرا نشان

 جواب:

وسایل این کیف را به هیچ کس مده مگر این  انسان حکیم و فصیح و بلیغ بگویدمثال اگر  .1

 این برداشت نمیشود که خودکار، و وسایل این کیف را به هیچ کس مده مگر به حسن و حسین.

: صود آن بود میگفتدر جمله دوم همان خودکار است. زیرا اگر مق این کیف از وسایل مقصود

او دلیل  تکرار. وسایل این کیف را به هیچ کس مده مگر این خودکار را و فقط به حسن و حسین

 است. بر تفاوت در مستثنی منه



 

 

می مودر قسمت اول بیان ما ظهر منها بعد از یحفظن فروجهن بوده که نشان از بیان قاعده ع .2

 بدون در نظر گرفتن اشخاص دارد ولی در قسمت دوم چنین نیست.
بیان بعولتهن در قسمت دوم خود دلیل بر مقصود نبودن ما ظهر منها است، زیرا در آیات  .1

مختلف قرآن ذکر شده است ابداء فرج در مقابل همسر مانعی ندارد. بنا بر این اگر بر فرض 

شک داشته باشد با مشاهده کلمه  غیر ما ظهر منها کسی بین در نظر گرفتن ما ظهر منها و

 ست.ما ظهر منها مقصود نیبعولتهن شک او برطرف میشود و مطمئن میشود که 

عقل حکم میکند که این دو)عمه و عمو( چون به یک اندازه به انسان نزدیک هستند باید  بعضی گفته اند:

 یا ابداء زینت در هردو جایز باشد یا در هر دو نباشد.

 جواب: 

  همانطور که عرض کردیم مالک اثاره شهوت است، چون حکم عقل در اینجا قطعی نیست

بر سه  عقلتوضیح آن که: مسائل در مقابل  نمیتوان به آن اعتماد کرد و داللت آیه را رد کرد.

قسم است یا مخالف قطعی عقل است مثل تثلیث اله یا موافق قطعی عقل است مثل توحید اله یا 

بنا بر این همین که معلوم بشود عقل در  فق و نه مخالف عقل است مثل عدد رکعات نماز.نه موا

این مورد حکم قطعی ندارد برای پذیرش تعبدی آن کافی است. و از آنجا که مردان عموما 

نسبت به خانمی که از خودش کوچکتر باشد یا همسن باشد زودتر تحریک میشوند، و از طرفی 

هستند، پس احتمال دارد که عمو و  بزرگترز خواهر زداه و برادر زاده خود عموما عمو و دایی ا

در حالی که عمه و خاله عموما بزرگتر از خواهرزاده و برادرزاده  دایی زودتر تحریک بشوند.

م و وجود این احتمال در رد حکم عقلی متوهَّ در این مورد قضیه بالعکس است.خود هستند و 

 کافی است.

عبارت ماملکت ایمانهن داللت بر غالم نیز میکند، پس اگر ابداء زینت در مقابل او جایز د: بعضی گفته ان

 باشد به طریق اولی در مقابل عمو و دایی جایز است.

 جواب: 



 

 

  همانطور که قبال گفتیم واقع شدن در گناه مالک است و در این مثال هم اولویت جاری نیست

بنای ترس باقی است)اگر نمیترسید که از بردگی فرار زیرا ممکن است غالم که بردگی اش بر م

میکرد و آزاد میشد( از نزدیک شدن به مالک خودش آنچنان بترسد که باعث شود شهوتش 

جلوگیری از جاری شدن قیاس تحریک نشود. صرف وجود این احتمال کافی است برای 

 .اولویت

ندارد بنا بر  نیاز جنسیاست که به این خانم  مقصود از غیر اولی االربة من الرجال کسی بعضی گفته اند:

 نیاز جنسیاین عمو و دایی را هم شامل است زیرا این دو معموال نسبت به خواهر زاده و برادر زاده شان 

 ندارند.

 جواب: 

نیاز آیه نفرموده است که غیر اولی االربة بالنسبة الیهن، بنا بر این این رجال ذاتا نباید دارای  .1

یاد مانند خواجگان که در گذشته وجود داشتند. یا رجال عجوز که در اثر سن ز باشند. جنسی

 شهوتشان تحریک نمیشود اساسا.
چه نیازی بود که از ، در قسمت نسبی ها ذکر میشدند با صراحت اگر عمو و دایی مقصود بودند .2

 کنایه ای نارسا استفاده کند؟
 قطعا اینها التابعین نیستند؛و ولی االربة. . غیر ا2. التابعین 1این قسمت دارای دو شرط است: .1

ی . پس داخل در التابعین غیر اولاگر زن تابع عمو و دایی نباشند یقینا برعکس هم نیست زیرا

 .االربة من الرجال نیستند

 در هر صورت این حصر، حصری نسبی است و میتوان به آن مواردی اضافه کرد. بعضی گفته اند:

 جواب: 

 ه طرف مقابل دارد، یعنی اگر کسی به تمام افراد یک اتاقی بگوید ساکت شوید حصر نسبی نیاز ب

مگر علی، این دلیل نمیشود که غیر از افراد آن اتاق حق سخن گفتن ندارند. در این آیه حصر 

نسبت به چه کسانی است؟ نسبت به مردان؟ در حالی که نسائهن زنان را نیز داخل میکند. 



