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 قدیمت

 .. . خواندبشب  تا نماز داشت می زنده نگهرا  یشهابه کسی که شب 

 رفتگمیکه هر سال رجب و شعبان و رمضان را روزه  یکس به

 . رسید..می سال هشتاد سّنش به و بود فرتوت در حالی که پیرزنی  

 .احمدالحسنو طاهر سید به مادر پاک 

 زهرا  ۀ فاطم خِت دُ  ،سادات ۀسیدبه  و

 . احمدالحسنسید همسر 

 د...یری پذ ب  از ما  را سرمایۀ ناچیز  ینا 





 مقدمه

 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب لله  الحمد و
 کثیرا  تسلیما سلم  و المهدیین و االئمه محمد آل و محمد الخلق اشرف ی عل السالم و الصالة و

  مهربانی   معنایبه   که  است   بودنش زن   کندمی  متمایز   را   زن  کهویژگی    ترینمهم»
که  است  ستمدیدگان  ا ب  داشتنانصاف   و  دردی هم   و  دلسوزی   و   بودنلطیف   و ؛ 

 . است عادالنه و دلسوزانه مالیم، هایحلراه  معنایبه 

 .هاکینه  و نفرت  معنایبه  نه ، است شدید مهربانی  و عشق  معنای به  زن

 . است مرد برابر  در  دیگری طرف زن  خالصه، طوربه 

 خشونت  بدون  لطیف جنبۀ

ب و  خشونت جنبۀ برابر  در  1« .اوقاتبسیاری  در  خشن،  درشِت  رفتار و مرد تعصُّ

  انه منصف  ؛دیدۀ انصاف بنگرد  ا ب  زن  ه بکه  تواند بر زبان براند  فقط کسی می  را کلمات    این
است، از جمله    شده  پایمال ـ بسیاری از حقوق زنان  بنا به دالیل متعدد ـ   کهای  ه زمان  در آن هم  

 2ای زن را مایۀ شرمساری عده   .اجتماعیو آداب و رسوم    ،دینی  روایات های نادرست  برداشت
کاالیی    را   دیگر اوای  عده  ، وداشت پنهان از مشارکت در جامعه  و  نظرها  از   باید که   دانندمی

  عبارت زن    با حالت، رفتار    دو  هر  در   ؛ وکاربرد داردغریزه  ارضای    برای   فقط   کهدانند  میارزان  
استبود نتیج   ابتذال؛  و  شمردنارزشبی   و  تحقیر   از  ه  به    ،مختلف   هایدیدگاهچنین    ۀو 

 
 . ۲۰۲۰مارس  ۸/  ۱۴۴۱رجب   ،۱۳الحسناحمد یدس بوکفیس یامپبرگرفته از  - 1
 عورة. - 2
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  شخصیتی   به  انزننتیجه گاهی    در  .گردیدمنجر  در سراسر جهان    ینیستیفم   یهاواکنش
نیز    و  ، جوانتقام شدندشکسته   و  ضعیف   موجودی  به گاهی  تبدیل  وشده  چنین    ؛  در 
به شیوه   جهان   و   ند، شد  منحرف   خود واقعی    نقش  ایفای   از   ان زنهایی  قوسوکش ای  نیز 

بر آن    غیرمسلمان  و  مسلمان  متفکران  از  بسیاری   نمود، و  هاآننادرست شروع به تعامل با  
   دهند.   قرارکنکاش  مورد  را  که این موجود شدند 

پا به عرصه    ،او  بهنسبت    یآسمان  یندرویکرد  زن و نقش او و    دربارۀ  متفاوتیی  هایدگاهد
 و اوانصاف به خرج دهد  زن  در برابر    که  یکسدر میان تمامی این تصّورات، یافتن  ، و  نهاد 

از  به   را  تفریط  دور  و  و دشوار  قرار دهد    ۀ خودش شایست  جایگاهدر  افراط    نمود؛ می سخت 
برایش    کرامت  که  جایگاهیهمان   را    و   ،مصون  را   حقوقش  و  ،کندمی  حفظزن 

  فعال عنصری    تادهد  می  فرصت  او  به   حال   ین ع   در   و ،  داردمحفوظ مینیز    را   اشدامنیپاک 
  را   ش آرزویی  زن  هر   که   ی استانصافهمان    این   شود. می  شنیده  ش صدایباشد که    جامعه   در

 آرام  وپایدار گردد    ،فعلی زنانانفعالی    هایواکنش  شودمی  باعث  که  است  یهمانو    ،دارد
دقیق   ـاجتماعی از نظر علمی و دینی و ـ  این بار، راه چاره  چراکه ؛برود  بین  از چه بسا و گیرد

 .شمولجهان حلی راه  یعنی ؛ بود  خواهدفراگیر  و

باور    کهـ   احمدالحسن  سید نگریسته است   زنبه    داریمما  انصاف    این   درـ  با دیدۀ 
مطالب   واقعی  وِ   و   ،داده  پاسخ   بسیاری های  پرسش   به  و   ه نوشت  ی بسیار زمینه    دینجهۀ 

که    آسمانی می  مردان  بارا    زنانرا  قرار  است،  دهد  یکسان  فرموده    برخی   در  مگرروشن 
چنین  زن  عملکرد  نقش و    دربارۀ  اما  ؛شودمی   مربوط  هایی که به احکامویژگی   و  جزئیات

 : فرمایدمی

  به  و  گیردمی  روزه   گزارد،می   نماز   مؤمن   زن .  است   مؤمن   مرد   مانند  مؤمن   زن»
  مگر  مؤمن،   مرد  مانند   دقیقا    کندمی   عمل   ست ا   سبحان   خداوند   رضای   مورد   آنچه 

  خود   دین   به   نسبت  که   است  مکلف   مؤمن  زن.  خصوصیات  و   تفاصیل  برخی  در
ُف   ال:  نماید   ابالغ  و  بشناساند  مردم  به  را   حق  سعش،وُ   حد  در   و  یابد  معرفت   ُیَکِلّ
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هُ  ا   الَلّ ۀ انداز به   جز  را   کسهیچ   خدا ) 1اکَتَسَبت  َما   َوَعَلیها   َکَسَبت   ما   َلها   ُوسَعها   ِإاّل   َنفس 
  آن  از  هایشبدی   و  اوست،   خود  آن  از  هرکس   هاینیکی.  کندنمی تکلیف    طاقتش 

 (. اوست خود

  باشد   چهرهبه چهره  تبلیغ  چه   نکنید،  کوتاهی  مردم  به  ابالغ  و  حقرساندن    پس در
 2.« اینترنتمثل  است  تاندسترس  در که هاییرسانه  طریق  از چه و

  درست   زندگی  یک  آغاز  را   همسر  به  نیکی  احمدالحسن  سید   ،خانواده  دربارۀاما  
 : فرمایدمی و داندمی

  یشدن امور باعث آسان )زِن مومن(  به همسر مؤمن    یکیاحسان و ن  چراکه»
  شود، ی م  یروز   و  شدن رزقیار هاست و باعث بسدر آن  یاآخرت و دن   یر که خ  شودیم

 3« .کندی و فقر و شّر را دفع م

  طوری کهبه   ؛دهدیاز موضوعات مربوط به زنان پاسخ م   یاریبه بس  ایشان  ینبنابرا 
  ،شوند   یسهمقا   ـیگرانو چه د  یچه مذهبـ  پردازانیه نظر های  پردازی نظریه ها با  پاسخ   یناگر ا 
برای   قطعا   اینشدخواهد    روشن  محقق   واقعیت  دستورالعمل؛  و  کلمات  سید    ی هاکه 

 شکافد. ها را می یکی از نور است که تار   ییپرتو همچون   احمدالحسن

دین    مخالفانرا که    یشبهات   به   گوییپاسخ   مسئولیت  احمدالحسن   سید  ،این  بر  عالوه
  عهده   بر ببرند  ال ؤس زیر در برخورد با زنان    را  اسالم انصاف  و  عدالت  تااند الهی پیش کشیده 

  زنان  حقوق  از  مردان،  با  زنان  قرار دادن  نابرابر  دلیلبه الهی    دین  هاآنبه باور    .ه استگرفت
گذار، یک مرد  قانون  چراکهاند؛  واقع شده   مظلوم  زنان   هاآنطبق فهم و برداشت    و  ،کاهدمی

 
 . 286بقره:  - 1
 .258ص  2ج  :در محضر عبد صالح - 2
 . 86ص  5: ج انههای روشنگر پاسخ - 3
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  توسط  کهبسیاری    تعصباتگذاشتن  کنار   با  احمدالحسن  سید  که  حالی  در  بوده است؛
و  پرسیده    هاآن از  تمام  با شجاعت  گویی کرده، و  مطرح شده است اقدام به پاسخ   متخلفان

 : فرموده است

  تشریع   تشریعی،  و  قانونی   نظام   یک   در   خواهدمی   که   کسی  همچنین »...  
  این   و  بگیرد   نظر  در   نظام   این   از  بخشی  مانند   را   تشریع  این   باید   کند،   نقد   را   مشخصی

 . نکندرفتار   ُکل، یک عنوانبه  نظام  از  جدای صورتبه   آن با  و نکند  جدا  را  بخش

  به   فقط   اینکه  نه  کند؛  توجه   الهی  قانون  در  واجباتش  و  زن  حقوق   به  کمدسِت 
.  است  شده   داده  مرد   از   کمتر   حقوقی  زن،   به   الهی  قانون   در   بگوید   و   کند   توجه   حقوق

  نسبت   بیشتری   واجبات   مرد  الهی   قانون   در   گویدنمی  و   کندنمی  توجه   واجبات   به   چرا 
 دارد؟  زن  به

  به بنایی ساختن به هاآن از یکی  که بگیرید نظر  در را  شخص  دو عنوان مثالبه 
  است   عادالنه  آیا.  است  شده  تکلیف   طبقه   ده   بلندی  به   دیگری   و   طبقه  پنج  بلندی
  صاحب   به  اگر!  شود؟  داده  دو   هر   به   یکسان  مبلغ  و   یکسان  ساختمانی   مواد  مقدار

  بگوید   و  بیاید   کسی  است   صحیح  آیا   شود   داده  طبقه  پنج   صاحب   برابر  دو  طبقه،   ده
  حالی   در   اینکرده  رعایت  را   مساوات  نفر  دو  این   دو  بین   چراکه  هستید؛  ستمکار  شما

 1...«!کنند؟ می کار  شما  برای دو  هر که

مطرح    ین د   ضد   کنندگانیک لفان و تحر اکه مخ  ی شبهاتکنیم  مالحظه می به این ترتیب  
از  چیزی    کنندیم تحر   یمبتن  دارِی جانب بیش  صورت  به   هاآندادن  جلوهو    یق حقا   یف بر 

به تصویر کامل    بخواهد  عاقلی فرد    اگرحال    نیست.   و انصاف  واقعیت دور از  شده و به یف تحر 
  زنانبه    که   موضوعاتی  دربارۀ   ی بسیار  شافی و وافِی   های پاسخ   احمدالحسن  سید   بنگرد

 
 . 31: ص یحوار  ینسیزدهمکتاب  - 1
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  بسیاری   و  ، دانشگاهی  عملی،   اجتماعی، گذاری و چه  قانون  ۀ زمین  در   چهشود ـ مربوط می
 است. داشته عرضه  ـدیگر های زمینه 

برخوردارند    انزن  امروز  ما جایگاهی  و  شأن  از  که    سید   میراث  خواندن  بهرا 
  عالقمندان تمامی از و  ؛ کنیممی  دعوت خود ۀشدپایمال شناخت حقوق  و احمدالحسن

  که   احمدالحسن  سید  نظراتبررسی  و    تأمل  و  مطالعه به  کنیم تادعوت می   زنانامور    به
ایشان  صفحاتتوجیهات و    ،هانامه   ها،کتاب از  ما   به  و    اجتماعی،  هایشبکه  در  متعلق 

تا حدودی واضح از    تصویریبتوانیم   تاد،  نبپرداز  ایمکرده آوریجمعایشان  نظرات و هاپاسخ 
دیدگاه     این بنابراین    ؛ ارائه دهیم  او  وظایف   و  حقوق  و،  زن   بهنسبت    الهی  دینچگونگی 

حقیقت بازگردد و حقیقتی که با وجود    تا کنیم  گرامی تقدیم می   ۀخوانندبه پیشگاه    را   سخنان
  سید   چراکه  رخ بنماید؛ است  کنندگان از بین رفته یا پایمال شده  فراوان مجادله   های دیدگاه

مطرح    ی نماد   عنوانبه   را   آن  و  بازگردانده  را   زن  کرامت  احمدالحسن زنانه  و  انسانی 
 است: فرموده 

  انجام زینب آنچه  از مکانی و زمان  هر در  است پذیر امکان برایش  زنی هر و»
  سمبل   عنوانبه  ایشان  به   و   ببرد   بهره  او   جایگاه  ظرفیت  از   و   بگیرد،   الهام   و   عبرت   داد

 ...  باشد نداشته   ایمان او به  اگر  حتی کند،  اقتدا  انسانیت  و زن  عالی نماد  و

  همان   که   دنیا  زندگی  در   هدف   ترین بزرگ   برای   دارد   امکان  زنی   هر   برای
  پا   به  است  طغیان  و  ظلم  و  باطل  علیه  انصاف  و  عدالت  و  حق  همراهبه  ایستادگی

 1« .خیزد

  تقسیم   یمختلفهای  فصل   به   را مطالب    کتاب، محتویات این    به   دسترسی   سهولت   برای
  ، ونمودیم   گردآوری   ، فصل  کلی   عنوان تحت   را   احمدالحسن  سید   های پاسخ و    کردیم 

 
گوست  29، به تاریخ احمدالحسنامام  بوکفیس شرشده در صفحۀ رسمی تمن - 1  . 2020آ
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از  دیمکر بندی  هایی دسته فصل   زیر  در را    هاپاسخ   سپس ابتدا    و   جایگاه   به   که   هایی پاسخ. 
  در زن    نقش   به   سپس  کردیم،  شروع   آمده است  او  دربارۀ   دینی  متون   در   آنچه   و   زن   نقش

دیگر   و  ازدواج   خانواده،  از  اعمزن ـ  به   مربوط   احکام شرعی  با  و   ،پرداختیم   سیاست   و  جامعه
 رساندیم.  پایان ـ به  احکام

  ، باشیم  شده  موفق  ـزنان نسبت به    انصافو  یعنی عدالت  ـ   مانهدفبرآوردن    در   امیدواریم 
  به  اندازه  چه   تا  الهی  دین   خود   دهیم   نشان   باید   است،   مهم   هدف   این   که   اندازه  همان  به   و

توسط    ی نیزو گاه ،دشمنانشتوسط   یگاه ؛است  گرفته قرار   تحریف  و ظلم مورد زناناسم 
را داشته   این کار  بدون اینکه صالحیت  ، اندبه تأویل و تفسیر متون دینی پرداخته  که  یکسان

روشن  کنندگان  برای مطالعهمده است  آمطالبی که در این کتاب  با توجه  امیدواریم  .  باشند
  هاآن  وند خدا   که   کسانیطریق    از محقق نخواهد شد مگر    دین   این انصاف و عدالت    که شود  

 اش تعیین فرموده است.الهیسازی شریعت پیاده  و تشریع برای  را 

 پروردگار جهانیان است.  وند، خدا و ستایش از آِن سپاس  و

   بهبهانی هیفا  کترد 

  1ق 1442 االولربیع 

 
 )مترجم(  .ش1399آبان  - 1



 زن در اسالم

 زن   ی حقوق شرع 

 زن گشوده است  یکمال و ارتقا به رو  یدرها  

 زن و مرد   ِی برابر  

 و امروز  یامبرتعدد همسر در زمان پ 

 سنازدواج با دختران کم  



 زن  یحقوق شرع 
 پرسش:

که حقوق  را    یاتیمربوط به ارث و شهادت و آ  یاتو رحمة الله و برکاته. آ  یکم عل  سالم
 ؟ دهیدتوضیح میچگونه   کندیم یع حقوقشان را ضا یرها و سازن  ی شهروند 

 پاسخ: 

الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل    اللهبسم  
 محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما. 

ـ ستم شده است  شهادت   یامثل ارث  خاص ـ   یعیبه زن در تشر   گویدیکه م  کسی
آن، عدل و ستم مشخص    بر اساس را که    اشیقانون   یزانما مالک و م  ی برا   ید با
  یزچزن با مرد در همه   ید که با  ید نما  یقین کند و    یان ب   یجه کند؛ در نت  یان ب   شودیم

 . یستن  یمساو  یزیمرد در هر چ ا زن ب بینیم ی ما م ۀ هم ینکهباشد؛ با ا  یمساو 

  یمشخص   یعتشر  یعی،و تشر   ینظام قانون  یکدر   خواهدی که م  یکس  همچنین 
بخش را    ینو ا   یرد نظام در نظر بگ  یناز ا   یرا مانند بخش  یعتشر   ینا   یدرا نقد کند، با 

 ُکل، برخورد نکند.  یکاز نظام به عنوان   یصورت جدا جدا نکند و با آن به 

فقط به    ینکهتوجه کند؛ نه ا   یبه حقوق زن و واجباتش در قانون اله  کمدسِت 
 از مرد داده شده است.  کمتر   یبه زن، حقوق  یدر قانون اله  ید حقوق توجه کند و بگو

  ی بیشتر مرد واجبات    یدر قانون اله  گویدیو نم  کندی به واجبات توجه نم  چرا 
 نسبت به زن دارد؟ 

به   ییبه ساختن بنا هاآناز  یکیکه   یریدنظر بگ   دو شخص را در عنوان مثالبه 
عادالنه است    یاشده است. آ  یف ده طبقه تکل   یبه بلند   یگری پنج طبقه و د  یبلند 

به هر دو داده شود؟! اگر به صاحب    یکسانو مبلغ    یکسان  ی ر مواد ساختمانمقدا 
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  ید و بگو   یاید ب  یاست کس  یحصح  یا برابر صاحب پنج طبقه داده شود آده طبقه، دو  
  یدر حال  ، یا نکرده  یت دو نفر مساوات را رعا   ین دو ا   ین ب   چراکه  ید؛ هست  ستمکارشما  

 !کنند؟ یشما کار م یکه هر دو برا 

ستم شده است، گفتار و    یع تشر   ینا   ۀواسطبه زن به   ید که بگو   ینظر من کس به
 1است.  ی علم یق دور از بحث دق نظرش خام و به 

 پرسش:

تغ   آیا به  اقتصاد  یاجتماع  یط شرا   ییر با توجه  زمان، برخ  ی و    یاحکام شرع  یدر طول 
 کند؟ی م ییرحاالت تغ یمربوط به ازدواج و خانواده در برخ

و    هایت مسئول  یرا از حقوق زنان است؛ ز   یشتر ام که حقوق مردان به شده متوج  طور این
کند و به   یکوتاه یفشاگر مرد در انجام وظا  شودی از زن است؛ اما چه م یشتر مرد ب یف تکال
  شود؟ی ساقط م  یاصورت حقوقش همچنان پابرجا خواهد بود    یندر ا   یاعمل نکند؟ آ  هاآن
مرد به  مثال  نمخانواده  یخرج  هک  ی عنوان  را  اهم  دهدی اش  قائل    ی برا   یتیو  فرزندانش 
اگر قوام خانواده و    هاآن   یدر زندگ  ی معنو   یا   ی وجود ماد  یچ او ه   ییگو   شود؛ی نم ندارد و 
آ  عهدۀبر   یهمگ   یت، ترب  باشد،  ا   یا زن  مثل    یدارد؟ حقوق  یحقوق  ینشوهر چن  ین باز هم 

 ...؟  و ی شدن، سرپرستاطاعت

عرب  متأسفانه  جوامع  اسالم  ی در  به   شوند یم  یافت   یی هاخانواده  یو    ی کوتاه  یلدلکه 
سخت    یطوجود شرا   یلدلبه   یا  کنندی اداره م  ییتنها ها را زنان به خانواده  ین نبودش، ا   یاشوهر  
تأث   یان، و تسلط طاغوت   یاقتصاد دارند.  معادل  یتوضع  ینا   یر با شوهرانشان مشارکت    ۀ بر 

 دارد، چون او مسئول است(.  یشتری شوهر حقوق ب  ینکه)ا  یست؟ مذکور چ

 
 . به پیوست مراجعه کنید. 133ص  7: ج روشنگرانههای پاسخ - 1
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 پاسخ: 

احکام  ینبنابرا  گردد؛یخدا بازم ینو جانش یفهاحکام در هر زمان به خل ییر...تغ
 1ام.شده یادآورمطلب را  ینا  تریش منسوخ شوند؛ و بنده پ یا کنند   ییر تغ  توانندیم

 اند:  با زنان فرموده   یو اسالم ی غرب  هایرفتار جامعه  دربارۀ احمدالحسن ید س و

  یزیونآغاز شده است: تلو  ین د  یهعل   ینرمش  هیچی ب  یطاغوت، نبرد   ی ... از سو 
  عریان یمه ها و زنان نکوتاه، ترانه   ی پس از لحظات  کند، ی را پخش م  یم از قرآن کر   یاتی آ

  یساختارها   یختنگسهمجز از   ییکه سودا   شودیگذاشته م   یشبه نما   هایییال و سر 
جامعه را    یاسالم  ی از ساختارها   ماندهباقی آن اندک  یم بهتر بگو  یاجامعه    یاسالم

که مجوس در    ی به همان شکل  یل کردن سبمحاسن و بلند   یدندر سر ندارند. تراش
پ م  یشینادوار  ا   داشت،ی معمول  نظر  م   ینان، در  هرکس  شودیاسالم محسوب   !

ان یر اش وبه اسارت برده و خانه  یتشه را بر زبان براند کشته، اهل بال اله اال الل  ۀکلم
  ین و ا  دانند یخود را عرب م یشان از ا  یاست که برخ ین هولناک ا  یبت ! مص دشویم

به ناموس و    و  دارندی به زنان ستم روا م  دهند؛ یانجام م   یت اعمال را به اسم عرب 
کنده از زنان و کودکان است؛ در حال  یشانهاو زندان  کنند یشرف مردمان تجاوز م   یآ

و به زنان تجاوز    شودی م  یربا مردان درگ  کندیم  زهمبار   یشرافتمند، وقت  عرِب   یککه  
بودن  عرب   ینمغول و تاتار خود را به کدام  های ماندهی باق  ینوحوش، ا   ین! ا کندی نم

مرتکب    هاییییو رسوا   یمجرا و    کرده  یاهرا س  یتبشر  یرو   ینان! ا دانند؟یمنتسب م
پ شده بر  شرم  عرق  که  ـ   یشانیاند  نمرود  و  لفرعون  خداوند  ـ  کند   عنتشانکه 
 2.. نشانده است.  یمو ابراه یموس ی هادوره هم

 
 . 204کتاب پیک صفحه: ص  - 1
 . 14ص  1کتاب گوساله: ج  - 2
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 با زنان پرداخته و فرموده است:   عملی ب ی به رفتار علما احمدالحسن ید س و

ب  بینیم یم  همواره...   به خوب  عمِل ی عالم  را  بد   یگمراه مردم  دعوت    یو ترک 
  ی هاو زن   یتیمبلکه مال    کند؛ ی عمل نم  یکیحال، خود به ن   یندر ع  یول  کند؛یم
م  سرپرستیب ضع  خوردی را  از  بهره سوء   یفانو  و  راه    کندیم   یکشاستفاده  در  و 

ْحرَ :  کندی خداوند جهاد نم
َ
ُهْم أ اِس َعَلی َحَیاٍة وَ   َص َوَلَتِجَدنَّ ْشَرُکوا َیَودُّ  النَّ

َ
ِذیَن أ ِمَن الَّ

ِبَما   َبِصیٌر  َواللُه  َر  ُیَعمَّ ْن 
َ
أ اْلَعَذاِب  ِمَن  ِبُمَزْحِزِحِه  ُهَو  َوَما  َسَنٍة  ْلَف 

َ
أ ُر  ُیَعمَّ َلْو  َحُدُهْم 

َ
أ

  تر ص حری  یاین جهان  یاز مشرکان به زندگ  ی)آنان را از مردم دیگر، حت 1َیْعَمُلوَن 
کنند،  زندگی  از کافران دوست دارند هزار سال در این دنیا    ییافت، و بعض   یخواه

عذاب خدا را از آنان دور نخواهد ساخت؛ خداوند به آنچه    ی،که عمر طوالن  یدر حال
   2. بیناست(  کنندیم

 : فرماید ی م ینهمچن 

به رحم    سرپرستیو ب  زنیوه ب   یا گرسنه    یتیمبه حال    یاندل طاغوت  چه بسا ...  
  هایهیئت از مجامع و    یروانشانمنحرف و پ   عمِل ی ب  یگمراه  یعلما  ینا   یول  ید،آ

که خداوند لعنت و خوارشان کند و ننگ و عارشان را در  ـ  یرینو سا  هاآنبه    یک نزد
و    زنانیوه ـ از بَنَهد  شانیده گند  یبر سرها  نو تاج متعفّ   یدآشکار نما  یا دن  یزندگ  ینا 
  ها آنکنند و سپس    یبه دست آورند و گردآور   یتا اموال  کنند یاستفاده مسوء   ینوایان ب

هم به آنان    یاگر مقدار   ؛کنندغارت و چپاول    یف،ضع   یدگاِن ستمدهمین  نام  را به 
با روش  اندک، آن هم  به خدا    یرپست و حق  یها بدهند،  بود.  من    سوگند،خواهد 

اراذِل قوم لوط    ینچگونه ا   کنمی دارم. تعجب م  یاح  یزی، چ  ین کردن چنیان از ب  یحت

 
 . 96بقره:  - 1
 . 8ص  2های فرستادگان: ج هایی از دعوت کتاب روشنگری - 2
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از آنان که خداوند صورتش را در    یکی!  دهندی را انجام م  یعمل  ین ما، چن   ۀدر زمان 
نزدش   یخانم رسد،ی که عمرش به شصت سال م یکند، در حال یاهو آخرت س یا دن

  یگری . د کردنام ُمتعه به زنا و کار زشت دعوت را به  اواو بست و  یآمد؛ درب را به رو 
ازدواج میست ب  ی با دختر  نزد  ی در حال  کند، یساله  به هفتاد سال    یک که عمرش 
ا  حق   یناست.  بندگاِن  اتومب  یرِ منحرفاِن  سوار    یستمس  ین آخر   هاییل شهوت، 

م   شوندیم استخدام  نگهبان  نمکنندیو  و    و ترس  یگمراه  ی علما  ین ا   دانم ی . 
  ی هابزرگ با مبلمان   یهاکه در خانه   یهراس دارند در حال  یزی چاز چه   کاریانت خ

 1. کنندیم یزندگ هایه اثاث ین تر و گران یمتقگران

انتشاراشکالاز    یکیبه    احمدالحسن  یدس   پاسخ به  نما   گیرندگان    یشگاهعکس 
 کتاب ـ آلمان.  یالمللین ب

 
 یامبه پ شدهیوست پ عکس

 پرسش:

زنان سر برهنه را منتشر    یر تصو  چطور  !یستین  اشیوص   یا  یامبرآقا، مگر تو فرزند پ  ای
 کند. یت تو و ما را هدا  خدا  کنی؟یم

 
 . 20ص  2های فرستادگان: ج هایی از دعوت کتاب روشنگری - 1
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 پاسخ: 

 یزم، عز  یباش  زنده

طا  محمد تقد  یی به »سفانه« دختر حاتم  را  او  و  اکرام    یراحترام گذاشت  و 
 نداشت و محجبه هم نبود.   یمانبه رسول خدا ا او  که  یحال در ؛نمود 

 پرسش:

برخورد و معاشرت داشته باشم    یطور عاد محجبه به یرغ  ی هابا خانم   توانمی من م  یعنی
  یروی سنت است و الزم است از آن پ  یککار    ینا   یعنی کار را کرده است؟    ینا   یامبرچون پ

   یست؟است و حرام ن یعاد  یعنی  یم؟ کن

 پاسخ:  

 1.  یستو اصال  حرام ن توانییم ، بله

 پرسش:

ٌة خاَفْت :  فرمایدیم  تعالیحق
َ
ْن    ِمْن   َو ِإِن اْمَرأ

َ
ْو ِإْعراضا  َفال ُجناَح َعَلْیِهما أ

َ
َبْعِلها ُنُشوزا  أ

ْلُح  ْحِضَرِت   ُیْصِلحا َبْیَنُهما ُصْلحا  َو الصُّ
ُ
أ ْنُفُس   َخْیٌر َو 

َ
َح   اأْل َه  َو ِإْن    الشُّ ُقوا َفِإنَّ اللَّ ُتْحِسُنوا َو َتتَّ

باشد، بر آن دو    یمناکشوهرش ب  یزاری ب   یا  مهرییاز ب  ی)و اگر زن  2َتْعَمُلوَن َخِبیرا   ماکاَن بِ 
  ، افکنند، که سازش بهتر است  ی نیست که هر دو در میان خود طرح سازش و آشت  یگناه

کنید   یشهپ  یو پرهیزگار  یو اگر نیک بر نفوس، حضور )و غلبه( دارد،  یُبخل و فرومایگ  یول
گاه اس دهید ی قطعا  خدا به هرچه انجام م  .  ت(آ

 
 . 2018اکتبر  15، به تاریخ احمدالحسنسید  بوکفیس پست و توضیح از صفحۀ رسمی  - 1
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مرد   ی برا  ی عقوبت یعتدر شر  یا و آ یست؟( مرد چ یو ناسازگار  مهریی »نشوز« )ب تعریف 
  کندی م  توجهی ی که به خانه، همسر و فرزندانش ب  ی ناشز )ناسازگار( وجود دارد؟ و حکم مرد 

 یست؟چ

 پاسخ: 

معناست که مرد، همه    ینو به ا  1ام کرده   یانب  یع نشوز مرد را در کتاب شرا   مسئلۀ
 2را دارد.  هاآن  یافتو زن حق مطالبه و در  کندیحقوق زن را منع م از یبرخ  یا

 

 
)نزد   تواندیاز طرف مرد با ادا نکردن حقوق زن ظاهر شد، زن م  یاگر نافرمانالحسن فرموده است: »دمسید اح  - 1

از حقوقش   یبعض  تواندیمرد را مجبور کند )که حقوق زن را ادا کند(. زن م تواندی حاکم( حقش را مطالبه و حاکم م
قبول   شوهر حالل است که آن را   ایرا ترک کند تا دل شوهرش را به دست آورد، و بر   یخوابمانند نفقه و حق هم 

 .3اسالم: ج  احکام نورانی« کند.
 . 46ص  4: ج مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 2



 زن گشوده است   یروکمال و ارتقا به  درهای
 بود...  یامامت و خالفت اله تداوم  یبرا   عاملی  ـیخت علدُ ـ   زینب

 خود را از دست داده بود...  ۀبا وجود آنکه امام و خانواد

 ـ را از دست داده بود... برادران و پدر خود  یارانـ  ین اهل زم هایین بهتر  و

 لحظه رخ داد... یک در   هاین ا  ۀهم و

 . کندیاقتضا م طورین ا  یانسان یژن یعیشکسته نشد؛ چنانچه حالت طب ولی

 را انتخاب کرد... یام ق  درنگیب ایشان

 شد...  یسپاه و امت ییتنهادر دهم محرم و پس از آن، به  و

  ین خودش را با کرامت و سخاوت به مرگ عرضه کرد، و هدف خود را به بهتر  
  سجاد  ینبن حس  ی عل  ی تصور است به انجام رساند و از زندگانکه قابل   یوجه

و    ینانبابت استمرار امامت و سلسله جانش  یشانسبب، ا   ینمحافظت کرد؛ به هم
 است...  یمقام بزرگ یخداوند سبحان، دارا  یامبرانپ

انجام    ینباز آنچه ز   ، است در هر زمان و مکان  یر پذامکان  یشبرا  یو هر زن 
عنوان سمبل  به  یشاناو بهره ببرد و به ا   یگاهجا   یتو از ظرف  یرد، رت و الهام بگ داد عب

 نداشته باشد...   یماناگر به او ا  یاقتدا کند، حت یت زن و انسان  یو نماد عال

زن  ی برا   برا   یهر  دارد  زندگ  ینتر بزرگ   ی امکان  در  همان    یا دن  ِی هدف  که 
پا    یانل و ظلم و طغباط  یههمراه حق و عدالت و انصاف علبه  یستادگیا  است به 

 . یزدخ

  یا زن    ۀاز مردان دربار   یاریبس  یگذار واجب است بداند ارزش  یهر زن  ایو بر  
در خود ندارد؛ بلکه صرفا  از    یقیارزش حق  یچزن، ه  ۀسخنانشان دربار   یطور کلبه 

جنس ]ا ـ   یافکار  از  سرشان  و  کرده  پر  را  عقلشان  لبر   ین که  پرده  شده   یز افکار[  ـ 
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  یا باشند    دارین ندارد د  یتفاوتاز مردان ـ   یاری بس  یناز آن؛ بنابرا   یش و نه ب  داردیبرم
که بسته به    کنندی م  یمدر ذهن خود ترس   یجنس  یچۀباز   یکعنوان  زن را به   ـدین یب

 شود..  ینگهدار  یا تفاده از آن اس ید، باهاآناز  یکهر  یطشرا 

[ هستند؛ مثال  اگر  یر ]اس ی در وسواس تفکرات جنس برادران  ین ا  بینید یپس م 
  یرمتدین و اگر هم غ  کنند، ی را فقط در حجاب خالصه م  ینب ز   یۀ باشند قض   ین متد

مبتذل    یا منفعت  یاخداناباور  همتجار  باشند،  ا   ۀطلب  زن،    ینهدفشان  که  است 
 ظاهر شود...  یبرهنه در هر مکان و زمان یا مبتذل 

  یافتۀ فکر کنند که زن، انسان تکامل  یانگاه کنند    یدد  ینبه ا   توانندینم  هااین
  ینکهبلکه مردان عاجزند از ا  ؛از مردان تواناتر است یگاه چه بسااست که  یمستقل