 

 

که الطفل .... کودکان را نیز داخل میکند. بنابر این این آیه تمام افراد  نسبت به بالغان؟ در حالی

انسان را مد نظر داشته و در مورد غیر انسان ساکت است. بعضی شاید بگویند که نسبت به 

نزدیکتران است و نسبت به دورتران ساکت است، در حالی که خود اینان میگویند عمو نزدیکتر 

 نابر این نمیتواند حصر نسبت به نزدیکتران باشد.از التابعین .... است، ب

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ با توجه به روایت:  بعضی گفته اند:

زَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَ

زن میتواند با محارم   کَفَّهَا.فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزْ

 بدهد پس به طریق اولی میتواند نزد او ابداء زینت کند. بنابراین حصر آیه نسبی است. خود دست

 جواب: 

بر مبنای فقه گویای قرآنی روایات متواتره یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب تأویل به چند  .1

چند روایت این چنینی یارای مقابله با  چگونه ممکن استمورد قلیل مانند ام ولد بودن شد. 

! ابدای زینت در مواردی که در آیه ذکر شده اند دارای شته باشنداللت محکم حصر آیه را داد

مراتب گوناگونی است و آن را از کنار هم گذاشتن بعولتهن و باقی موارد میتوان فهمید. ولی در 

خواه ما ظهر منها دست  مورد غیر مذکورین در آیه یک حد بیشتر ندارد و آن ما ظهر منها است.

 ادن را در بر بگیرد یا نگیرد یا اصوال در آن مورد ساکت باشد.د
بنا بر آن که اگر نمایاندن غیر از وجه و کفین و یا قدمین حرام باشد به طریق اولی دست دادن  .2

 خواه بعضش)ابنة اخت( یا کلش. حرام است. این روایت را روایتی محرف خواهیم دانست.

 

برخی سؤاالتپاسخ به   

محرمیت عمو، دایی و داماددرباره عدم    

شاگردان آیت اهلل صادقی تهرانی رحمة اهلل  برخیمقاله فوق برای دریافت مشورتهای قرآنی در اختیار 

علیه که در درسترس بودند و نیز سایر محقین قرار گرفت و نویسندگان آن مشتاق و پیگیر بودند تا 



 

 

در این بین یکی از شاگردان آیت اهلل صادقی ای بر بحث وجود دارد مطرح گردد.  اگر پاسخی یا تکمله

این بخشی از که متن  .کردندطرح  تر شدن ابعاد مسأله برای روشن راسواالتی  لطف نمودند و تهرانی

 آید. ها به همراه پاسخ کامل، در ادامه می سؤال

همیشه  و ما به فضل الهی، گذرد طرح شده میسؤاالت آخرین پاسخگویی به  از  اکنون حدود یک سال

این آیه شریفه  از مان بر آن است تا إن شاء اهللآماده شنیدن نقد و نظرات همه دوستان هستیم و سعی

هِ»اعراض نکنیم و از عامالن به آن باشیم که:  لَهُمُ  وَالَّذینَ اجتَنَبُوا الطّاغوتَ أَن یَعبُدوها وَأَنابوا إِلَى اللَـّ

هُ هَداهُمُ الَّذینَ أُولـئِکَ أَحسَنَهُ فَیَتَّبِعونَ القَولَ مِعونَیَستَ الَّذینَ البُشرى فَبَشِّر عِبادِ  أُولُو هُم وَأُولـئِکَ اللَـّ

 .(11-11)زمر، «األَلبابِ

 پاسخ آنها: وها  متن سؤال

نه؟ ادلّه را  یابا دخترِپسر خود محرم است  یا( با دخترِ دختر خود یو مادر یپدربزرگ)پدر یاآ -1سؤال

 .ییو ادله روا قرآنی دلها – یدکن یانب

: المحرم بفتح المیم ذو الحرمة من القرابة یقال هو ینماییمم یاز همه به اصطالح محرم در فقه رجوع اول

ذو محرم منها إذا لم یحل نکاحها، و المحرم ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحریما مؤبدا)مجمع 

 (11ه ، صفح1جلد ین،البحر

نساء جستجو  21 یهدر آ یدله ازدواج با او حرام است و پاسخ سوال شما را باب یف،تعر ینتوجه به ا با

 .یشودم یزن یو بنات شامل دختر و نوه دختر« حُرِّمَت عَلَیکُم أُمَّهاتُکُم وَ بَناتُکُم»کرد: 

نزد او حالل است، پاسخ سوال شما در  ینتاست که ابداء ز یاگر مقصود از محرم نزد شما همان کس اما

 .یشودو آباء شامل پدر بزرگ هم م« وَ ال یُبدینَ زینَتَهُنَّ إالّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ»نور است:  11 یهآ

أم کُنتُم شُهَداءَ إذ حَضَرَ یَعقُوبَ المَوتُ إذ قالَ لِبَنیهِ ما تَعبُدُونَ مِن »بقره است:  111 یهشاهد بر آن آ و

و « آبائِکَ إبراهیمَ وَ إسماعیلَ وَ إسحاقَ إلهًا واحِدًا وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَبَعدی قالُوا نَعبُدُ إلهَکَ وَ إلهَ 

صدق  یهدر آ ینالزم است که أب بر اکثر مذکور یباز تغل ستفادها یهمانطور که واضح است برا

کند)تغلیب األکثر على األقل، و ذلک بأن ینسب إلى الجمیع وصف یختص باألکثر(، و اگر بنا باشد که 



 

 

: پدر یمأب)ابراه یردو غ یرا. زیستن یستهشا ینجادر ا یببوده، أب او نباشد، تغل یعقوبکه جد  یمابراه

 .یشودأب)اسحاق:پدر( م یک: عمو( و یلبزرگ و اسماع

 .یستمورد ن یندر ا ییبه ادله روا یازیپدر بزرگ است، و ن یقیابوة حق یقاز مصاد یکیمطمئنا  ینبر ا بنا