 انجام دهند.  آنچه ]او[ توانش را دارد یازن را پر کنند   یگاهجا

  1باش. (ـ یها )صلوات الله عل  یدختر عل ،ینب ز ـمثل #

 : شما شد  یزنان و آبرو  ی فدا  حسین

  یاد ز   یاربس  یار بس یهااز شدت ظلم   ینامام حس  هاییبت ... و بدان که مص 
سبحان    ی خدا   ی کاسته است تا به رضا   یست، تحّملشان ن  یارای ظالمان که شما را 

 . ید است داخل نما ی آن جار  یرکه نهرها از ز  ییهاو شما را در بهشت  یابیددست 

  ین شما کرد و برتر   یهاخون   یمقدس خود را فدا   یِف خون شر   ینحس  امام
ـ را  است  ینبکه ز ـ  پس از مادرش حضرت فاطمه ین و آخر  ینزنان عالم از اول

 شما نمود.   فرزندان  یرا فدا  یرخوارششما گرداند و ش  یهازنان و ناموس   یفدا 

 
گوست  29، تاریخ احمدالحسنامام  بوکفیس پیام صفحۀ رسمی  - 1  . 2020آ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3130937470287228 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3130937470287228
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3130937470287228
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3130937470287228
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  ۀو مِن بند  ی خلق خدا بر دوش امام مهد   ۀ از هم   بیشتر  ینفضل حس  بارِ 
و تاب   کندیم ینیبر پشتم سنگ   ینحس ین و د  کند، یم ینی سنگ  ینو مسک  یرفق

 1.  ...یدفرما ما یاری خداوند خودش   ینکهآن را ندارم مگر ا  یو توان ادا 

 پرسش:

محمد    یالله عل  یو صل  یمالعظ  یو ال حول و ال قوة اال بالله العل  یمالله الرحمن الرح  بسم
 . یما  و سلم تسل یین و آل محمد االئمة و المهد 

 !  یدآنان که دوستشان دار  ر انصار خدا و ب یشما ا  ر و رحمت و برکات خداوند ب سالم

  یدن با شن  عنوان مثالبه زن،    یکعنوان  است؟ من به   ی صورت انفرادبه   امام  یارِی   یاآ
 انجام دهم؟  یدبا  یجنگ، چه کار واجب ی برا  ینخروج حس

چه    باشم و بفهمم امامم در زندان است  زن اگر در زمان امام کاظم  یکعنوان  به 
 انجام دهم؟  یدبا  یکار 

بر من    یدادن چه کار بودم، انجام   یگریکردند و من در شهر د   ی باقر صدر را زندان  وقتی
 او واجب بود؟  یاری  یبرا 

 دادم؟یانجام م یستی با ی کرده بودند چه کار   ین نشاجبار خانه را به  یی خو وقتی

 باشم؟ منتظر دستور امام ید با  آیا

  یش که او را تنها  یمنتظر دستورات مراجع باشم؟ همان کسان  مثل زمان امام کاظم  یا
 ! گذاشتند

 یم؟ مقابله نما ی صورت انفرادبه  توانمی م یا

 
 . 18ص  4کتاب متشابهات: ج  - 1
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  احمد  یم شدن به موال ملحق   ی ام را برا است خانه و خانواده  یح در حال حاضر صح   آیا
 یم؟ ترک گو

را که در توانم بود،   یکسان  یشتر ب  یبا  انجام دهم؟ تقر  یدبا  یکار اکنون چه  یغی،نظر تبل  از
 ام؟ ده کر  یغتبل 

 نگذارم؟ اما چگونه؟  یش دهم و تنها یاری را  یم موال  خواهممی

انجام دهم؟    ید با   ی کار چه   ؛ کنمگذاشتن امام را جبران  کردن و تنها ک گناِه تر   خواهممی
پاسخچشم پاسخ صح   چراکهروشن هستم؛    ی انتظار  به   یح من  انفرادرا »مقابله    « یشکل 

گاه بگیرم عراق    یطبه امام، بل  یوستنپ   یبرا   ینکهو ا   دانمیم   یا کردن خانواده، شوهر  ؛ بدون آ
 .  ندارند...  یماناش ا شوهرم و خانواده یدارند... ول یمانا  یدام به سخانواده الم. یاهل و ع

ا یم؟را ترک گو  یرمؤمنشغ  ۀو خانواداو    آیا به  با توجه  و    یینوع آشنا  یچمن ه  ینکه... 
  ین ا   یا ... آکندیم  یر را تدب  یمآنجا بروم و او کارهابه  از عراق ندارم... با توکل به خدا    یشناخت

 بپرسم؟   احمد ید الزم است از خود س یا است؟ آ یح صح

  یشب را شتر   ینبه نافع گفت که ا   ینکه حس  یدرا بگو  یسخن  همان   به من  ترسممی
 به »جون« فرمود...  یشان طور که ا  همان  یا ...  یربرگ

برا   موالی را  از خداوند    یممن، احمد، خداوند شما را رحمت کند! مسئله  روشن فرما. 
هنگام    یداصال  شا  یا...  ییدفرما  یقدرخواست توف   یم و از خداوند برا   نمایم یم  یق درخواست توف 

آشکار شود شما را ناراحت    یتاناست که اگر برا   یباشد و جزو مسائل  یده پرسش فرا نرس  ینا 
ا   یموال  !کندیم ا   یمن،  پاسخ  زنمیم  یتفرزند سروران مطهر، چرا صدا   یاحمد،    ی و 

از ما    یا  دارد؟یشما را از ما بازم  های سخت  یا... آداردی شما را از ما بازم  یزچو چه   دهی؟ی نم
!  یادور است. خدا به   یدا مهربان بوده  یشهاز شما که شما هم  یزی چ   ین؟ چن خشمگین هستی

را    ّی ول  خواهمیم م  یاریتو  ا   را دهم، پس  توف  ین در  آنچه دوست    یقکار،  به  و  فرما  عطا 
 مطلب روشن است؟  یاگردان. آ موفق ی، هست یو راض دارییم
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 پاسخ: 

 یم الله الرحمن الرح بسم

رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    لله  والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

 شما هستم.  ی برا  ید و تسد یقخداوند خواهان توف از

مکلف،    دادِن یاری  بر  با    یاری واجب  که  است  سبحان  و    یفه خل  یاری خداوند 
  خدا  یفۀاز خل  یرغ   یکس  یاری .  شودی در هر زمان، محقق م  ینشاو در زم   ینجانش
زم ن   یحت  ینشدر  واجب  کند،  دعوت  حق  به  ِإْن :  یستاگر  آَمُنوا  ذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ یا 

داَمُکم  ْت َتْنُصُروا اللَه َیْنُصْرُکْم َو ُیَثب  
ْ
ق
َ
اید، اگر خدا را  که ایمان آورده   یکسان  ی )ا  1أ

 . (نماید می را استوار  یتانهاخواهد کرد و گام  یکنید، شما را یار  ی یار 

خلیاری  زم  ین و جانش  یفه دادن  در  کار   یک   ایبر   ینش خدا  با  که گمان    یزن 
مثل جهاد و  انجامش را ندارد ـ   ییتوانا   یا   شود یرفتن کرامتش مین بباعث از   کندیم

. خداوند در هر  یستـ واجب ناز منکر   یربوط به امر به معروف و نهاز امور م  یبرخ
برا   راهی  ین بهتر   طور کلیبه دهد.    یقتانتوف  یری خ زن    یک   ی که در حال حاضر 

است    یگریهر ابزار د  یا   ینترنت از راه ا   یغاست تبل   یر پذدادن حق امکانیاری   یبرا 
با استفاده از آن بتوان حق را برا  ا   یت هدا   یکه  همان    ین و نجات به مردم رساند. 

پ   یمو مر   سیهآ،  یجهخد ،  ینبز ،  زهرا   ۀ است که فاطم  یراه   یشدر 
برا  بهتر   ی گرفتند.  در  به سیکون  ییالگو  یان، زنان جهان   ین شما  و    یرۀست؛  مبارک 

ا   ید،اقتدا کن   هاآنپاک   برکت دهد،    کندشما مرحمت  به  که خداوند    یدام  ین با  و 

 
 .7محمد:  - 1
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 1.یشانبر ا  د رحم نمود و برکت داد. سالم و درود خداون یشانکه به ا  همان طور

*  * * 

 شده است:  یتسالم« روا  ء »عال یخ از زبان ش  یرز  پرسش

 پرسش:

پرسش   یخ )تار  یزنان در نصرت حق در زمان کنون یفۀوظ ۀاز خواهران مؤمن دربار  یکی
  یکه با ما اظهار دشمن  ی و با کسان یست چ یه حدود تق ینکه( و ا گرددی به چند سال قبل بازم

 . ه استبرخورد کرد سؤال کرد ید چطور با کنندیم

همگان    یبرا   تواندینهفته است که م   ییهاها و عبرت شده، آموزهآنجا که در پاسخ ارائه   از
پرسش نقل    ین را به ا   احمدالحسن   ید پاسخ س خواهران مؤمن سودمند باشد، لذا    یژهوو به 

 : کنمیم

 یم الله الرحمان الرح بسم

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ینالحمد لله رب العالم  و
 یما  و سلم تسل

نماز م  زن به    گیردیروزه م   گزارد،ی مؤمن مانند مرد مؤمن است. زن مؤمن  و 
مانند مرد مؤمن، مگر    یقا  دق  کندی خداوند سبحان است عمل م  ی آنچه مورد رضا 

خود معرفت    ین. زن مؤمن مکلف است نسبت به د یاتو خصوص  یلتفاص   یدر برخ
ا  :  ایدو در حد وسعش، حق را به مردم بشناساند و ابالغ نم  یابد  ُه َنفس  ُف الَلّ ال ُیَکِلّ

طاقتش    ۀانداز   کس را جز به یچ )خدا ه  2َوَعَلیها َما اکَتَسَبت  ِإاّل ُوسَعها َلها ما َکَسَبت 

 
 . 126ص  7: ج روشنگرانههای پاسخ - 1
 . 286بقره:  - 2
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نم ن کندی مکلف  آِن   هاییکی.  از  بد   هرکس  و  اوست،  آِن   هایشی خود  خود    از 
 .اوست(

چهره باشد و چه  بهچهره   یغ چه تبل   ید، نکن   یحق و ابالغ به مردم کوتاه  یانب  در
  یاری همان طور که بس  ینترنت؛ که در دسترستان است مانند ا   ییهارسانه   یقاز طر 

روزنامه در  مقاالت  انتشار  به  شما،  انصار  برادران  ا   ییهااز  در  منتشر    ینترنتکه 
در بخش عمده   شودیم مردم  م  های از کشور   یا و  مبادرت    کنندیجهان مطالعه 

ا اندیده ورز  بس  ین.  گرو  یارکار  باعث  و  بوده  کشورهامر   یبرخ  یدناثرگذار  از    ی دم 
 مختلف شده است.  

م  همچنین مؤمن  انداز   توانند یبانوان  کارها  ۀبه  خود،  توان  و    ی برا   ییوسع 
مربوط    ی هادر مناسبت  ی مجالس عزادار   یی کنند و به برپا  یف و تعر   یمخودشان تنظ
کنند    یین اقدام کنند و حق را به مردم بشناسانند و باطل را تب   محمدبه مصائب آل 

ز  را مفتضح سازند. حضرت  باطل  اهل  واقع  ینبو  از    یار کربال، نقش بس  ۀ پس 
 حق و رسوا نمودن باطل برعهده داشت.  ییندر تب  یمیعظ

زمان موفق    ینا   یانبا طاغوت  یاروییخداوند مسئلت دارم شما خواهران را در رو  از
ز   ؛ بدارد ب  ی را در رسواساز   ینبهمان طور که  ب  آبروی و  و  باطل  اهل    یانکردن 

 عطا فرمود.    یقتوف  یانشانو طغ هایو سرکش یات جنا

تا حق را    کندی محافظت م اشی است که مؤمن با آن از زندگ ی ابزار  یه،اما تق و
ماندن، از زندگی خودش  زنده خاطر  به فقط    یکه آدم  یستن   ین ا   یهنصرت دهد. تق
کند ربطیاری و    گذاشتن   تنها .  محافظت  حق،  تق  ی نکردن  آن    یه به  جزو  و  ندارد 

شما   یشما فراهم سازد و کارها را برا  یدارم اسباب را برا   ئلت. از خداوند مسیستن
گرداند و شما    یدا و حق را به دست و زبان شما هو  ید آسان گرداند تا حق را نصرت ده 

و    یم و مر   یجهو خد  ینبو ز   فاطمهزنان صالح مانند    یررا در حرکت بر مس
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داد    یح ترج  یا و زخرف دن  ینتنزد خدا را بر ز   یا کوکار فرعون که خانه یزن مؤمن و ن 
اَلْت َرب  اْبِن لِ قرار دهد:  

َ
ِإْذ ق َة ِفْرَعْوَن 

َ
ِاْمَرأ ِذیَن آَمُنوا  لَّ ُه َمَثال  ل  ِعنَدَك    ی َوَضَرَب اللَّ

ا فِ  نِ   یَبْیت  ِة َوَنج  نِ   یاْلَجنَّ اِلِمینَن   اْلَقْوِم ِمَن    یِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنج    ی )و خدا برا  1الظَّ
ا   یکسان را مثل مآورده   یمان که  ا   زند یاند، زن فرعون  پروردگار    ی آنگاه که گفت: 

بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده    یا من در بهشت نزد خود خانه   یمن، برا 
از حق    جاپنجه نرم کرد و تا آنوبا طاغوت دست   یو   . و مرا از مردم ستمکار برهان(

پروردگارش شتافت و خداوند    یسو مجاهد و شجاع به   یه،مرض  یه،دفاع نمود که راض
  ین است؛ ا آورده    یان از او به م  یادی   ـقرآن   یعنی ـکه نازل فرموده    ی کتاب  ین در برتر 

  یبرا   یدکنندگان با)عمل  2ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل اْلَعاِمُلوَن همان فضل بزرگ است:  
 . د(عمل کنن یپاداش ین چن

 3. الله و برکاته ة و رحم یکم السالم عل و

 
 . 11تحریم:  - 1
 . 61صافات:  - 2
 . 86ص  2کتاب در محضر عبد صالح: ج  - 3



 زن و مرد  برابری  
 پرسش:

نَثیَوَلْیَس    یۀ. در آیکمعل  سالم
ُ
َکُر َکاأل چرا قرآن   ،( یست)و پسر همچون دختر ن 1الذَّ

 نث مقدم داشته است؟ؤمذکر را بر م

 پاسخ: 

بود که    یک)تولد(    هاآنبه    یرا ز   ،مقدم شده است  مذکر داده شده  پسر وعده 
  یرا کردند؛ ز   یرتح  هاآن متولد شد    یممر   یاست. وقت  یسیهمان حضرت ع

را از    یسیاست و خداوند ع  از نسلشان   یسیدانستند ع  ها آندختر بود.    یو 
:  یدوعده داده شده بود، محقق گرد یشانآنچه به ا  یبترت  ینقرار داد و به ا  یممر 
  َکُر الذَّ َوَلْیَس  َوَضَعْت  ِبَما  ْعَلُم 

َ
أ َواللُه  نَثی 

ُ
أ َوَضْعُتَها  ي  ِإن  َرب   اَلْت 

َ
ق َوَضَعْتَها  ا  َفَلمَّ

َتَها ِمَن   یَّ ِعیُذَها ِبَك َوُذر 
ُ
ي أ ْیُتَها َمْرَیَم ِوِإن  ي َسمَّ نَثی َوِإن 

ُ
ْیَطاِن َکاأل ِجیِم   الشَّ )چون   2الرَّ

که   یدر حالام، دختر است ـ پروردگار من، این که زاییده  ی فرزند خویش بزاد، گفت ا 
مریم نام نهادم.   ـ و پسر همچون دختر نیست. او را خدا به آنچه زاییده بود داناتر است 

 3. (آورمیاو و فرزندانش را از شیطان رجیم در پناه تو م

 پرسش:

زنان مؤمن به دعوت    محمدها بر ضد دشمنان آل و آغاز جنگ   قائم  یامق   هنگام
  ین جنگ حضور خواهند داشت؟ و در ا   یداندر م  یاخواهند داشت؟ آ  یچه نقش  یمانیمبارک  

 خواهند بود؟  یامام مهد  یمرحله چگونه سربازان واقع

 
 . 36عمران: آل - 1
 . 36عمران: آل - 2
 . 36ص  4: ج روشنگرانههای پاسخ - 3
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 پاسخ: 

در    انندتو یـ زنان م برپا شود   یو زمان  ید اگر خداوند اراده فرماـ   یحکومت اله  در
بس  ینی آفر نقش   یاریبس  هاییگاهجا در  جا   یاریکنند.  کفا  هایگاه از  کارها  و    یتو 
مراتب از مرد برتر  کارها زن به   یدر بعض   یو حت  یست زن کمتر از مرد ن  یستگیشا