 یننزول بد یبترت یق،هستند، بنا بر تحق یسوره نساء، نور، احزاب هر سه مدن ینکها با توجه به -2سؤال

 . نور1. نساء 2. احزاب 1صورت است: 

نور آمده است در سوره  یشوهر، پدرشوهر، و پسر شوهر و .... که در سوره  یل: چرا در موارد ذالف

 با دلیل. است؟ یامدهن 55 یهاحزاب آ

و آله(  یهاهلل عل یصل یامبر)نه پیناست، خطاب به مومن 52 یهه در ادامه آسوره احزاب ک 55 یهآ در

نَّ یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إالّ أن یُؤذَنَ لَکُم ... و إذا سَألتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسئَلُوهُ: »یفرمایدم

شوهر از ابتدا  یراز یباشدست که ذکر شوهر نادرست ما یهیبد ین( بنابر ا51،)احزاب« مِن وَراءِ حِجابٍ

ال »موارد ذکر نشده:  یرفع گناه شود. اما در مورد باق ینکهنبود تا ا« فَسئَلُوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ»داخل در 

ناءِ أخَواتِهِنَّ وَ ال نِسائِهِنَّ وَ ال ما إخوانِهِنَّ وَ ال أب جُناحَ عَلَیهِنَّ فی آبائِهِنَّ وَ ال أبنائِهِنَّ وَ ال إخوانِهِنَّ وَ ال أبناءِ

 یب( جالب آن است که ترت55)احزاب،« ءٍ شَهیدًا مَلَکَت أیمانُهُنَّ وَ اتَّقینَ اللّهَ إنَّ اللّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَی

از ابتدا  ینا رذکر شده در سوره نور است، بنا ب یببه همان ترت یقااحزاب دق 55 یهذکر شده در آ

و آله زنده نبود تا خطاب آن  یهاهلل عل یپدر حضرت محمد صل« آباءِ بُعُولَتِهِنَّ: »یدهیمرا انجام م یسهمقا

 یهحضرت در آن زمان که آ« أبناءِ بُعُولَتِهِنَّ»بخواهد شامل حالش بشود و از او رفع گناه گردد.  یهزمان آ

قرآن  یههنوز کودک بودند. و آ او بودند یکه نوه ها ینکه بالغ باشد نداشت، و حسن ینازل شد پسر

 51یه( و چون بالغ نشده اند خطاب آ11)أنعام،« وَ أُوحِیَ إلَیَّ هذَا القُرآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ: »یفرمایدم

 یژهو یریسختگ تباب یدفقره هم شا ینا« التّابِعینَ غَیرِ أُولِی اإلربَةِ مِنَ الرِّجالِ. »یشودشاملشان نم

الطِّفلِ الَّذینَ لَم یَظهَرُوا »ممنوع بوده باشد.  یشانو آله تا آخر عمرشان بر ا یهاهلل عل یصل یامبرپ یهمسر

 .یشودشاملشان نم 51اطفال نابالغ هم عرض کردم که خطاب آیه ینا« عَلى عَوراتِ النِّساءِ

جزء محارم شمرده بود، نامحرم بودند و سپس در سوره نور  یامدهکه در سوره احزاب ن یموارد یا: آب

 .یلبا دل یر؟خ یاشدند 



 

 

به هرحال پاسخ را بنا بر  یول یست،ن یحنور و احزاب صح یاتمحرم و نامحرم اساسا در مورد آ اصطالح

 یتوانم« الطِّفلِ الَّذینَ لَم یَظهَرُوا عَلى عَوراتِ النِّساءِ»و « أبناءِ بُعُولَتِهِنَّ»در مورد  یدهم،م یندهمنظور گو

 یامبرحکم در مورد زنان پ ینسوره نور ا آمدناحزاب خارج بوده و با  یهوال از داللت آگفت که اص

به نظر « التّابِعینَ غَیرِ أُولِی اإلربَةِ مِنَ الرِّجالِ»در مورد فقره:  یاست، ول یو آله هم جار یهصلوات اهلل عل

از اختصاصات  یناست ا و ممکن یشدشاملش م یهخطاب آ یراخواهد ماند ز یکه حکم سابق باق یرسدم

سختتر اجرا بشود، مگر آن که امام  یشانو آله باشد که حکم در مورد ا یهاهلل عل تصلوا یامبرپ یهمسر

در  یکه حکم سوره نور ناسخ حکم سوره احزاب است حت یدبفرما یففرجه الشر یزمان عجل اهلل تعال

نبودن، و در هر حال  یاداد به ناسخ بودن  یطعپاسخ ق یتوانو آله، پس نم یهاهلل عل یصل یامبرمورد زنان پ

 یافتنما به دنبال  یراندارد؛ ز ینبه حال مومن یا یدهمورد خاص، فا یننبودنش در ا یاناسخ بودن آن 

 یستندآنان ن ینو آله ب یهصلوات اهلل عل یامبرکه زنان پ یمتمام زنان مومن زنده در عالم اسالم هست یفهوظ

 .یمبه دست آور یزرا ن یشانا یفهتا الزم باشد وظ

است  ین. اگر پاسخ ایلبا دل یاورد؟متعال نام آنها را در سوره احزاب فراموش کرده که ب یخدا یا: آج

 .یشودپسر چرا در سوره نور آورده؟ که اگر مسلّم بوده، لغو محسوب م یاوردهکه چون مسلّم بوده ن

سوره احزاب کالم ناظر به ماقبل است، و  55 یهدر کار نبوده، همانطور که عرض کردم در آ فراموشی

تنها  55 یهرفع گناه موجود در آ یشودصورت گرفته که باعث م یخطاب یک( 51 یهدر آ یعنیماقبل آن )

و اموات و  آلهو  یهاهلل عل یصل یامبرکه مورد خطاب بودند باشد، که طبعا خود پ یدر مورد آن کسان

در مورد  یاثبات یاو  ینف یچکه سوره نور نازل شود ه ینقبل از ا نیبنا بر ا یشود،را شامل نم یننابالغ

همانند حکم وضو که  یشد،معلوم م یددر آن زمان از سنت با ینوجود نداشته و ا یهآ یندر ا یننابالغ

نبودن آب در قرآن وجود  دسترسدر صورت در  یممخودش مدتها در قرآن نبود و لکن دستور به ت

 یبه حکم یلسوره مائده تبد 1 یهه ابتداء وضو در سنت بود و لکن زمان نزول آک یفهمیمداشت، و ما م

و آله داده شده که تمام زنان  یهاهلل عل یصل یامبرسوره نور، دستور به پ 11 یه. و اما در آیدگرد یقرآن

آن را به صورت  یتدر مورد حجاب ذکر شده و رعا کلیدستور  یکمسلمان را خطاب کند، و در ابتدا 

شوهر و  یلدل ینمحصور کرده است، و به هم یآن را در عده ا یتام الزم دانسته، و سپس عدم رعاع

 .افراد نابالغ را هم ذکر نمود



 

 

 ینتنور، ابداء ز یهمصافحه و ... است و آ یدن،اخف از لمس، بوس ینتابداءِ ز ینکهبا توجه به ا -1 سوال

در مقام حصر است چگونه  یهآ یدگوئ یم یجناب عال کهینکرده نه لمس و ... را، با توجه به ا یزرا تجو

 ید؟کن یاثبات م یهو ... را از آ یدنجواز لمس، بوس

افراد، حق ابداء  ینا یربه غ یفرمایدم یهآ یعنیاست،  یظاهر ینتدر مقام حصر موارد جواز ابداء ز آیه

داشته باشد.  یاز حد و حدود یکه در مورد افراد داخل مجموعه هم سخن ینرا ندارند؛ نه ا یظاهر ینتز

. یمبرداشت نکرده ا آیه ینقطعا آن را از ا یمافراد داخل مجموعه قرار بده یبرا یاگر ما حد و حدود

 یتوانفقره م یناز ا یاو اصغر نده. آ یناز به حسن و حس یرکه پول من را به غ یگویممثال بنده به شما م

 یتوانیدکه ملک من را به کدام م یدفهم یتوانم یاآ هرگز، ید؟بده یدکه به هر کدام چقدر با یدفهم

به  یدهم دارم نبا یکه اگر ملک یفهمیدم ست؛پول اخف از ملک ا یمهرگز. و لکن اگر فرض کن ید؟بده

 .فقره ساکت از ملک است یندر مورد افراد داخل مجموعه ا ی. ولیدبده ینهااز ا یرغ یکس

 یل؟به چه دل ؟ نامحرم یا دانید یمخواهر زن را محرم  یحضرت عال یاآ -2 سوال

حرمت ازدواج با او  یرانوشتار آوردم، خواهر زن محرم نخواهد بود ز یکه ابتدا یتوجه به اصطالح فقه با

او  یدر مقابل شوهر خواهر باشد، قطعا برا ینتاگر منظورتان ابداء ز یکن. و لیستمؤبد ن یبه گونه ا

 .یکندعا خواهر زن را خارج محصر قط یرانور، ز 11 یهحرام است طبق آ

 یل؟است؟ به چه دل یزازدواج با محارم جا یاآ -5 سوال

ابداء  یهباشند که در آ ی. و اگر مقصود کسانیستن یزباشد که قطعا جا یمقصود محارم اصطالح اگر

د نز یتوانددو مسأله با هم عام و خاص من وجه هستند، انسان م ینکه ا یمبگو یدذکر شده اند، با ینتز

در مقابل  ینتز ابداءکه جواز  یاز کسان یبا بعض یتواندم یر،خ یکند و نزد بعض ینتمحارم ابداء ز یبعض

 .ازدواج کند یتواندنم یاو را دارد ازدواج کند و با بعض

 دارد؟ یازدواج نوه که دختر است با پدر بزرگ خود چه حکم -1 سوال

 یزبنات شامل دختر و نوه)مونث( ن یراز« أُمَّهاتُکُم وَ بَناتُکُمحُرِّمَت عَلَیکُم »نساء:  21 یهاست طبق آ حرام

است که ابناء شامل نوه)مذکر( است و بنات  ینا یشودکه بنات شامل نوه م یاز شواهد یکی. و یشودم



 

 

أبناءَنا وَ  ما جاءَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدعُ دِفَمَن حَاجَّکَ فیهِ مِن بَع: »یههمان مونث ابناء است. و در آ

( 11)آل عمران،« أبناءَکُم وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُم وَ أنفُسَنا وَ أنفُسَکُم ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لَعنَتَ اللّهِ عَلَى الکاذِبینَ

 .را به عنوان ابناء برد ینو آله حسن یهاهلل عل یصل یامبرپ یهآ یندر ا

 یل؟دارد با ذکر دل یود چه حکمازدواج نوه که پسر است با مادر بزرگ خ -1 سوال

. و یشودم یزامهات شامل مادر بزرگ ن یراز« حُرِّمَت عَلَیکُم أُمَّهاتُکُم»نساء:  21  یهاست طبق آ حرام