ـ یفهگرفتن )وظهدهعبر   یبرا   یدوبندیق   یچ است. اسالم ه   ی برا   یحت( توسط زن 
  یفه آن باشد و آن وظ  یستۀکه شا  یـ قرار نداده است، تا زمانجامعه  ی مناصب رهبر 

 1به انجام برساند.  یح صورت کامل و صح را به 

 

 
 . 36ص  4: ج روشنگرانههای پاسخ - 1



 و امروز    یامبرهمسر در زمان پ  د تعد  
 پرسش:

بس   یو موال   آقا با مس  یاریمن!  م  ۀادل  ۀ دربار   یحیان اوقات که    گوییم ی دعوت سخن 
سؤال که چرا   ین . از جمله ا روندیم  رسول خدا   ِی به سراغ امور شخص   کنیمیه ممشاهد

 . ییدفرما یانعلت را ب  یدوارممن، ام ی کرد؟ موال یارُنه همسر اخت رسول خدا 

 پاسخ: 

 .و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

  یرد؛ قرار گ  ینیدر چهارچوب موضوع مع ید با  یوگو با هر مخالف گفت  یکل طوربه 
از   یا بهره  ینکه منجر خواهد شد؛ بدون ا  یدن شاخه و آن شاخه پر  ین وگرنه فقط به ا 

 وگو حاصل شود. گفت ینا 

محمد  اما خدا  رسول  زمان  در  ازدواج  به   موضوع  محو  در  خاص    یط طور 
حضرت،    یزندگ بوده ]همسران[  آن  ن  یشپ  یحت  اند.متعدد  اسالم    یلدلبه   یزاز 

ازدواج  شدنیاد ز  به مردان  ـ   یهانسبت زنان  طور که  همان  متعدد وجود داشته و 
  یبرا   انجز تعدد همسر   یگری د  یقبول اجتماعراه حل قابل  یچ ـ ه مشخص است 

بود    ین در آن دوران ا   یمشکل  ینمشکل وجود نداشته است. سبب بروز چن   ینحل ا 
  یط شرا   ینوجود داشت و ا   هایو راهزن  یدائم  یهاها و معرکهها جنگ که در آن زمان

ها  که زنان در خانه   یدر حال  ؛ شدیاز مردان م  یادیشدن تعداد ز همواره باعث کشته 
در    ی. حتکردینم   یدشان تهد  یو خطر   شدند ینم  ج طور معمول خار و به   نشستندیم
  ین. ا شدندی ـ کشته نممثل مردها و ـ   شدند ی رفته مبه اسارت گ  یز جنگ ن  هاییدانم
تا آنجا شده بود    ی باعث بروز مشکالت اجتماع  یطبودن نسبت زنان در آن محیاد ز 

بس زنان  یاری که  به    تمایلاعالم    یبرا   ییهاپرچم   کردندینم  یدا پ  یکه شوهر   یاز 
سرخ داشتند در    ی هاکه پرچم   ی و زنان  افراشتندیبا مردان برم  ی انجام عمل جنس
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  کشتند؛یم  یاز مردها دختران خود را در خردسال  یاری آن جامعه مشهور بودند. بس
زنده   اییده پد به  ا به که  بروز  علت  و  بود  معروف  دختران  کردن    یده پد  ین گور 

بردن به ازدواج و پناه   هاآن از    یاریبس  یافتن نشدن زنان در آن جامعه و دستافزون
 ـ بود. مثل ازدواجـ  یدور از چهارچوب قانون اجتماعبه  یعمل شهوان به انجام

  یا جامعه  یندر چن  یارتباط جنس  یسامانده  ی برا  یقانون  خدا محمد  رسول
با    ینها از بکه َنَسب   یا گونهبه   ؛ازدواِج قانونمند آورد  یبرا  نرود. تعدد همسران را 

  ی، نامتعادل ِی اجتماع یِت وضع نیفرمود که در چن   یعتشر  یصورتبه   یاجتماع یقانون
که در    یمثل دارندگان پرچمـ   ییزن کاال   هک  یطور به   ؛ یدنما   ینکرامت زن را تضم

برا باال گفته شد  م دستبهدست   ی ـ  نباشد  یانشدن  به   ؛ مردان  عنوان همسر  بلکه 
برخوردار است. قانون تعدد    یکه از حقوق قانون  شود  یمرد تلق  یک  یبرا   یمحترم

  ِی اجتماع  یدۀ پد  ین حل ا   ی برا   ییبسزا   یر آورد تأث  همسران که رسول خدا محمد
گور کردن  بهزنده  یدۀگذاشت و فقط در عرض چند سال پد ی روزافزون از خود بر جا 

همچن و  پرچم   یدۀپد   یندختران  با  َمحو    یهازنان  ا دشقرمز  خصوص    ین.  در 
ح  یگذار قانون  خدا  محمدرسول  همسران    یبرا   ضرت  راستای  تعدد  حل  در 
 بودن آمار زنان در آن جامعه بود. فراوان  یعنی  ،یاجتماع یمشکل

ا   یدر خصوص عملکرد شخص   اما   ین آن حضرت )صلوات خدا بر او( سببش 
ب  به   یشتربود که  با چند همسر  ازدواج  از  و    ینتأم  ی،زندگ   یسخت  یلدلمردها  غذا 

آن هم  و اقدام رسول خدا به ازدواج با چند زن ـ   کردندی م  یخوددار   یگر، مشکالت د
دارا  وجود  حضرت  ییبا  آن  ا   بود   یگراند  ی برا   یقیتشو  ـکم  آن    ینو  عملکرد 

 کرد یم  یکه در آن زندگ  یطیمح  یاجتماع  یزندگ  یحضرت خارج از حد و مرزها
چند زن ازدواج کنند    با   گرداندی که در آن بودند الزم م  یکه بر مردان  یطینبود؛ مح 

ز  نسبِت  معضل  ـ یاد تا  مردان  به  زنان  ن  ـی اخالق  یصورتبهبودن  و  شود    یاز حل 
 زن برطرف، و کرامتش با ازدواج متعدد، حفظ شود. یجنس یولوژیکیب
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در    ،که با هفت زن ازدواج کرده  یگرفتن به مردمعتقدم اشکال  یحتوض  ینا   با
است، از   یککه نسبت زنان به مردان هفت به  کندیم یزندگ  یطیکه در مح یحال

  یزندگ  یا در جامعه   یکمویست شما در قرن ب   یرا است؛ ز   خردیی سفاهت و ب  یقمصاد
زن ازدواج    یکمردان با    یشتراست و ب  یک به    یککه نسبت زنان به مردان    کنییم
و  خودت اشتباه است    ۀ . ازدواج شما با هفت زن در زمان خودت و در جامعکنندیم

  ییخطا  یخودش درست نبود و حت  ۀزن در زمان و جامع  یکبا    یزازدواج آن مرد ن
وبزرگ  و  بود  م  کنندۀیران تر  محسوب  پد  یرا ز   شد؛ یجامعه  مثل    هایییده مسبب 
 1.شدی دار مو زنان پرچم خترانگور کردن دبهزنده 

 

 
 . 96کتاب پیک صفحه: ص  - 1



 سن  ازدواج با دختران کم
 پرسش:

 من، احمدالحسن! ی و موال ی و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقا  سالم

به عدالت اجتماع  یدوران کودک  از بودم.  و حقوق بشر عالقه   یبه مسائل مربوط  مند 
  ی از نهادها   ی. در برخدهدی است و م  دادهیهمواره درد و رنج و ظلم در جوامع ما، مرا آزار م

حقوق زن در   ینۀطور مشخص در زم به   یراخ یهاحقوق بشر، و در دوره  ینۀ در زم یاجتماع
 ام.اسالم شروع به کار کرده 

متعال، رحمت و عدل، و در  وداوند سبحانو احکام خ  یعتدارم که تمام شر   یمانا   من
از سؤاالت    یام با بعض دار کرامت انسان است؛ اما با توجه به حرفه هر زمان و مکان عهده 

  یو پاسخ  هواداشت  یرتکه مرا به ح   یم؛ سؤاالتا ه مربوط به حقوق زن در اسالم مواجه شد
برخ  ی . آقاما هنکرد  یدا پ  یشانبرا  ا   یمن!  تق  ین از    یرا ز   کنم؛ یحضور شما م  یمدسؤاالت را 

  ی . آقا شودی م  یبردار کردن حقوقشان بهرهظلم به زنان و تباه   یه توج  ی برا   ین از د  یار بسچه
و حکمت خداوند هستم و واقعا     یتمش  یوجو واقعا  در جست  یرا ز   کنم،ی من! به شما رو م

برطرف  خواهمیم راه  تنها  بشر   شدنبفهمم؛ چراکه  از  رنج و ظلم  و  و    یتدر مش  یت،درد 
تا با ِعلم    کنمیم  یعذرخواهم و سع  امی از جهل و نادان  یشاپیشحکمت خدا وجود دارد. پ

 گردم.  یراستهشما پاک و پ 

و خداوند با فتح آشکار شما    یمباش  ینتیز   یت، بشما اهل   یخداوند متعال خواستارم برا   از
 الله.شاء را استوار بدارد؛ ان

با   یکی»نزداسالم( در قسمت ازدواج نوشته شده است:    ی )احکام نوران  یع تاب شرا ک  در
برداشت کردم که    ینمطلب چن یناز ا  برسد حرام است.« ی سالگ به سن ُنه   ینکهزن قبل از ا 

 است. یز با زن جا  یکینزد یسالگ سن نه  ی از ابتدا 

ام که با توجه  رو شده به رو  یاوقات با دختران یاری اطرافم در بس یط توجه به حرفه و مح  با
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ا  ندارد، دچار آس  یجنس  ۀبدنشان تحمل رابط  ینکهبه  را  .  شوندی م  یبدن  هاییببا شوهر 
سال کودک محسوب  وسن  ینکه دختران در ا   یمشاهد هست  یامروز   ۀهمان طور که در جامع

آماد   شوندیم هنوز  جسمانعقالنی    گیو  و  عهده بر   ی برا   ی کاف  ی و  واجبات  گرفتن 
ا   ین سنگ   های یتمسئول اهم   ینبا  از  خداوند سبحان   یت درجه  چرا  پس  ندارند؛  متعال  ورا 

صحیح است که گفته    یاو آکم مجاز فرموده است؟    ساِل وسن   ین ازدواج با دختران را در ا 
 است؟  یز ازدواج با دختران از زمان والدتشان جا شودمی

 پاسخ: 

 رحمة الله و برکاته السالم و  علیکم  و

حدود    یان ساله در اسالم عبارت است از بازدواج دختر ُنه   بودنیز . موضوع جا ۱
و قانون ازدواج    شود  یامه   خدا   یفۀخل  یبرا   یحکمران  یطو اگر شرا   ی،شرع  یتوضع

( حکومت اله یستن  یقانون ین ا  ید،را وضع نما   طبق آن عمل کند.  یکه )الزاما 

منع ازدواج با دختر    یبرا   تواندی م  ،خدا داده شود  یفۀاگر حکومت به خل  بنابراین
به   یندر ِس  باشد  زنانه   یتناسل  یطور معمول اعضا که  را    یدهایی قاش کامل نشده 

  که ینا و    ،نوع ازدواج وجود داشته باشد   ینا   یبرا   یضرورت   کندشرط    مثال    ؛ید وضع نما
ازدواج مناسب باشد    ی برا   ی قانون  ِی پزشک   یناتاز نظر معا  ندخترا   یجسمان  یتوضع

طور که  همان  اسالم ـ  یعت نوع ازدواج در شر   ین دانستن ا حالل   ی طور کلو...؛ و به 
ا یعی بر طب   یـ داللتشد   یانب ا   ؛ندارد  یتوضع  ینبودن  ب  یعتشر   ینبلکه    یانگر تنها 

ـ امکان  ضرورت  ددر صورت وجواست که در آن سن، دختران جوان ـ  یسن  یتنها
رخ دهد و    ین زم ی رو   یا فاجعه  یماگر تصور کن  عنوان مثالبه  ؛کنند ی م  یدا اج پازدو 

ازدواج و   ۀمسئل  یتی وضع  ینبمانند، در چن   یاز مؤمنان باق  یااز نوع بشر    یتنها اندک
ت از  ظجهت ضرورت حفابه   ـیاطی گرفتن اقدامات احتنظربا در زودهنگام ـ   ِی زادآور 

خواهد    یشتروگرنه احتمال انقراض نوع بشر ب  ؛دا حفظ مؤمنان خواهد بوینوع بشر  
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درک    یعتها را در طب ژن   ۀ عملکرد مجموع  یتکامل و چگونگ   یۀکه نظر   یشد. کس
خصوص اگر  به   سئلۀ م  ین . در ا یدخواهد فهم   [ یخوببه ]  گویم ی من مرا  آنچه    کندیم

  ی نوع بشر برا   ۀجنس ماد   دگیآما  یگرعبارت دبه   یا هنگام ـ ازدواج زود   یبرا   یضرورت
در سن  پ   ـیین پا  ینلقاح  ادوار  در  نوع بشر  از  تکامِل »هومو«ها    یشیِن در محافظت 

  یصورتبه   یعنی  یافت؛ی صورت تکامل نم  ینبدن نوع مؤنث به ا   داشت،ی وجود نم
 را داشته باشد.  یین پا  ین در سن  یح تلق یکه آمادگ

نظر شخص   یبرخ  ینکها   دربارۀ  اما ا   ِی طبق  پ  یعحکم شر   ین خودشان    یاده را 
آس  ، کنندیم باعث  و  ضوابطش  بدون  هم  دختران  یب آن  جسم  به  رساندن 

موسنکم سو   ییخطا  ین ا   شوند، ی سال  خطاآن  ی از  و  .  یستن  یعتشر   ی هاست 
فقها  هاآن شا  یشان، و  و    یعتشر   سازی یاده پ   یستگینه  دارند  ر نه  را  آن    ا حدود 
مبه  کامل  هم  شناسند؛ یصورت  تطب  ین از  موضوع  خداوند  پ   یق رو  را    سازی یاده و 
 1قرار داده است. ینش خود در زم ینو جانش  یفه خل عهدۀبر 

 پرسش:

  محمد  یمان ازدواج آقا  یامن... آ  ی و موال  ید س  ی و رحمت و برکات خداوند بر شما ا   سالم
 رود؟یـ ازدواج با دختربچه به شمار م که ُنه سال داشت یدر حالـ   یشهبا عا

 پاسخ: 

  یامبر من، خداوند تو را زنده بدارد. پ   یزالسالم و رحمة الله و برکاته. عز   یکم عل  و
 2بزرگ بود.   یشهسن ازدواج نکرد؛ بلکه عا  یندر ا  یشهبا عا
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 پرسش:

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... 

با امام عل  ۀ فاطم  من، ازدواج خانم   موالی ـ چگونه  صلوات پروردگارم بر آن دو ـ   یزهرا 
 بود؟ 

  هجده به   یککه نزد  یزهرا در حال  ۀخانم فاطم شنیدم یم امی آنچه از زمان کودک طبق
 کودک بود.  سه که در آن زمان، ازدواج کرده و مادر   یدر حال ؛ سال داشت وفات نمود

 . یدده  یحتوض  میدوار ُعلما، ام ۀ سالل ای

 . یدحاصل فرما  ینشما تمک  یخداوند برا  ،و زود یکنزد  ی الله در زمانشاءمن، ان آقای

 التماس دعا. 

 پاسخ: 

عمر آن حضرت )صلوات خدا بر او(    ینکه السالم و رحمة الله و برکاته. ا   یکمعل  و
 1. یستن  یح صح  ،سال بوده است هجدههنگام شهادتش 

 پرسش:

ا   ی حق  سخن به   بینم ی نم  یگمراه  ی فقها  ی فتواها   ین در  خان وارد  ۀ بهانکه  به    ۀ شدن 
بودن عقد با دختر کوچک  یز به جادست،    یناز ا   یلیکردن به مادر و دال نگاه   ی مادرش، برا 

 است؟ یز کار جا  ین ا  یا . آدهندیفتوا م

 پاسخ: 
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  ین در ا   یحق سخنلعب: »و  لهو    یجهت ازدواج است، نه برا کردِن زن، به عقد
به   بینمی نم  یگمراه  ی فقها   ی فتواها خانوارد   ۀبهان که  به  برا   ۀ شدن    یمادرش، 

به مادر و دال نگاه ا   یلیکردن  به جا  یناز  فتوا  یز دست،  با دختر کوچک  بودن عقد 
 و اخالق ندارد. ین با د   یکار عبث و لهو و لعب است و ارتباط ین .« ا دهندیم

است    یدختر  یعنامبه   فرماید یم  یع اسالم ازدواج با دختر کوچک را تشر   وقتی
ازدواج    یکوچک است، و حت  یطفل  یا  یرخوارکه ش  یبلوغ است، نه دختر   یککه نزد

صغ دختر  کم   یا  یربا  به سنبالغ  ضرورتوسال  است؛    یعتشر   یجهت  بسا شده    چه 
بمانند و ترس    یبشر باق   نوعاز    یتعداد کم  ینکها   مردم رخ دهد مثل   یبرا   یا حادثه 

بشر   انقراض  ا   یااز  در  باشد که  با    ینمؤمنان وجود داشته  ازدواج  ]دختر[  صورت 
بسنکم باعث  بشر    یشترین وسال  نوع  حفظ  و  ممکن  م  یازادولد  .  شودیمؤمنان 

  یره ازدواج با صغ   ین را موفق بدارد؛ بنابرا   خداوند شما   یست؛ ن   یهوده عبث و ب   یعاتتشر 
 1لهو و لعب.   یو برا   یهوده شده است و نه ب  یعضرورت، تشر   برایندارد و تنها    ییمعنا
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 یثدر قرآن و احاد زن

 !؟زنان ناقص است ین عقل و د آیا   

 . ید کن شان عمل مخالفو  ید مشورت کن هاآنبا  

 ؟ است زن شرّ   ۀهم یاآ 

 ؟ است]مایۀ شرمساری[ زن عورت   یصدا آیا  

 ند؟ ا چهار زن کاملآیا فقط  

 .نازاستکه  یزن 



 ! ین زنان ناقص است؟عقل و دآیا 
 پرسش:

 درود بر شما. 