الَّذینَ یُظاهِرُونَ مِنکُم مِن نِسائِهِم ما هُنَّ أُمَّهاتِهِم إن أُمَّهاتُهُم إال الالّئی وَلَدنَهُم وَ : » یهآ یزشاهد بر آن ن

 یوالدت با واسطه و ب یهآ ین( که ا2)مجادله،« إنَّهُم لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِنَ القَولِ وَ زُورًا وَ إنَّ اللّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ

که  یمنحصر کرده در حال یمادر را در نسب یقتکه حق ینجاستواسطه را شامل است، و نکته قابل ذکر ا

و آله را مجازا مادر  یهعل اهلل یصل یامبرخود قرآن زنان پ یو مادر خوانده و حت یعرف به مادر رضاع

ثالثه)حجاب و حرمت ازدواج  یاتگرفت که در تمام افراد مذکور در آ یجهنت یتوانم ینهااز تمام ا ینامد،م

  .مد نظر است و نه مجاز یقتدر کار نباشد حق یا ینهاکل( اگر قر یتو حل

نه از آن « وَ حَالئِلُ أبنائِکُمُ الَّذینَ مِن أصالبِکُم»موده است: نساء فر 21 یهکه اگر در آ یرسدنظر م به

بر  یشترب یدتأک یبلکه فقط برا یشودکه از صلب باشند م یکسان یرشامل غ یقتاجهت بوده که ابناء حق

و آله  یهاهلل عل یصل یامبرپ یلدل ینآنان رسوخ کرده، به هم یشهبوده که در اند ینادرست بودن فکر

وَ إذ تَقُولُ لِلَّذی أنعَمَ اللّهُ عَلَیهِ وَ أنعَمتَ عَلَیهِ »را بشکند:  یمجاز یحجو ناصح یند خودش امأمور ش

 خشاهُأمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ اتَّقِ اللّهَ وَ تُخفی فی نَفسِکَ مَا اللّهُ مُبدیهِ وَ تَخشَى النّاسَ وَ اللّهُ أحَقُّ أن تَ

ا زَوَّجناکَها لِکَی ال یَکُونَ عَلَى المُؤمِنینَ حَرَجٌ فی أزواجِ أدعِیائِهِم إذا قَضَوا مِنهُنَّ فَلَمّا قَضى زَیدٌ مِنها وَطَرً

 )11)احزاب،« وَطَرًا وَ کانَ أمرُ اللّهِ مَفعُوالً

 یعنی یست؛آنها ن ینب یمستقلند که ارتباط یهدو آ« سوره نور 11»و « سوره نساء 21»  یاتآ یاآ -1 سوال

خطاب به زنان  یزن« سوره نور 11 یهآ»کرده و  یانرا ب یخطاب به مردان حکم« نساء سوره 21 یهآ»

 با هم ندارند؟ یارتباط یچکرده که ه یانرا ب یگرد یحکم

نساء در مورد حرمت نکاح است و حصرِ ابداءِ 22تا22 یات. آیکنندم یاندو حکم مستقل را ب یهدو آ این

 .یباشدنور م 11 یهدر آ ینت،ز



 

 

ازدواج « مادر، دختر، خواهر، عمّه و خاله»خطاب به مردان آمده: با « سوره نساء 21 یهآ»در  -1 سوال

گانه فوق از چه جهت صادر شده؟ اگر حرمتِ مصافحه و معانقه مراد  . حرمت ازدواج در موارد پنجیدنکن

معانقه کند  یا مصافحه ااگر مرد بخواهد با آنه یعنیاست؛  یزگانه فوق قطعاً جا است که در موارد پنج

حرمتِ ازدواج به جهت حرمت مقاربت با آنان  یاننه، ب یابه خطبه عقد و به اصطالح ازدواج ندارد؛  یازین

 یل.( )با دلیدافراد مقاربت نداشته باش ینکه با ا یدبفرما خواهد یمتعال م یدر واقع خدا یعنیاست؟ )

 ید(.ده یحتوض

 ییوجود دارد، شما هر معنا یزا خواهر زن و زن شوهر دار نسوره نساء، حرمت ازدواج ب 22تا22 یهآ در

. پس ازدواج با تمام یدبده یتسرا یزبه )مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله( ن یفهمیدکه از آن دو م

از توابع  یناست، ا یزجا رافراد حرام است، حال اگر مصافحه با ماد ینتوابعِ خاص به ازدواج، نسبت به ا

 ینهزم یندر ا یاتیروا یتنور، و در نها 11 یهدر آ ینتبلکه از موارد جواز ابداء ز یستن خاص به ازدواج

 .است

مصافحه، از  ینا یراز یست،ن یزمذکور، مصافحه به قصد شهوت، با آن موارد پنجگانه جا یلبنا بر دل و

 .توابع خاصِ ازدواج است

مراد از  ییدو مشخّص بفرما یقجَهُنَّ(، به طور دقآمده: )یَحْفَظْنَ فُرُو« سوره نور 11 یهآ»در  -11 سوال

 .)یدده یحتوض یل)با دل یست؟فروج، چ

وَ الَّذینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ * إالّ »آن در انحصار همسران است:  یشاست که نما یزیهمان چ فروج

 )11و21)معارج،« عَلى أزواجِهِم أو ما مَلَکَت أیمانُهُم فَإنَّهُم غَیرُ مَلُومینَ

 کدام مواضع است؟« سوره نور 11 یهآ»مراد از )عَوْرَاتِ النِّسَاءِ( در  ییدبفرما یلبا دل -11 سوال

منافات با  یدبر آن نبا یطرههم آن است که س یلدر بر دارد. دل یزاست که فروج را ن یزیآن چ منظور

 .داشته باشد ینتابداء ز

 یدر مستثن ینتجُیُوبِهِنَّ(، داخل در موارد جواز ابداء ز  هِنَّ عَلَىدستور )وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِ یاآ -12 سوال

 .)یدده یحتوض یلنه؟ )با دل یامنه است 



 

 

 ینتز ینا یبرا یحیتوض «یضربنو ل». اال ما ظهر منها. که 1نور مطرح شده است:  11 یهاستثناء در آ دو

ما ظهر منها را  یرغ یتواندکه م یاشخاص ینجااکه در ....« اال لبعولتهن أو . »2)ما ظهر منها( است. یظاهر

و ال »  یء،منه در استثناء دوم، شخص است نه ش یمستثن یننموده. بنا بر ا یاننزد آنها آشکار کند ب

 «... ألحد إال لبعولتهن أو ینتهنز یبدین

 11 یهآ»در  یاند ول عطف شده« واو»موارد چندگانه حرمت ازدواج با « سوره نساء 21 یهآ»در  -11 سوال

 .ییدفرما یاندو عطف را ب ینلطفاً فرق ا«. أو»با  ینتموارد چندگانه جواز ابداء ز« سوره نور

 یهدر آ یکن. و لیستن یحدر مقام اثبات حرمت بوده، عطف موارد؛ با أو صح 22تا 22 یاتچون آ ظاهرا

 یرسدم یرت )البته به نظر حقاس یحواو و أو صح یبا هر دو یانو ب یباشد،و اثبات م ینور در مقام نف 11

 .)یکندم یترا تقو یرغ یجانب نف یراز یشود،بر حصر م یدکه عطف با أو باعث تأک

داخل در موارد جواز  یجهو در نت« 111 یهسوره بقره، آ»)آبَائِکَ(  یداخل در معنا« عمو» یاآ -12 سوال

 )یدجواب ده یرخ یااست؟ )فقط با بله  ینتابداء ز

 .خیر

هر دو  ی. لطفاً برا«یرخ ینزد بعض»و « کند ینتمحارم ابداء ز ینزد بعض تواند یانسان م» -15 سوال

 .یدذکر شد، به طور مشخّص تمام اشخاص را نام ببر یومهکه داخل گ یمورد

زن؛ پدر)و پدر بزرگ ...(، پدر شوهر)و پدر بزرگش ...(، پسر)و نوه ...(، پسر شوهر)و  یاول: برا گیومه

(، پسر برادر)و نوه اش و ..... و خواه یأم یا یطرفه ـ أب یک یاـ  ینیبرادر)دوطرفه ـ أبو نوه اش و ...(،

 یک یاخواهر دو طرفه باشد  خواهطرفه( و پسر خواهر )و نوه اش و .... و  یک یابرادر دو طرفه باشد 

 )طرفه

 .هر مادرشوهر دختر و شو ی،برادران رضاع ی،پسران رضاع یی،زن؛ عمو، دا یدوم: برا گیومه

با »و « در مقابل او را دارد ازدواج کند ینتکه جواز ابداء ز یاز کسان یبا بعض تواند یانسان م» -11سوال  

ذکر شد، به طور مشخّص تمام  یومهکه داخل گ یهر دو مورد یلطفاً برا«. ازدواج کند تواند ینم یبعض

 .یداشخاص را نام ببر



 

 

عورات  یعل یظهروالم  یناالربة من الرجال و الطفل الذ یاول یرغ نیزن ازدواج با التابع یاول: برا گیومه

با مردان ازدواج کنند در  یتوانندبه ازدواج ندارند م یدکه ام یرزنانیپ ینالنساء بال مانع است، و همچن

لَیسَ عَلَیهِنَّ الالّتی ال یَرجُونَ نِکاحًا فَ ساءِوَ القَواعِدُ مِنَ النِّ: »یستواجب ن یشانکه حجاب کامل بر ا یحال

 )11)نور،« جُناحٌ أن یَضَعنَ ثِیابَهُنَّ غَیرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ وَ أن یَستَعفِفنَ خَیرٌ لَهُنَّ وَ اللّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ

: پدر)و پدر بزرگ ...(، پدر شوهر)و پدر بزرگش یندوم: ازدواج زنان با زنان حرام است و همچن گیومه

طرفه(، پسر برادر)و نوه اش و .....  یک یاپسر شوهر)و نوه اش و ...(، برادر)دوطرفه  ...(، پسر)و نوه ...(،

 یاطرفه( و پسر خواهر )و نوه اش و .... و خواه خواهر دو طرفه باشد  یک یاو خواه برادر دو طرفه باشد 

 )طرفه یک

ةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ آمده است: )حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَ« سوره مائده 1 یهآ»در  -11 سوال

فقط حرمت در باب خوردن  یااللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ ...(، آ

چگونه آن را از  شود، یزدن نم شامل دستهم حرام است؟ اگر حرمت  ینهازدن به ا دست یااست  ینهاا

 کنید؟ یاستفاده م یهآ

حرمت اکل است نه حرمت لمس، و اگر نتوان از دالئل  یاندر مقام ب یهآ ینوجود دارد که ا یادیز قرائن

به لمس اضافه  یزاقتراب، ن یو حت ییدنحرمت نگاه، بو یدبا ید،انحصار آن در حرمت اکل را فهم یلذ

از  یخاص ستفادهباشد و نه ا یءش یک یحرمت رو یفقها گفته شود: وقت یگرهمچون دشود. مگر آن که 