د   یتروا   تفسیر و  شما    موالیو    یست؟چ 1« استناقص  زن    ین»عقل  نظر    دربارۀ ما 
 یست؟ چ یتروا   ینا  ۀبهاناز جامعه به  هاآن  یزنان و جداساز  ی سرکوب استعدادها

 . تان فرمایدیاری بدهد و  یر خ ی به شما جزا  خداوند

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

االئمة و المهدیین  محمد و آل محمد  رب العالمین، وصلی الله علی لله الحمد
 . سلم تسلیما  و 

 2.یستن  یح اند و صحکرده یتروا  محمد  آل  مخالفانین روایت را ا 
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  یدشان عمل کنو مخالف  ید مشورت کن  هاآنبا 
 پرسش:

ز ن با آن مخالفت ک  یدبا   هاکدام مشورت است که مرد    یموضوع  ی وقت  یشههم   یرا ند؟ 
  یانآقا  دارند،ی م  یانو نظرشان را ب  کنند یصحبت م  شا هدربار ها با مردها  و زن  آیدی م  یشپ
باعث    ین (. ا کنیدو مخالف آن عمل    ید »شاوروهن و اخلفوهن« )با زنان مشورت کن   گویندیم

 . کنندی با ما احتجاج م بیتاهلبا  هاآن یرا ز   ؛شودشکستگی میدل حیرت و 

 پاسخ: 

  ی ! حتکنو برخالفش عمل    ، مشورت  یبا کس  ییم از سفاهت است که بگو  ینا 
بی کار    ینا  ا   یادبمصداق  از  هر که    یست ن   گونهین است!    یتروا   بیتاهلآنچه 

از    یاوقات کس  یباشد. گاه  یح صح  شده است نقل مطلب  اشتباه کرده    هاآندر 
  یشان، نسبت دروغ به ا هاآن هستند با هدف اهانت به    یاوقات کسان  یاست و گاه

  بیتاهلقرآن مخالف است، قطعا  از  اخالق  با قرآن و  که    یدید چه را داند. هر داده
است که به دروغ    یکالم  یاشده    یف تحر   یابوده    نقل اشتباه  یا صادر نشده است؛ بلکه  

 1است.نسبت داده شده  بزرگواران  ین به ا 
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 زن شّر است؟  ۀ هم یاآ
 پرسش:

عل برکاته.    یکمسالم  و  الله  رحمة  منها»و  البد  انه  فیها  ما  شر  و  کلها  شر    1« المرأة 
 «. یستن  یزی از بودنش گر  ینکهزن شّر است و بدتر از آن ا   یزچهمه»

ـ  البالغه، و  طبق نهج متن و سند این حدیث تا چه اندازه صحیح است؟ آیا این حدیث 
وارد شده است؟ و اگر صحیح است چه معنایی دارد و شرایط    ـ از امیرالمومنینالحکمغرر

 چه بوده است؟  ، تاریخی که این حدیث در آن گفته شده

 بسیار از شما.  کربا تش

 پاسخ: 

 2. یستن یح صح
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 است؟[ مایۀ شرمساری] زن عورت  ی صداآیا 
 پرسش:

حضور دارم و نظرات    یار بس  یمن در تاالر انصار امام مهد   .برمی پناه مبه خدا  از خودم  
  یبمکه پدرم و حب  ما ه یدو شن  ؛ما ه یدشن  گیرندی به دست م میکروفون که  ینی از مخالف یادیز 

احمد ن   ی گفته است صدا   امام  العالم. سرور و موال   یست، زن »عورت«  ! جانم  یموالله 
  یکار   یچ و در ه   یرد است که خداوند بر من خشم نگ   ین غّم من ا وهّم باد!   یتخاک پا  یفدا 

  یِی گواست نباشم. در پاسخ   یت هدا   ِی که در پ  یکس  یردر مس  یمانع  یا نکنم    یتو را نافرمان
 با شماست.  یار اخت یست،که مستحق جواب شما ن یکس

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

چگونه  و    یدبا مردان سخن بگو  تواندی زن م  یاآ  ینکه زن و ا  ی در خصوص صدا  
هم  مردان  شود،  با  مطلب  کالم  به این  قرآن  حق   یروشندر  است.    یتعالآمده 

ِإِن   : فرمایدیم َساء  الن  َن  َحٍد م 
َ
ِبي  َلْسُتنَّ َکأ النَّ ِنَساء  ِباْلَقْوِل َیا  َتْخَضْعَن  َقْیُتنَّ َفاَل  اتَّ    

ا ْعُروف  ْوال  مَّ
َ
ْلَن ق

ُ
ْلِبِه َمَرٌض َوق

َ
ِذي ِفي ق زنان پیامبر، شما همانند دیگر    ی )ا  1َفَیْطَمَع الَّ

  ی آن مرد]مبادا[  سخن مگویید تا   یپس به نرم  ترسید یاگر از خدا م  ؛زنان نیستید 
 . و سخن پسندیده بگویید( ،هست به طمع افتد  یکه در قلبش مرض

  َُّلوِبِهن
ُ
ْطَهُر ِلُقُلوِبُکْم َوق

َ
ُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُکْم أ

َ
ا َفاْسأ ْلُتُموُهنَّ َمَتاع 

َ
َوِإَذا َسأ

ا  َبد 
َ
ْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه أ

َ
ن َتنِکُحوا أ

َ
ن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللِه َواَل أ

َ
ِإنَّ َذِلُکْم َکاَن   َوَما َکاَن َلُکْم أ
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خواستید، از پشت پرده بخواهید. این    ی )و اگر از زنان پیامبر چیز 1ا ِعنَد اللِه َعِظیم  
است. شما را نرسد    تره یزپاک  هاآن   یهادل   یشما و هم برا   یهادل   یکار، هم برا 

این    . گیرید  ی هرگز به زن  ی هایش را بعد از و که پیامبر خدا را بیازارید و نه آنکه زن
 .رگ است( بز یکارها نزد خدا گناه

  ْحَمِن ي َنَذْرُت ِللرَّ ا َفُقوِلي ِإن  َحد 
َ
ا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر أ ا َفِإمَّ ي َعْین  ر 

َ
َفُکِلي َواْشَرِبي َوق

ا فَ  اَصْوم  َم اْلَیْوَم ِإنِسیًّ َکل 
ُ
زن، بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از   ی )پس ا  2َلْن أ
  ی ام و امروز با هیچ بشر نذر کرده   روزه رحمان    یخدا   یبگو برا   ی،را دید   یآدمیان کس

 . (گویمی سخن نم

جابه   یاتآ  این مبودن سخن یز وضوح  نشان  را  مرد  با  زن  با    یول  ؛دهدیگفتن 
  ینکهدارد بر ا   یآخر داللت روشن   یۀخواهم کرد. آ  یانالله بعدا  بشاءکه آن را ان  یشرط

  ی،اما و   ؛ نبوده  ی مانع  هاآناو با    یگو وو در گفت   گفتیسخن م  هاآن با    یممر 
با  از سخن در آن هنگام  فقط   او روزه نذر کرده    یرا ز   ، بود  یده امتناع ورز   هاآنگفتن 

  یه که آ   همان طور سخن نگفت،    هاآن از    یگام با کسفقط در آن هن  ین بنابرا   ؛ بود
 .  دهدینشان م

س   در اگر شما  ز   زهرا   یرۀضمن  کن  ینبو  مطالعه   هاآن   یابییدرم   ی، را 
گفته  جانشسخن  حق  از  و  زم   یناناند  بر  کرده   ینشخدا  طاغوت  دفاع  با  و    یانو 

حتشدهرویارو    هاآنهواداران   ضد    ینکه ا رای  ب  زهرا حضرت    یاند.  بر  را  مردم 
  یار ، بسه بودنمود  یکغصب کرده بودند تحر   ینشدر زمرا  که خالفت خدا    یانیطاغوت

به    هاآنشند.  اش را به آتش بکشند و او و فرزندانش را بکُ شد؛ خواستند خانه   یتاذ
آن حضرت،    های ی دردها و دردمند را شکستند.    یشحضرت حمله بردند و پهلو  ۀخان
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.  یدبه شهادت رس   آن حضرت  ینکهتا ا   ؛نداشتع از حق باز را از تداوم دفا  یشانا 
جر   یز ن  ینبز   هاییری گموضع مانند    ۀواقع  یان در  آن،  از  بعد  و  قبل  و  کربال 
 بود.   زهرا مادرش  هاییری گموضع

باق  مطلبی م  یانبا طاغوت   یاست که زن وقت  ینا   ماندی م  یکه    شود، یمواجه 
اذ و  آزار  انواع  معرض  در  م  هایتقطعا   از    اندیطان ش  هاآن  چراکه  ؛گیردی قرار  و 

. لذا زن مؤمن  کند یم  یک و تحر   یق را تشو  هاآن  یز ن  یطانو ش  ،یطانی ش   یهانطفه
با  یدسخن بگو  یبه نرم  یدنبا او    یان، با طاغوت   یاروییرو  یرو در مس  دا در راه خ  یدو 

  شرمانه یهرزه و ب  یهاکه با عبارت   ید را د   هاآن ز  ا   یکیمحکم و استوار باشد و اگر  
مرد و زن    ین شدن بگفته   یستۀ کرد که شا  یانب  یستناشا   ی سخن  ی حت  یاسخن گفت  

شما در پالتاک   عنوان مثالبه   ؛نشان دهد یدی واکنش سخت و شد یدزن با یست، ن
  یا   کردیی ت نمئ جر   ی،زاده بوداو را مخاطب قرار بده و مثال  بگو: »اگر تو حالل 

که او را    یهر عبارت  یا  «.یبه خرج ده  یزن گستاخیک    هب نسبت    کردیی نم  یسع
  یف متعال توص  یکه خدا   یدا مثال  به او بگو: »تو و امثال تو همان گونه   کند،یخوار م

ْم تَ   کرده است:
َ
ْو َیْعِقُلوَن ِإْن أ

َ
ْکَثَرُهْم َیْسَمُعوَن أ

َ
َنّ أ

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم  ْحَسُب أ

َ
ُهْم ِإاَلّ َکاأْل

َسِبیال   َضُلّ 
َ
کرده  یا)  1أ چون    ینانا   فهمند؟یم  یا   شنوند ی م  یشترشانب  یا گمان 

چهارپا  یستند، ن   یش ب  یانیچهارپا از  گمراه   یانبلکه  هم    . ترند(هم  چهارپا  از  تو 
و جسارت به زنان مؤمن دست بردارند و    یافراد از گستاخ  ین ا   ید تا شا  «.یتر گمراه

به حرف  که  م  یشانهابدانند  داده  ا چرا   شود؛ یپاسخ  اگر  و    ین که  مجازات  از  عده 
ا  ب  یمن عقوبت  توض  یا واهمه   هاآن.  کنندیم  یشهپ  ادبیی شوند،  و    یدنشنیح از 

با   ؛ ندارندگرفتن  پاسخ  شا   هاآنبه    ید بلکه  تا  نمود  خداوند    ت دس  ید اهانت  بردارند؛ 
ا  بازداشتن زنان    یهستند برا   یطانش   یهااز راه  یراه   هاینخوارشان کند! اصوال  

 
 . 44فرقان:  - 1
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باال  و  جهاد  از  کلممؤمن  ن   یایعل  ۀبردن  و  )در    هاآنبازداشتن    یزخداوند  ارتقا  از 
را در بازداشتن    یثشهدف خب  خواهدیم  ـد که لعنت خدا بر او باـ   یطانها(. شآسمان

 سازد.    یناپاکان، عمل ین ا  یق از طر  ینب به زهرا و ز  دا زنان مؤمن از اقت

با الفاظ و   ـیند خلق خدا  ینکه بدتر ـ افراد  یندخترم! بر من دشوار است که ا  ای
پذ  یی هاکشمکش  یا عبارات   بدزبان  یست ن   یرفته که اخالقا   با  زنان    ه ب   ، و دشنام  ی و 

پاک  و  و    توانمی نم  یول  ؛کنند   یدامن گستاخمؤمن  به زهرا  اقتدا  از  را  زنان مؤمن 
کنم. اگر هم    یقراه مبارک تشو  ینا   یمودنپ   هرا ب  هاآن   ایدبلکه ب  ؛ دارمباز   ینبز 

  یجه و خد  ینبزهرا و ز   هاآن  ی تسل  یۀ ما  ین قرار گرفتند، بهتر   یتدر معرض آزار و اذ
  ین . فهرست ا هستندهمسر فرعون    یهو آس  یمو مر و فاطمه بنت اسد و نرجس  

و در راه    دادنداز خود نشان    یمبارک  هاییری گموضع  ،دادِن حقیاری که در    یزنان
   1است.  ی، طوالندیدند   یتخداوند سبحان آزار و اذ
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  اند؟فقط چهار زن کامل یاآ
 پرسش:

در آن سرگردان شده و    امیشه ست اندهاام که مدتشما آمده  یسو به   یسرورم! با پرسش
بس تالش  و  است  یاری وقت  گرفته  من  پاسخ  یول  ؛ از  ن   ی به  معنا  یافته دست  به    یش و 

  یده س   یم،مر   یده! ساندیده کمال رس  یچرا فقط چهار زن به مراحل باال  ،. سرورمامیده نرس
 1؟زهرا  یم معظمه موال  ۀطاهر  هدیو س  یجهخد یده س  یه،آس

مرا  اعتقادی  و    یعلمصورت  به   ی،هست  فاطمۀ زهرا   یب شما که پسر و حب  ، سرورم 
آمده است، خوشحال و    اعظم  یامبر که از منبع علم و از پسر پ  ی مطلع گردان تا با پاسخ

نزد   و  چشم   برگردم.  یارانم شادمان  خدمت  و  دیدار  مشتاق  و  سرورم،  هستم  شما  انتظار 
 ن به شرافت جهاد زیر پرچم شما هستم.  شدل ئنا

  یید أو ت  یددهد، محافظت نما  یقتوف   ید،االسباب شما را حفظ فرمااالرباب و مسبب رب
 . یدو در امان باش  یدهپوش  یم، الرحمن الرح یِت کند! و همواره با عنا 

 پاسخ: 

 .... یم بسم الّله الرحمن الرح

العالم  رب  لّله  الحمد  صل  ین،و  عل  یو  و    یالّله  االئمة  محمد  آل  و  محمد 
 . یما  و سلم تسل یینالمهد

ن  یدنرسکمال به   انحصارِ   موضوع درست  نفر  چهار  به  صحیستزنان  آن    یح. 
سبحان دارد؛ چه   وندنزد خدا  یگاهیاست که هر انسان طبق علم و اخالصش، جا

 
  بنت  یه: آسنفر از زنان کامل نشدند مگر چهار یکیچ ه »فرمود:   یامبرپکند: پرسشگر به روایت زیر اشاره می - 1

مر  خد  یم مزاحم،  عمران،  خو  یجهبنت  محمد  یلد،بنت  بنت  فاطمه  کنزال«؛  و  در   و   34408ح    12ج    :لعماکه 
 آمده است. 48ص  10: ج یانالبمجمع
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او از   ینکهو ا   ینانسان مع  یکخواندن  برتر   نکهیانسان مرد باشد، چه زن! اما ا   ینا 
انسان  برتر    یشپ   یهاتمام  تمام    بر  یحت  یااست    خوداهل زمان    یِن برتر   یااز خود 

برتر انسان طر   یها  از  فقط  و  فقط  توسط  سبحان    وند خدا تصریح    یقدارد، 
نقل از خداوند سبحان  به   یامبرپ   خبری که  یق. از طر شودی فرستادگانش ثابت م

)دو جهان(    یانسرور زنان عالم   ثابت شده است که فاطمه  ،داده  هایب غ  ی داناو  
مر   ینهمچن  ؛است که  است  شده  خد   یه آس  یم، ثابت  مقام  یجه، و  و  نزد    یفضل 

دارند  هم   یه قض این    یول  ؛خداوند  به  نم  ین فقط  منحصر  زنان    ؛شودی عده  بلکه 
  ین هست که از ا   یی بانو  ی دارند. حت  یی که نزد خدا مقام و منزلت واال هستند    یاریبس

ز  باالتر است:  و  برتر  عل  ینبعده  ا   یدختر    یِن برتر   مادرش فاطمه  ز پس 
 است.  یانزنان جهان

  یست، ن  یقچهار نفرند، چندان دق   ینفقط هم   یلتسخن شما که زنان بافض   این
رو  به  باب  که  بدان  شما  زن   یو  ق تمام  روز  تا  و    یامتها  عمل  با  تا  است  گشوده 

 1زنان دو عالم شوند.   یناخالصشان بتوانند جزو برتر 
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 که نازاست   یزن
 پرسش:

  ۀ که در گوش  یری حص »  : استچنین  نقل شده که مضمون آن    از رسول خدا   یتیروا 
 ؟  خیر یااست  یح صح یتروا  ین ا  یاآ 1نازاست.« است که   ی از زنبهتر   ،شده خانه انداخته 

 پاسخ: 

بر خدا   با    ،یم صاحب اخالق عظ  رسول خدا که  پناه  را  توصیفی  زن  چنین 
  2! کندوصف 

 

 
از    - 1 از مجاهد،  از حصیف،  نجیح،  از اسحاق بن  از محمد بن هشام،  ابوبصیر،  و  از عمرو بن حفض  از احمد، 

زنی است که    فرمود: »حصیری که در گوشۀ خانه است بهتر از  در حدیثی که به علی  خدری، از رسول خدا 
 . 176ص  14ل میرزای نوری: ج ئزاید.« مستدرک الوسانمی
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 مباحث علمی 

 تکامل و محارم  ی زنا میان ارتباط  

 ی علمبوتۀ نقد در   «آدم خلق شد ۀ چپ حوا از دند»مقولۀ  

 یمباردار شدن مر   یبررس 

 یی گرا جنسهم  

 ی جنس ۀاستفادو سوء  یبردگ 

 یثار و ا  ی فداکار  

 مؤنث چند با رابطه  ها و ژن  

 ها به مذکر و مؤنث سنفْ   بندییم تقس 



 تکامل و  محارم  ی زناارتباط میان 
 پرسش:

  هاآن کدام از  هر   خواستی م  است که آدماین درست    یا را کشت؟ و آ   یل هاب   یل چرا قاب 
موضوع،    ینبر ا   ید کأ ت   یبرا   و آدم  یرفت؟نپذ  یلقاب  یآورد ولدر   یگری زاد درا به ازدواج هم 

 ؟! کنند کشیشپ ی دستور داد قربان هاآن به 

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، لله رب العالم  والحمد
 . یما  و سلم تسل

آن است که    یقت و حق  ه، آمد  یانخصوص به م  ین در ا   یاری بس  ی ناروا   سخنان 
در    یمتحر   ینو ا  1الکتاب حرام نموده متعال ازدواج با محارم را در اّم وخداوند سبحان 

شرا  کتاب   یعتمام  شر   ی آسمان  یهاو  در  جمله  از  و  است،  داشته  آدم.    یعت وجود 
  یل قاب حضرت آدم ی : حّوا برا است شرح  ینبه ا  موضوع ازدواج فرزندان آدم

 
 ین متولد شد و او اول  آدم  ی شد، برا  یدهکه هبة الله نام  یثکه فرمود: »ش  کندیم  یتروا  زراره از ابوعبدالله  - 1

به دنیا آمد، و چون این دو   یششد. آنگاه یافث پس از شیث برا  یتاو وص  ه بود که ب  ینزم  ین اروی  بر    یاناز آدم  یوص
بینید، و نیز قلم تقدیر جاری  که می چنان  ،به حّد بلوغ رسیدند، خداوند عزوجل خواست نسل بشر در دنیا فزونی یابد

را از بهشت   اییهر برادران. پس از عصر روز پنجشنبه حور دیگر حرام باشند از خواهران ب  یشود که بعضی بر بعض
شیث   میئزوجّیت دا هجل آدم را فرمود تا وی را به شیث ترویج نماید و آدم وی را بنام نزله فرو فرستاد. خداوند عزوهب

آدم او را به نام منزله فرو فرستاد، و امر فرمود که  ه دیگری از بهشت بۀ  ی درآورد، و پس از عصر فردای آن روز حور 
. شیث دارای فرزند پسری شد و یافث نیز دارای فرزند دختری  یدزوجّیت یافث درآورد و آدم این فرمان را به انجام رسان

گردید. چون این دو فرزند به حّد بلوغ رسیدند خداوند عزوجل امر فرمود تا آدم، دختر یافث را به عقد نکاح پسر شیث 
و پناه   هستند؛ز اجرا کرد. پس خالصان و پاکان از انبیا و فرستادگان از نسل این دو فرزند  درآورد و آدم این فرمان را نی

 . 4337ح  381ص  3: ج یهالفق  یحضره« من ال .هستنداند از برادران و خواهران بر خدا از آنکه گفته
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سبحان خلق کرده بود ازدواج   یکه خدا  یبا زن یلآورد. قاب یارا به دن   یلو سپس هاب
و آن   ازدواج کرد  یدسبحان آفر   ی که خدا   یهم با زن  یلکرد و آن زن، نابکار بود. هاب

و حوا را   م از آن، آد یش که پ  همان طور  ید دو زن را خداوند آفر  ین بود. ا  یکوکار زن، ن
سبحان  یعنیبود؛    یده آفر  برا وخداوند  خود،  قدرت  با  هاب  یل قاب  ی متعال  دو    یل و 

 . یدهمسر آفر 

کند.    یین تع  اشیعنوان وصرا به   یلدستور داد هاب   خداوند به آدم  سپس
( اعتراض کرد، و آدم به او خبر داد  ی)وص یین فرمان تع  ینا  هب ید، فهم  یلقاب  یوقت

ا  از سو   ینکه  از جانب خودش   ،خداوند است  یفرمان  آدم   ؛نه  به    و  را  آن دو 
  ییهاخوشه   یلو قاب   ، هفرب   یل قوچیدر راه خدا فرمان داد. هاب  ی کردن قربانیشکشپ

  یل هاب   ینۀ . آتِش کید ا بلعشد و آتش آن ر   یرفته پذ  یلهاب  ی قربان  . زده آوردخراب و آفت 
کشتن برادرش وسوسه کرد و    هالله او را بلعنه   یطانو ش  ید شعله کش  یل در نفس قاب
را به    یل حسادت هاب  ی از رو   یل اش او را به کشتن برادر ترغیب نمود. قابنفس اّماره 

وص  چراکه  د؛ رسان  قتل  ا   ّی او  به  و  بود  بر  لعنه   یسابل   ۀوعد  یب ترت   ینآدم  الله 
که همان  مبتال ساخت  را اغوا نمود و او را به درد خود    یلکردن، محّقق شد؛ قاب گمراه

 . استو تکّبر است و مرض حسادت از ملزوماتش  ّیتمن

آورد. پس از آن    یا به دن  یباردار بود و پسر   یلفرزندان، همسر هاب  یرسا   دربارۀ  اما
آورد    یا دختر به دن  کیپسر و    یک  یث،متولد شدند. همسر ش  یافثو    یثآدم، ش  یبرا 

دختر    یث،ازدواج کرد و پسر ش  یث با دختر ش  یلدختر. پسر هاب   یک  یافث و همسر  
 گرفت.   یرا به همسر  یافث 

است و    ییالخطاب و سخن نهافصل   ین هستند و ا   هاین از نسل ا   پیامبران
اش دروغ بسته  خدا و فرستاده  هبپردازد، ب  ییسرا به سخن  یان،ب  ینهرکس پس از ا 
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 1است.

محارم و تکامل را    ی زنامیان    ۀرابط  «ییخدا ی توهم ب»در کتاب    احمدالحسن  یدس
 2.کرده است یانب

 زنا با محارم و تکامل ۀدربار  پژوهشی

آدم  هویت  فرزندان  بس  ی موضوع  همسران  که  کسان  یاری است  که    ی از 
  ینکهعالوه بر ا   هاآن اند.  رفته   یراههدر آن به ب   را دارند  یاله  ین د  یندگی نما   یادعا

که برادران با خواهران خود   اندیده عق   ینآدم خلق شده، بر ا   ۀحوا از دند  گویندیم
ا ازدواج کرده د  یدهعق  ین اند.  به    یحیت و مس  یهودیت   یندر  آنجا  از  و  بوده  موجود 
افراد، بشر    ینآن است که ا   یباور   ینچن   یجۀاست. نت   یافتهسنت انتقال  مذهب اهل

  ۀ و در گام دوم ثمر   دانندی از بدن خودش م  یازدواج آدم با قسمت  یجۀ را در گام اول نت 
ا   ین محارم ب  ی زنا   یروپ   به دست ملحداِن   یا موضوع بهانه   ینبرادران و خواهران! 

خرده    انسان معتقد هستند   یدفع  ینشکه به آفر   داریین د  یانمدعبه  تکامل داده که  
حال    اند،کردهیبا محارم اجتناب م   یها از زنا وارهانسان  ی از نظر علم  یرا ز   یرند؛بگ 

با    یخود به زنا   ینش که در بدو آفر   یافریندرا ب  یچگونه ممکن است خداوند انسان 
 است؟! کردهی محارم اقدام م

نم  این را  ائم  توانی اشکال  بیت  ۀ به  ز   اهل  داد؛    ین چن  هاآن  یرا نسبت 
مفسران   یحال متأسفانه برخ  ین اند. با ا مردود شمرده را  آدم و فرزندانش    ه ب  ییافتراها

با ظاهر قرآن موافقت دارد و در    یدهعق  ینا   هاآناستدالل که به گمان    ینبا ا   یعهش
است    یدر حال  ین اند. ا آن را درست شمرده   ستبه آن اشاره شده ا   یز ن  یاتروا   یبرخ
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  یانب   یاتبه هنگام بروز تعارض در روا را  حق از باطل    یجداساز   یوۀش  که ائمه
ا کرده که  است  حال چگونه  ش  یناند.  از  تق  یعیان،گروه  امر  به  قاعد  یهنسبت    ۀو 
 ِْشُد ف   ید بر آن تأک  ائمه که    ست(ها)راه درست در مخالفت با آن   ِخاَلِفِهْم   یالرُّ

موضوع    یتکرد و سپس واقع  یم خواه  یان وارده را ب  یاند؟ ما آرا غفلت کرده  اندیده ورز 
 داد. یم را مشخص نموده، به اشکاالت پاسخ خواه

 : یحیانو مس یهودیان

زنا با محارم و ازدواج    یجۀ نت  اعتقادند که نسل آدم  ینبر ا   یحیان و مس  یهودیان 
آدم خلق شده است. خاستگاه    ۀحّوا از دند  هاآنبرادران با خواهران است. به باور  

  یو برخ  های به سن  هاآن و از    گرددیبازم  یحیان و مس  یهودیانفاسد به    یدۀعق  ینا 
 است. شده منتقل  یعیانش

 آمده است: ینحوا چن ینش )تورات( در خصوص آفر  یم عهد قد  در

  یکیاو در خواب بود    ی فرو برد و وقت  یقعم  یوردگار، خدا، آدم را به خواب پر   پس)
که    یا . سپس از دنده یوستآن را با گوشت به هم پ   ی را گرفت و جا  یشهااز دنده 

 1(. از آدم گرفت، زن را ساخت و او را به نزد آدم آورد 

 : گویدی از تورات م یه آ ین ا  یر در تفس ی فکر  آنتونیوس 

 ی بازو بود؛ تا عشق و   یینآدم ساخت و آن دنده، کنار قلب و پا  ۀحوا را از دند خداوند»
تا بر او تکبر ورزد   یستکند. حوا از سر آدم ن  یتو با بازوانش از او حما  یردگفرا (  را  )حوارا  او  

گرفت، پس    یاخدا از آدم دنده  ؛خدا بنگر  یوۀ تا آدم او را لگدمال کند. به ش  یش،و نه از پا
  ی به و  یزیچپس از آن، چهاما  یش؛هااز دنده یکیاز  یعنیمحروم ساخت  یزیز چا رااو 

خدا ما را از هرچه محروم سازد، آن   یبترت  ینهمسان خودش. و به ا  یاوریعطا کرد؟ ...  
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 1« .کند یجبران م یماندو چندان، برا یرا با برکات

 : گویدی م یعقوب  یستادر  کشیش

آورد،    یدآدم پد  یرا از پهلو   ی . و یمهمسر آدم سخن راندعنوان تنها  خلقت حوا به  از»
و    یشهااز استخوان ی که استخوان ید پس از آنکه خواب را بر او غالب نمود. ... آدم او را د

از »امرئ« )انسان( گرفته    یراز   یداست، و او را »امرأه« )زن( نام   یشها از گوشت  یگوشت 
 2« شده است.

 آمده است:  ینزندان آدم چنفر  ۀ)تورات( دربار  یق عهد عت  در

آورد.    یا و حنوک را به دنشد  قائن همسرش را شناخت و )همسرش( باردار    و)
   3(. کرد یگذار نام پسر خود، حنوک نام بنا کرد و آن را به   یقائن شهر 

 :  گویدی م یمعهد قد ، از تورات  یه آ ین در شرح ا  ی فکر  آنتونیوس 

  یجاد ا  یرا رخصت داده بود تا نسل  یزیچ   ینقائن خواهرش بود، و خداوند چن   زن»
  شد؛ یشناخته م  یزنام خنوخ نبه  یقائن بود و و   یۀفرزند آدم از ناح  ینکند، و حنوک سوم

 4« .هست یزن  یثفرزند آدم از طرف ش ینخنوخ نام هفتم و 

شده  ثابت   یقفاسد، با حقا  ید عقا  ینخواهد شد چگونه ا   یان ب  یبعد   یهابخش   در
منحرف، انسان را    ی باورها   ین چگونه ا   ینکه متعارض است و ا   شناسییست در علم ز 
با محارم    یواناتیاز ح  یگر د  یو برخ  یلفروتر از شامپانزه، گور   یدر سطح که از زنا 

 . دهدی قرار م کنند، ی م ی دور 

 
 تفسیر کتاب مقدس ـ عهد قدیم ـ کشیش آنتونیوس فکری. - 1
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 : سنتاهل  یعلما  سخنان

خلقت حوا و نسل آدم، با    یچگونگ   دربارۀسنت،  از فقها و مفسران اهل  بسیاری
  ۀاز دند  حوا همسر آدم  هاآن هستند. به اعتقاد    یدهعقهم   یحیانو مس  هایهودی 

  یناز نگاه ا   یب ترت  ینبه ا   ؛اندازدواج کرده   ی شده و فرزندان آدم با دختران و   یده او آفر 
با قسمت آدم  ازدو   ی عده،  پ کرد  اجاز خودش  و  اوص  یامبرانه است  آدم    یاو  و نسل 

 است: یشانا  یهااز فتواها و گفته  یا نمونه   ین،. ا هستندزنا با محارم  یجۀنت

 کج، خلق شده است. یااز دنده زن»

  ۀ زن از دند  یراز   ،یدرفتار کن  یکی: »با زنان به نفرمایدیم  : حضرت محمدپرسش
 وجود دارد. نظر اتفاق بارهینا« و در.کج خلق شده است

  « ینالصالح  یاضکه بر کتاب »ر   یقیو تعل  یقأرناؤوط« در تحق  یب: »شعگویدیم   شیخ
ا  یقتعل  ین چن  یث حد  ین ا  دربارۀداشته،    یت روا  ین ا  یل ذ  ی قلم امام نوو به   ین زده است: 

تمث باب  از  تشب  یلسخن  روا  ؛ است  یهو  در  »المرأة   یحتصر   یگرید  یتچنانچه  که  شده 
  است،  یافتهآدم خلقت    ۀجهت که حوا از دند  ینا  ازکالضلع« )زن مانند دنده است( نه  

 . یست خصوص ن  یندر ا یزیچ  یحو در سنت صح ؛اندمتوهم شده  یگونه که برخ آن

  یز ن  که حضرت محمد   یأرناؤوط است؛ در حال  یخسخن ش   ینع  ین،! ایخش  جناب
به  ـشده« و مصداق آن    یدهوده است: »زن از دنده آفر کالم فرم یکبا کمال وضوح و در  

ِذي َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  سخن خداوند متعال است که:    ینا  ـگمانم الَّ
:  یزو ن  آورد(  یدو از آن نفس همسر او را پد  یافریدنْفس ب  یکشما را از    که)آن 1َزْوَجَها
  ِذي شما را از یک    ۀ ست که هم)او 2َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَهاُهَو الَّ

ْنُفِسُکْم    هِ َوِمْن آََیاتِ و    تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید(
َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
أ
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ِإَلْیَها ِلَتْسُکُنوا  ا  ْزَواج 
َ
نشانه 1أ از  خودتان    یها)و  جنس  از  برایتان  که  اوست  قدرت 

او    آفرید، تا به ایشان آرامش یابید(  یهمسران ْزَواج 
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ُه َجَعَل َلُکْم ِمْن أ )خدا   2َواللَّ

: منظور، زنان هستند؛ و حوا  اندمفسران گفته  .(قرار داد  ی همسران  دتانشما از خو  یبرا
 خلق شده است.    آدم ۀاز دند

  یثی حد  ۀنظر شما دربار   یر؟خ  یاأرناؤوط درست است    یخسخنان ش  ینا  یا! آیخش  جناب
اگر بخواه به آن احتجاج نموده است: »زن مانند استخوان دنده است؛  راستش    یکه 

گ   یکن بهره  آن  از  اگر  و  شکست،  کج  یریخواهد  وجود  توان  ش ایبا  گرفت«    یبهره 
 . یدمأجور باش ید، به ما پاسخ ده  یست؟چ

آدم خلق شده و   ۀاز دند ـاست منظور حواـاست که زن  ینا یتهر روا : ظا1 پاسخ
،  نکته   ین ندارد؛ بلکه از ا  ی منافات کرده است   یه که زن را به دنده تشب  یگرید   یتبا روا  ین،ا

اصل و منشأ او، از آن است.   یراز   ،زن مانند دنده، کج است   ینکهو ا  ،شود یم  دانسته  یهتشب
را منکر شد. اگر شوهر   ش ایکج  توانیکج خلق شده و نم ۀاست که زن از دند ینمراد ا

که همان    ییرا برطرف سازد، به اختالف و جدا  ش ایقرار دهد و کج   یربخواهد او را بر مس
  هایش یکج  یگرِخَردش و د  ِی کم   اش،یُخلقو اگر بر بد  شود،یشکستنش است منجر م 

م   یصبور  ادامه  امرش  زندگ   یابد یورزد،  اکند یم   یداپ  تمراراس  ش ا یو  را    ین.  مطلب 
حد  ین شارح جملکرده  یانب   یث)مفسران(  از  که  کتاب    هاآن  ۀاند؛  در  حجر  بن  حافظ 

( خدا همگاست(  368/    6»الفتح«  ب   ی.  ایامرزدرا  بر  م  ین.  روشن  انکار    شودیاساس 
محمد و آله    ینانب   یالله عل  یوصل  یق. و بالله التوفیستن   یحآدم، صح   ۀحوا از دند  ینشآفر 

 و صحبه و سلم. 