صورت لمس جزء منفعت  ینمردم است. که در ا ینآن؛ حرمت منفعت شائعه اش ب یمعن یء،آن ش

 .نخواهد بود...« و  یتهم»شائعه 

 :قرائن اما

وا أوفُوا بِالعُقُودِ أُحِلَّت لَکُم بَهیمَةُ األنعامِ إالّ ما یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُ:  »یفرمایدسوره مائده م یدر ابتدا .1

اللّهِ  لِغَیرِهِلَّ یُتلى عَلَیکُم غَیرَ مُحِلِّی الصَّیدِ وَ أنتُم حُرُمٌ ... حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحمُ الخِنزیرِ وَ ما أُ

رَدِّیَةُ وَ النَّطیحَةُ وَ ما أکَلَ السَّبُعُ إالّ ما ذَکَّیتُم وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أن بِهِ وَ المُنخَنِقَةُ وَ المَوقُوذَةُ وَ المُتَ

« اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ إنَّتَستَقسِمُوا بِاألزالمِ ذلِکُم فِسقٌ ... فَمَنِ اضطُرَّ فی مَخمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإثمٍ فَ

 یجهمجهول است؛ در نت یی،حرمت به تنها ینا یو معنا ،«یکمعل حرمت»( و سپس فرموده: 1تا1)مائده،



 

 

 یاندر مقام ب یهمتوجه شد که آ یتوانم یقبل به راحت یهآ ینهبا قر ینبا قبل معنا شود، بنا بر ا یدبا

 «یُتلى عَلَیکُم اإالّ م»األنعام است. یمةحرام از به یهایخوردن

 یراکند. ز یداز حرمت لمس به حرمت أکل انتقال پکه ذهن ا یشودأن تستقسموا باألزالم باعث م .2

 .یاست و نه لمس کردن یخوردن یشودم یمحرمت آنچه با ازالم تقس

موضوع ذکر شده است، داللت بر حرمت در  ینقرآن در هم یگرد یمشابه که در مکانها یاتآ .1

اشکُرُوا نِعمَتَ اللّهِ إن کُنتُم إیّاهُ تَعبُدُونَ * إنَّما حَرَّمَ فَکُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَالالً طَیِّبًا وَ »أکل دارد. مثال:  

« الخِنزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَإنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ لَحمَعَلَیکُمُ المَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ 

 یزالنصب ن یاست و ما ذبح عل یتهم یبرا یحیأکل السبع توض ( و در واقع منخنقه تا ما115و112)نحل،

 .اهلل به یرما اهل لغ یبرا یتبصره ا

 یامخاطب ـ از نظر حکم  یبرا آیند یم« إلَّا»عرب موارد استثناء شده که بعد از  یاتدر ادب یاآ -11 سوال

 ).یدده حیتوض یلتا بر مخاطب روشن شود؟ )با دل شود یم یانحکم ـ مجهولند که ب یرغ

 .عرب مراجعه شود یاتمسأله به ادب ینپاسخ ا یافتن برای

زن  کند، یازدواج م یبا مرد یزن یاست که چرا وقت یشبهه ضرور ینبه ا یپاسخ قرآن -11 سوال

 ینبه سبب ا یهبا نصّ آ« پدر شوهر»که  یمعن ینکند؛ بد ینتابداء ز« پدر شوهر»در مقابل  تواند یم

دارد و برادر مادر اوست؛ از مجموعه  ینسب یکه قرابت ییامّا دا شود، یم  ینتبداء زازدواج وارد مجموعه ا

 اساساً خارج است؟ ینتابداء ز

کرد، پاسخ: وجه مشترک  ینتابداء ز ییبتوان نزد دا یدبا یاول یقاست که به طر ینمقصود ا اگر

موارد، قابل  یاریدر بس ین؛ و اکرد کم بودن احتمال فجور است ینتنزد آنها ابداء ز یتوانکه م یاشخاص

و  ییدا یناحتمال وجود دارد که احتمال فجور ب ین. در مورد مذکور هم ایستن یبا عقل بشر یاسمق

احتمال مانع  ینپدرشوهر و عروسش باشد. و صرف وجود ا یناز احتمال فجور ب یشترخواهر زاده اش ب

 .است یهقطع یتاولو یاساجراء ق



 

 

ارتباط  یچ)بدون هیرزنپ یک: چطور یکنمشبهه را دارند، عرض م ینکه ا یبه کسان ینقض یپاسخ در

 یکبا وجود رابطه نزد یتاندختر عمو یحجاب باشد؛ ول یبا شما( حق دارد نزد شما ب یسبب یا ینسب

 حجاب باشد؟ یحرام است نزد شما ب ینتان،ب ینسب

 ییدسوره نور است، بفرما 11 یهدر آاز موارد استثناء شده  یشوهر مورد ینکهبا توجّه به ا -21 سوال

آن  یانب یاآ کردند، یم ینتزنان در برابر شوهرانشان ابداء ز یهآ ینو قبل از نزول ا یخاگر در طول تار

 یست؟لغو ن

را برشمرد، با  ینتتمام موارد جواز ابداء ز یخواهدم یهاثبات آن است که آ یبرا یلیخود دل ینا اتفاقا

 یکزن نزد یننسبت او با ا یا. آیرخ یااند  یکردهمردم به آن تا به حال عمل م یاکه آ ینصرف نظر از ا

مردم در مورد برکندن  عادتسوره نور اشاره به  یندر هم یبینیددور و....... . همانطور که م یااست 

 )51)نور،« حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُم مِنَ الظَّهیرَةِ ... »... لباسها در مقابل همسران شده است: 

طبق « مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر»که  ینهقر ین. با توجّه به ا1 -21 سوال

مادر، دختر، خواهر، عمّه »قطعاً مصافحه و معانقه با  ینکهو ا یکسانند یسوره نساء در حکم شرع 21 یهآ

 یالَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمیعاً ...( آ قَسوره بقره: )... خَلَ 21 یهآ یمهبه ضم یز. و ن2است  یزجا« و خاله

با  یر؟خ یارا داخل در جواز مصافحه و معانقه با دختر برادر و دختر خواهر دانست  ییعمو و دا شود یم

 .؟یدده یحتوض یلدل

 حرمت ازدواج؟ یا ینت؟اکل در منازلشان؟ ابداء ز یتدر حل یاآ یکسانند؟از شرع  یدر چه حکم .1

 یو آن اصالة الحل است. ول یشودثابت م یاصل یک یهآ ینآن است که با توجه به ا یتانها  .2

دال بر  یاتیروا یا یاتآ یکما  یوقت یعنیاست.  یلرجوع به اصل، عند عدم الدل یدانیدهمانطور که م

 .یماصل رجوع بکن ینبه ا یتوانیم.... نم یا یمداشته باش یزیحرمت خوردن چ

اخف از  ینتچون ابداء ز ید،قبال اشاره فرمود یزمذکور، همانطور که خودتان ن مورد معانقه با افراد در

حرام است.  یزمعانقه ن یاول یقافراد حرام شده است. پس به طر یندر مورد ا ینتمعانقه است و ابداء ز

 .رجوع به اصل معنا ندارد یگرو د



 

 

نفسه  یسوره نور ف 11 یهدر آ شوهر یرغ یبرا ینتدستور به ابداء ز ینکهبا توجّه به ا -22 سوال

 نموده؟ یزشوهر تجو یرغ یمتعال آن را برا یشهوت است، چرا خدا یکتحر یبرا ای ینهزم

چرا  یشود،خدا م یشترب یادخدا باعث  یشترکه عبادت ب ین: با توجه به ایپرسمسوال م یکاز شما  بنده

 رکعت خواند؟ 1نماز صبح را  یشودنم

به  یتوانیمآن است که م یت. نهایماز آن کم بکن یابه آن اضافه  یتوانیمما نماست. و  یفیتوق یاله احکام

 .یماشاره کن یابداز وجوه حکمت که به عقل ناقصمان راه م یبعض

 یناناز ا یرغ ینکه ب یشهوت یکافراد آن تحر ینمتعال در مورد ا یمطلب هم، چه بسا خدا ینمورد ا در

 یکبگردد، همانقدر تحر ینزد برادر زاده اش بدون روسر یاگر زن یداست. مثال شا یدهاست را ند

 .یگرددم یبا روسر یششهوت بکند که نزد عمو

بنده هم  یفتد،اتفاق ب یدشهوت است پس نبا یکتحر ینهزم ینتچون مطلقا ابداء ز یدبگو یاگر کس و

و در را  ندیدر خانه بنش یدشهوت است پس اصال زن با یکتحر ینهزم یزوجود زن نزد مرد ن یگویمم

 !!نشود یکتحر یخودش قفل کند تا کس یرو

 .یایدن یا یایدخواه به مزاجمان خوش ب یم،احکام تابع قرآن هست یندر ا ما

چرا با موارد قبل از خودش  یست،ن یحرمت ازدواج با خواهر زن مؤبّد و ذات ینکهبا توجّه به ا -21 سوال

 .(؟یستن یکسانطف شده که حکمش با آنها ع یبه موارد یعنی) کند؟ یجلوه م یکساندر حکم، 

. یدازدواج نکن یعنیشده است و نه حکم حرمت مؤبد ازدواج! ال تنکحوا  یانحکم حرمت ازدواج ب اینجا

اگر شخص از همسر شما  یحرمت مؤبد است و حت یهاکه ازدواج با قبل یما اتفاقا اگر ما برداشت کرده

 ین. ان تجمعوا ب1ود: یشم یافتاز دو فقره در ین. ایدزدواج کنبا مادرش ا یدبودن زائل شود، باز هم نبا

دو خواهر حرام شده است و اگر مقصود از حرمت ازدواج با مادر زن  ینجمع ب ینجاکه در ا ین،االخت

 یحرمت ابد ینطورآن دو حرام است و هم ینجمع ب یفرمودم یدمادر زن و زن بود با ینحرمت جمع ب

که مقصود  یفهمیممن النساء م لمحصناتبا فقره ا یز. در مورد حالئل ابناءکم ن2انسان از همسرش.  یبهرب

اگر مقصود در حال همسر  یرا. بلکه بعد از آن است، زیستدر صورت همسر بودن آن با فرزندتان ن



 

 

 یازیپسر بودن بود، در المحصنات من النساء ثابت شده بود همانطور که حرمت ازدواج با همسر برادر ن

 .نداشته است به ذکر

 پاسخی به آنها داده اینجا بحث بود فلذاخارج از موضوع از سوی طراح  سواالت طرح شده برخی : نکته

و اینگونه نبود که این حذف به شیوه تقطیع مخرب بوده باشد و سعی شد تمام نکاتی که پاسخ به  نشد

 واهلل المستعان. .مؤثر بود ذکر گرددبه هر نوعی  موضوع مقالهآنها در رد یا تأیید 

 «.والسالم علینا وعلی عباد اهلل الصالحین» 

 

  و طرح نظرات ارزشمندتان این مقاله قرآنی با نویسندگان برای ارتباط

 باشید: در تلگرام همراهبا آی دی زیر  لطفا با ما
@Abbaszadeh_M 