 فتا و اِ  یعلم یهاپژوهش یدائم تئهی 

 بن عبدالله بن باز   یز: عبدالعز مدیر

 
 . 21روم:  - 1
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 یخ آل ش  یز: عبدالعز یسرئ نایب

 یان: عبدالله بن غد عضو

 عضو: صالح الفوزان

 1« .ید: بکر ابوز عضو

 : گویدیازدواج خواهر و برادر )زنا با محارم( م دربارۀخود  یر در تفس یر کثابن

اخبار   دربارۀ» است،  شده  ذکر  علما  یآنچه  از  رس  ی که  َخَلف  و   یکسان   یدهَسَلف 
دخترانش را به    اجازه داده بود که  ضرورت حال به آدم  یل دل خداوند متعال به  ؛یستن

و   شد،یپسر و دختر م  ی صاحب دوقلو  ی دار آورد، اما گفتند: در هر بار ازدواج پسرانش در 
ا پسر   ی باردار   ین او دختر  با  باردار   ی را  از  م   یگرید   یکه  م  شد یمتولد  و    داد،یازدواج 
خواست خواهرش را به زور    یلقاب  .نبود  یباز   یلخواهر هاب   یبود ول  یباز   یاربس   یلخواهر قاب 

  یرفت ، ازدواج کند، و آدم نپذبود  یلخود که سهم هاب  یبایو با خواهر ز   یرداز برادرش بگ
و قربان   یمتقد  یمگر قربان  قبول شد ر ه  یکنند،  او  کدام که    ی ست. قربان آن دختر سهم 

  ی همان ماجرا  ین نشد، و ا   یرفتهپذ  یلشد اما از قاب   یرفته پذ  یلهاب   یکردند و قربان  یمتقد
 کرده است.  یان کتابش ب  ست که خداوند درهاآن

 خصوص:  ینسران در امف سخنان

مسعود،  عباس، از مّره، از ابندر آنچه ذکر کرد از َابومالک، از َابوصالح، از ابن  سدّی 
همراه  اینکه  مگر    آمد،ینم  یابه دن   یآدم پسر   ینقل کرد: برا  یامبراز اصحاب پ  یاو از عده
ازدواج   شدیمتولد م  یگرد یکه از باردار  یرا با دختر   یباردار  ینباشد، او پسر ا یاو دختر 

تا   داد،یازدواج م   شدیمتولد م  یگرد  یکه از باردار  یرا با پسر   یباردار  ینا  خترو د  دادیم
دام داشت و    یلدار بود، و هاب مزرعه یلشد. قاب  یل و هاب  یلنام قابصاحب دو پسر به  ینکها
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ست ازدواج با  درخوا  یلداشت. هاب  یلاز خواهر هاب  یباتر ز   یتر بود، و خواهر بزرگ  یلقاب
و گفت: خواهر من است و با من متولد شده و از    یرفتاز او نپذ  یلقاب ،را کرد  یلخواهر قاب

دستور داد او    یلازدواج با او سزاوارتر هستم. پدر او به قاب  یاست و من برا  یباترخواهر تو ز 
با آن دختر،  ازدواج    یتاولو  یینتع  یبرا  ها آنو    یرفت، نپذ   ی درآورد، ول  یل را به ازدواج هاب 

خدا به مکه   ۀخانزیارت    یاو برا  .نبود   هاآن  یشپ  کردند، و آدم   یدر راه خداوند قربان
  یا دارم؟ آدم گفت: خدا ینزم  یرو  یامن خانه  دانییم  یاخداوند متعال گفت: آ .رفته بود

به آسمان    دارم، به آنجا برو. آدم  یا. خداوند متعال فرمود: من در مکه خانهدانمینم
به را  فرزندانم  اماگفت:  کن  نتعنوان  نپذ  ،حفظ  زمیرفت آسمان  به    ین زم   ،گفت  ین. 

  روی ی: بله، م پاسخ داد یلقاب  ،گفت  یل. به قاب یرفتندها نپذ کوه ،ها گفت . به کوهیرفتنپذ
که آدم رفت    یهنگام .  یابییم   خواهی یات را همان طور که م و خانواده  گردی یو بازم 

قاب  یقربان   هاآن و  م   یلکردند  افتخار  گفت:    کردیاحساس  تو    منو  از  او  به  نسبت 
که    یپدرم هستم. هنگام  ینتر، و جانشسزاوارترم. او خواهر من است، و من از تو بزرگ

کرد، و   یبغل گندم قربان یک یلکرد، و قاب یقربان  یگوسفند نر چاق   یلکردند، هاب   یقربان
  ابیل ه  یآمد و قربان یینپس آن را له کرد و آن را خورد. آتش پا  یافت، یبزرگ ۀخوش در آن

تا با خواهرم    کشمیناراحت شد و گفت: تو را م قابیل  را ترک کرد.   یلقاب   یرا خورد، و قربان 
  یر جر . ابنکندیقبول م  یشگانپخداوند فقط از تقوا  یراست گفت: به  یل . و هاب یازدواج نکن 

 کرده است.   یتروا را ینهم یزن

ابن  حاتمیاب  ابن از  از حجاج،  بن صباح  بن محمد  م  یحجر از حسن  که    کندینقل 
  : نقل کرد  یمعباس براابن  از بودم که   یربن جب  یدمرا خبر داد و گفت: همراه سع یمخث ابن

امر شد، و در هر    یگرش شد، و به ازدواج با برادر د  ی نه  یشزن از ازدواج با برادر دوقلو 
حالت بودند،    ینبه ا   هاآنکه    ی پس هنگام  ؛آمدیم  یا به دن  ریاو پسر و دخت  یحمل برا
شد که زشت بود. پس   یصاحب دختر   یگراو متولد شد، و بار د  یبرا  یباییز   یاردختر بس 

من خواهرم را به ازدواج تو  و    رو یابگفت: خواهرت را به ازدواج من در   برادر خواهر زشت
با آن سزاوارت  ی. گفت: من براآورم یدرم در راه    یت،اولو  یین تع  یبرا  ها آن. و  مر ازدواج 

  ؛ نشد  یرفتهشد و از صاحب مزرعه پذ  یرفتهاز صاحب قوچ پذ  یکردند. قربان   یخداوند قربان 
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 1« است. یحصح یاربس یث حد ینپس او را کشت. سند ا 

  هاآنبودِن معتقدان به  با علم و منحرف   هاآن  تو مخالف  یدعقا   ینبودن ا فاسد 
ا روشن  و    ؛ خواهد شد  یانب   یبعد   یهادر قسمت   هایشه اند   ینخواهد شد چگونه 

 . دهدیقرار م یواناتح  یر فروتر از سا  یانسان را در موضع

 : یعهش ی فقها یبرخ  سخنان

ا   یرویسنت پ اهل  یاز علما   یعه،ش  یفقها   برخی را که بشر    یدهعق  ینکرده و 
است  یجۀنت محارم  با  م  زنا  برخشمارندیدرست  نقل  به  ا   ی.  بسنده  سخنان    ین از 

 خواهم کرد:

 گفته است:  ینچن یزانالم یر در تفس ییطباطبا  ینحس محمد

 دوم از انسان: ۀتناسل طبقچگونگی در  گفتاری »

انسان    ۀطبق  تناسل بود  یعنیاول  ازدواج  راه  از  نت  آدم و همسرش  تولد    اش یجهکه 
آ ب  یاپسران و دختران )خواهران و برادران( بوده است.    ین )هم   هاآن خود    ینازدواج در 

بوده   برادران(  و  طر   یا خواهران  آ  یگر د  یقیبه  اطالق  ظاهر  از  است؟  گرفته    یۀ صورت 
ا َوِنَساء  َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال  َکثِ   : فرمایدیکه م   یرز   یفشر  )و از آن دو، مردان و زنان    یر 
ب   آورد(  یدپد  یاربس غ  آیدیبرم   ،گذشت  که  یانیبا  بشر،  نسل  انتشار  در  و   یرکه  آدم  از 

دو تن بوده    ینبه ا  یدخالت نداشته و نسل موجود بشر منته   یگریکس دیچهمسرش ه 
در   یمچون قرآن کر   ی؛مرد  یچبشر دخالت داشته و نه ه  یراز غ  یزن  یچنه ه  ؛است و بس

ا غ   ین انتشار  اگر  و  مبدأ دانسته  را  و حوا  آدم  تنها  آدم و حوا مرد  یرنسل  از    یزن   یا   یاز 
  یار آن دو، مردان و زنان بس   یر: »و از آن دو و از غ فرمودیم  داشت،یدخالت م   یزن  یربشرغ
تا بفهماند که    آوردیرا م   ینا   یرنظ   یگرد  ی عبارت  یا(  مایِرِه آورد« )َوَبثَّ ِمْنُهما َوِمن َغ   یدپد
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بودن آدم و و معلوم است که منحصر  ،دخالت داشته  یزن  یگرد   یاز آدم و حوا موجود  یرغ
خواهر و برادر صورت    ینازدواج ب   ،دوم  ۀکه در طبق  کندیحوا در مبدأ انتشار نسل، اقتضا م 

 گرفته باشد. 

  یر شده، در سا یتحکا  طوری کهبهدر اسالم حرام است و  یازدواج  ینچن  ینکهاما ا و
  ی حکم   یم،تحر   ینکها  ی برا  ؛رساندینم  یهنظر   ین به اآسیبی  حرام و ممنوع بوده،    یزن   یعشرا

تشر  نه حکم   یعیاست  است،  مفاسد  و  تابع مصالح  تغ  ینیتکو  یکه  زمام    ،ناپذیر ییر و  و 
بخواهد   یو هر حکم کندیه بخواهد م او هرچ .است بحانهم به دست خداوند س  یعتشر 

  یگر د یو مباح کند و روزگار  یزجا  یو روزگار  یعمل را روز  یکدارد که  ی. چه مانع راندیم
که    یگرد  ی کند و در روزگار   یزتجو   یست ن   یاچاره  یزش که جز تجو  ی در روز   ید؟ حرام نما

  1« .ید نما  یمتحر  شودیفحشا در جامعه م   یوعو باعث ش  یستضرورت در کار ن ینا

پسران و دختران   ین محارم ب  یزنا   یجۀ بشر نت  ینکه ا   ای بر   ییطباطبا   استدالل
َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال     یۀ از ظاهر آ  ی است که و   یپندار و توّهم  بر اساس است،    آدم

ا َوِنَساء   به اعتبار    ؛به دست آورده  آورد(  ید پد  یار)و از آن دو، مردان و زنان بس  َکِثیر 
نکرده    یاندو )آدم و حوا( ب  ین از ا   یر غبشر به   ی ابنا  ی برا   یگری اصل د   یچ ه  یه، آ  ینکها 

 است!

که    یبهشت  یا موجود در آسمان اول    یهااز نفس  یه، آن است که ظاهر آ  واقعیت
آفر   آدم آن  م  شد   یده در  حتگویدیسخن  بگو  ی .    ۀدهندنشان   یهآ  ین ا   ییم اگر 
آ  ینا   ،ستصار نسل در آدم و حوا انح نْفس   یه موضوع که  به    گویدی ها سخن ماز 

خلقت    دهد نفس حوا از نفس آدمیآشکارا نشان م  ین است؛ و ا   یقوت خود باق
مشتق شده است،    ست که نفس حوا از نفس آدممعنا  ینبه ا   ینشآفر   ین و ا   یافته

گونه که در تورات آمده  از جسم آدم خلق شده باشد؛ آن   ی جسم حوا از قسمت  ینکهنه ا 
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 سنت به آن معتقدند. اهل  ی فقها یاست و برخ

 : نفس او بوده است  ینش پس از آفر   ین، به زم  ی نزول و   یا  آدم  ینیزم  آفرینش 

سپس از    شد.  یدهو روح در آن دم  ،یدهدر آسمان، از ِگل مرفوع آفر   آدم  نفس
آدم حوا   نفس  شد.  نفس  ا   سسپ  خلق  بق  ین از  فرزندان    یهانفس  یۀدو، 

  ین ا   و؛  د تنهسها  نفس یناز هم   یزخلق شدند. نفس همسران دو پسر آدم ن  آدم
ِذي  :  کندی م  یان وضوح ببه   یه است که آ  یزی همان چ  ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ

َ
َیا أ

َه َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها   ُقوا اللَّ ا َوِنَساء  َواتَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال  َکِثیر 
 
َ
َواأْل ِبِه  َتَساَءُلوَن  ِذي  ا   ْرَحاَم الَّ َرِقیب  َعَلْیُکْم  َکاَن  َه  اللَّ بترس  ی)ا  1ِإنَّ  از    ید مردم 

  و از آن نفس همسر او را و از آن دو،   یافرید نفس ب  یک که شما را از پروردگارتان، آن
  یکدیگر که با سوگند به نام او از    ییاز آن خدا   یدآورد، و بترس  ید پد  یار مردان و زنان بس

 ت(. خدا مراقب شماس ینههر آ یدمُبر  خویشاوندانو زنهار از  خواهیدیم یزی چ

آمدن بشر از  ید پد   ای بر   یلیدل  توانی را نم  یهظاهر آ  کنند یخالف آنچه ادعا مبر 
  تر یش آنچه را که پ  یاگر کس ی خواهران )زنا با محارم( دانست. حتازدواج برادران با 

منظور   باب  )اگر   یانب   یه آاین  در  باشد  نداشته  قبول  بس کردم  واضح    یار چه مطلب 
ا  و  سخن  نفس  ۀدربار   یهآ  ینکهاست(  ا   گوید،می ها  آ  یب ترت  ینبه  ظاهر    یۀ فهم 

 َْجَها َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزو  شما را از یک نفس بیافرید و    ۀ)هم
  شا ی که طبق فهم ظاهر   کندی او را ملزم م  را نیز بیافرید( همسرش  از آن یک نفس  

  ی برا  ی مالک و  یدمتشابه است و نبا یو  ی برا  یهظاهر آ  یب ترت ینمعتقد شود و به ا 
 .  شودی متشابه اخذ نم یاتاز آ ید و عقا  ؛ یرداعتقادش قرار گ

نقل    یرازیناصر مکارم ش  یعنی  یعه،ش  ی از فقها  یگرد  یکیرا از    یکالم  ینجاا   در
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 : کنیمیم

 چگونه بوده است؟    ازدواج فرزندان آدم»

ا َوِنَساء  :  فرمایدیسبحان م   خداوند )و از آن دو، مردان و   َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال  َکِثیر 
که انتشار و تکثیر نسل فرزندان آدم    آیدیبرم   یناز این عبارت چن   .آورد(  یدپد  یارزنان بس

عبارت   به؛  تنها از طریق آدم و حوا صورت گرفته و موجود ثالثی در آن دخالت نداشته است
کس  یچه  ینکهبدون ا  ؛شودیم   یبه حضرت آدم و همسرش منته   ینسل بشر امروز   یگرد
 چه مرد و چه زن، در آن شراکت داشته باشد.  یگرید

این سخن آن است که فرزندان آدم )برادر و خواهر( با هم ازدواج کرده باشند؛   الزمۀ 
»منهما« )از آن دو( صادق    با نژاد و همسران دیگری ازدواج کرده باشند   ها آنزیرا اگر  

زیاد هم جای تعجب    است وموضوع در احادیث متعددی نیز وارد شده    این  نخواهد بود.
نقل شده، این    بیت اهل  ۀکه طبق استداللی که در بعضی از احادیث از ائمچرا   ؛نیست
بدیهی    . ؛ زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بوداندها مباح بودهازدواج

  که از طرف خداوند تحریم شده باشد. چه مانعی   استبسته به این    یزی،است ممنوعیت چ
باشد و بعدا     یزجاچیزی  ها  ای از زمانها و مصالحی ایجاب کند در پارهدارد که ضرورت

ازدواج    ولی  ؟شودتحریم   هم  با  آدم هرگز  فرزندان  که  دیگری تصریح شده  احادیث  در 
با یکدیگرند حمله شده است. اگر   هاآنبه کسانی که معتقد به ازدواج  شدت  بهاند و نکرده 

ترجیح دهیم باید احادیث    موافق ظاهر قرآن استرا که  ث متعارض آنچه  بنا باشد در احادی
 . هستندفوق  ۀآی قاول را انتخاب نمود زیرا مواف ۀدست

بازماندگان   با  آدم  فرزندان  شود:  گفته  که  هست  نیز  دیگری  احتمال  اینجا  در 
سان روی  اند؛ زیرا طبق روایاتی آدم اولین انهای پیش از آدم و نسلش ازدواج کردهانسان

است.   نبوده  م   مطالعات زمین  نشان  نیز  امروز  چند  یعلمی  از  احتماال   انسان  نوع  دهد 
کرده است، در حالی که از تاریخ پیدایش آدم  یزمین زندگی م  ۀدر کر   یشلیون سال پ یم

نم زیادی  زمان  نظر   ؛گذردیتاکنون  باید  مرا    اییهبنابراین  آدم    گویدیکه  از  »قبل 
م انسان زمین  در  دیگری  انقراض  زیستهیهای  حال  در  آدم  پیدایش  هنگام  به  که  اند 
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های پیشین  یکی از نسل  ۀماندی. چه مانعی دارد که فرزندان آدم با باق یماند« قبول کن بوده
فوق چندان سازگار    ۀکه گفتیم این احتمال با ظاهر آی  همان طورازدواج کرده باشند؟ ولی  

بحث تفسیری خارج   ۀوگوی بیشتری دارد که از حوصلت. )این بحث احتیاج به گفتنیس
 1« .است(

زنا با محارم است،    یجۀ بشر نت  یات،روا   یطبق برداشت از برخ  ینکها   یانبا ب   هاآن
.  دهندیم  یحترج  موافق با ظاهر قرآن است  هاآنرا که به گمان    یاتدسته از روا   ینا 
چن   ینا  گرفته   ینعده  نظر  آدر  که  م   یاتاند  از جسم سخن  و جسم    گویدیمزبور 

واضح است که از    یه که از ظاهر آ  یدر حال  ؛ داندیها را منحصرا  از آدم و حوا مانسان
َزْوَجَها ، نه از جسم.  گویدی نفس سخن م َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها    َخَلَقُکْم ِمْن 

حال غفلت    ین در ع  . آورد(  ید ز آن نفس همسر او را پد و ا   یافرید نفس ب   یک )شما را از  
ب  یا  ورزندیم به  را  از ددادهیح ترج  یتروا   ینکه ا   از  زنند،یم   توجهیی خود    یدگاهشده 

  یات از روا   یاری ؛ و حال آنکه بسی داردخوانهم   محمد مخالفان آل   یدۀ، با عقهاآن
د   محمدآل با  انطباق دارد  یدگاهکه  رو   مخالفان  از    یهتق  یاز  صادر شده است. 
ْشُد فِ   ۀطبق قاعد  یگر د  یسو  ست(،  اهآنِخاَلِفِهْم« )راه درست در مخالفت با    ی»الرُّ
اول  یتی روا   ندادِن یح ترج اشاره دارد،  با محارم  زنا  به  با مخالفان    چراکهاست؛    یکه 
دارندگان   ها ین حال آنکه ا  موافق است؛ و  یحیان و مس یهودیانبا   یز و ن محمدآل

  ینبنابرا   ؛ستهافاسد هستند و به هنگام تعارض، راه درست در مخالفت با آن   یدعقا
قرار  نف  یاتیروا   ندادمحور  است   یباورها   ین ا   ۀ کنندی که  اولو  نادرست  قرار    یتدر 

  یزان الم  یر احتجاج را که در تفس  یت به روا   یی استدالل طباطبا  ین، بر ا   عالوهدارد؛  
 : کنمی نقل م  آورده است

سجاد  در» امام  از  گفت  احتجاج  در  که  است  مرد  ییگو وآمده  با    ی قرش   یکه 
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  یما با اقل   یلازدواج کرد و قاب  یلخواهر قاب  یزابا لو   یلکه هاب   یدرس  ینجاداشته، سخن به ا
خواهران خود را حامله    یلو قاب  یلهاب  یا: »آیدپرس  ی: مرد قرشگویدیم  ی. راو یل خواهر هاب

«  .امروز است  یانکار، عمل مجوس   ینعرضه داشت: »ا  یقرش  «.یکردند؟« فرمود: »آر 
گاه اضافه آن  «.دهندیخدا انجام م   یمکار را پس از تحر   ینا  یانحضرت فرمود: »مجوس 

ر خداوند است که برپا شد. مگ  یعشرا  هاینا  ینکها  یمطلب نباش، برا   یننمود: »منکر ا
حالل نمود؟ پس    یهمسر آدم را از خود او خلق نکرد، و سپس او را بر و   یخداوند تعال 

بعدها خداوند    یعِت حکم شر   ینا و  بوده  آنان  و خاص  آدم  فرزندان  روز  حکم متعال  آن 
 « .حرمتش را نازل فرمود

موافق است   یمآمده هم با ظاهر قرآن کر   یثحد ینکه در ا  ی: مطلب گویمی)مؤلف( م 
ست که معارض با آن است و  ه  یگرید  یات روا  یانم   ین در ا  یول   ؛یاعتبار عقل  و هم با

ا بر  دارد  افراد  ینکهداللت  با  آدم  برا  یاوالد  که  و حور  ازدواج    یشاناز جن  نازل شدند، 
 1.« نمود یافتگذشت حق مطلب را در  نچهمحترم از آ  ۀکردند، و خوانند

روا   اگر کن   یتدر  دقت  د  یتروا   ین ا   یابیمی درم  یم، احتجاج  موضوع    یگریبه 
  یعنی   ین شده است. ا   یده از بدن آدم آفر   یاست که حوا از بخش  ین و آن ا   پردازدیم

  گوید یآشکارا م  اندکه به آن استناد کرده  یتی معتقدند. روا   یزموضوع ن  ین به ا   هاآن
از بخش تورات آمده است و   ؛از بدن آدم خلق شده است  یحوا  همان طور که در 

 آن را قبول دارند.  یزسنت ن لاه

شنیدم که مردی از قریش   گفت: از امام سجاد   ،ثمالی نقل شده است  ۀابوحمز  از
را پذیرفت او با حّوا نزدیکی نمود    آدم  ۀفرمود: »وقتی خداوند توبکرد و میرا حدیث می

و از زمان خلقت او و حّوا جز در زمین با او نزدیکی نکرده بود، و این پس از پذیرش توبه  
داشت،  می  یخدا و اطراف آن را گرام  ۀو حضرت آدم خان  یرفت،صورت پذ  داونداز جانب خ

 حرم عمل نزدیکی  و هرگاه قصد نزدیکی داشت هر دو از حرم خارج شده و در بیرون از حدّ 
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جهت احترام به حرم بود، سپس  کردند، و این بهدادند، سپس هر دو غسل میرا انجام می
بازمی و در هر  ندگشتبه حیاط حرم  و بیست دختر متوّلد شد،  از حّوا بیست پسر  باری   .

  ک یافت، و اولین فرزند او »هابیل« همراه با ی دختر برایش تولد می  ک پسر و ی  کشکم ی
نام »لوزا«، و لوزا زیباترین  هنام »اقلیما« بود، و در زایمان دوم »قابیل« با دختری بهب  دختر

آنان به بلوغ رسیدند، از ترس فتنه و گرفتاری، حضرت آدم   دختر او بود. زمانی که 
همه را فراخواند و به هابیل پیشنهاد ازدواج با لوزا و قابیل با اقلیما را داد. قابیل گفت: از  

بای مرا به هابیل  آیا خواهر زشت هابیل را به من، و خواهر زی   ؛تصمیم راضی نیستماین  
اندازم، لوزا و اقلیما سهم فرمود: پس میانتان قرعه می  حضرت آدم  کنی؟!تزویج می

پس میانشان    ؛کنم. هر دو به آن راضی شدند هرکدامتان که شد او را با همان تزویج می
  ، لوزا خواهر قابیل شد و سهم قابیل   ،ی اّول سهم هابیل قرعه انداخت. پس بر همان رأ

خداوند به زوجّیت هم    یشگاههمان قرعه آنان را در پ  بر اساس پس    .اقلیما خواهر هابیل
  « مرد قرشی از امام .درآورد. پس از آن خداوند ازدواج با خواهر را ممنوع و حرام فرمود

فر  شدند؟«  هم  فرزند  صاحب  دو  آن  از  »آیا  »آریپرسید:  عمل  .مود:  »این  پرسید:   »
)ازدواج با خواهر( که امروز رفتار مردم مجوس است!« حضرت فرمود: »مردم مجوس  

ا تحریم  از  دادند  لهیپس  انجام  را  این مطلب  .این عمل  فرمود: »منکر  او  به  « سپس 
نیافرید  ، مگر خداوند حّوا را از آدم  است  قوانینی است که قبال  جاری شده  هااین  !مباش 

قانون از قوانین آنان بود، و پس از آن خداوند    کاین نیز ی   یاورد؟و بعد او را به تزویج آدم درن
 1« .آن عمل را تحریم فرمود

روا   در الله عل)محمد  از آل  یواضح  یاتادامه  در    (یهم صلوات  آمد که  خواهد 
  فرزندان آدم  گویند یکه م  یز عمل را منَکر شمرده و قائالن به آن را ن   ین ، ا هاآن

  یدر حال  ین اند. ا نموده   یح تقب  ندا یزان هم از آن گر   یوانات اند که حرا انجام داده  ی عمل
روش  با  که  شامپانزه   ثابت  یعلم  یهااست  جوامع  در  که  گور شده  و    یزن  هایل ها 
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که خود را رجال    ی از کسان یپس چگونه برخ ؛ شودی عموما  از زنا با محارم اجتناب م
 ! دهند؟ی کار را به انسان نسبت م ینانجام ا  اندنام نهاده   ینید

ا   یلمعقول است که دل  آیا ب  ینتاختن  ا   ه عده  باشد که  وجود    هاینتکامل، آن 
ب   یاین ندارند    ینمشترک  قبول  را  شامپانزه  و  در    یاانسان  را  انسان  جسم  اصل 

م   یهاگذشته  از  انسان    ین ع در    یول  دانند، ی نم  یمون دور  و    یژهوبه ـ حال  آدم 
م  تریین پا   یار بس  یرا در سطح  ـفرزندانش  به وقوع    چراکه  ،؛ دهندی م  رارق  یمون از 

  یز ن  هایل ها و گور برادران و خواهران معتقدند و حال آنکه اغلب شامپانزه   ینازدواج ب
باورند که    ین عده بر ا   ین رو، ا ین ازا   ؛ ورزندیاز آن اجتناب م  یش،سال پ  هایلیون از م

محارم  انسان   یدایشپ با  زنا  از  استها  انسان   ؛ بوده  چه  هم  پییهاآن  خدا    یامبر : 
 ؟! آن حضرت یای و فرزندان و اوص آدم

 : با تکامل  ینبودن دزنا با محارم و سازگار  ِاشکال

  ی هاو بستن روزنه   یقت ساختن حقاشکال و پاسخ به آن را با هدف آشکار   این
 . کنمیو اعتراض مطرح م یریگبهانه 

  ین در کار باشد، ا   یاست: اگر تکامل  ین اشکال زنا با محارم بر تکامل چن   مفاد
از آدم  یکی   یا احتمال وجود خواهد داشت که آدم   پ  یانی از اجدادش  او    یش که  از 

  ین که ا   یعتیو شر   ین که در آن زمان، د چرا   ؛ آمده باشند  ید اند از زنا با محارم پدبوده 
ا   کار را حرام بشمارد به چه دل  ین بنابرا   ؛ ستوجود نداشته    در آن جوامِع   یل،چرا و 

با محارم    ید نبا  ،یانسان انتظار    یباشد در حالبوده    یغالب و عاد   ایمسئله زنا  که 
 !رود؟یکند، معقول به شمار م یمکار را تحر  ینکه ا  ینی در نبود د  یتیوضع ین چن

زنا با محارم    یجۀ بشر نت  یستند معتبر است که معتقد ن   ی کسان  ی اشکال برا   این
است   ین ب آدم  دختران  و  ا   توانند ی نم  یاناد  ی علما  ین بنابرا   ؛ پسران  اشکال    ین از 

در زمان    هاآن  یدگاهاز د  یرا کنند؛ ز   یاد  ین تکامل با د   یخواناز هم   یا عنوان نمونه به 
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است.    رفتهی مشروع به شمار م  یو ازدواج  وده ب  یعیطب  یا ه ئل آدم، زنا با محارم مس
اغلب    یزسنت و ناغلب علما و مفسران اهل  یحیت،و مس  یهود  یعلما  یرو برا ینا از

  یدایشپ  یشان،به باور ا   چراکه  ؛نیستاشکال اصال  مطرح    ینا   یعه،علما و مفسران ش
انسان نتتمام  با    یجۀ ها  آدم  و دختران  پسران  و  است  با محارم  ازدواج    یکدیگرزنا 

ا کرده بشر حاصل  و  ترکید تول  ین اند  با  با  ها  بدن  یولوژیکیب   یبمثِل مخالف  زنا  که 
 !بوده است کندی محارم را رد م

ا آل دیدگاه  از    البته نادرست    ین محمد،  و  ناروا  کامال   ائماست،  سخن    ۀ و 
شمرده   محمدآل باطل  را  روا اآن  و  ا   یاتی ند  چن  یشاناز  بروز  که  شده    ین نقل 

  یعتشده که در شر   یدتأک  هاآن  دربارۀنموده و    یاز آدم و فرزندانش نف را    یفساد
 زنا با محارم، حرام بوده است. آدم

آدم متولد شد، و نامش    یبرا  یثفرمود: »ش  کرده است که امام صادق   یتروا  زراره
قرار    ی بود که او را وص  ینزم  ینا   یدر رو   یانفرد از آدم   ینالله« نهادند و او اولةرا »هب
ا  یابه دن  یثپس از ش   یافثآنگاه    .دادند به حد بلوغ رس  ینآمد و چون  خداوند    یدند، دو 

شود که    یجار   یرقلم تقد  یز و ن  بینید، یکه م چنان  یابد،  یفزون  یادن   درخواست نسل بشر  
بعض   یبعض پنجشنبه    یگرد  یبر  روز  عصر  از  پس  برادران.  بر  از خواهران  باشند،  حرام 
را    ینام »نزله« فرو فرستاد. پس خداوند عزوجل آدم را فرمود تا و را از بهشت به  اییهحور 
آن   یدرآورد و پس از عصر فردا  یثش   یدائم  زوجیترا به    ی. آدم و یدنما   یجتزو  یثبه ش

  یت نام »منزله« فرو فرستاد، و امر فرمود که آدم او را به زوجاز بهشت به  یگرید  یۀروز حور 
  یز ن   یافثشد و    ی فرزند پسر   یدارا  یثفرمان را انجام داد. پس ش   یندرآورد و آدم ا  یافث

خداوند عزوجل    دند، ی دو فرزند به حد بلوغ رس ین. آنگاه چون ایدگرد ی فرزند دختر  یدارا
اجرا    یز فرمان را ن  ین درآورد و آدم ا  یث را به عقد نکاح پسر ش  یافثامر فرمود تا آدم، دختر  

و پناه بر خدا    ، هستنددو فرزند    ینو فرستادگان از نسل ا   یا کرد. پس خالصان و پاکان از انب
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 1« .کنندیاز آنکه ازدواج برادران و خواهران را مطرح م 

برخ  ینکها  را حور   یات، روا   یدر  آدم  فرزندان صالح  آورده،    یه همسران  به شمار 
  ؛ متصل شده است  یشانا   یهاکه به بدن است  زنان   ینا   یهانْفس   یف منظور توص

  ی زندگ  یرآغاز مس  ینو ا   د،شمتصل    ینیزم  یهمان طور که نفس آدم به جسد انسان
از آنکه نازل شود و به    یشنفس پ  ینا   هالبت  ؛بوده است  ینزم  یآدم و نسل او بر رو 

و نفخ از گل مرفوع  و  الهیدن)دم   ۀ جسم متصل شود، در آسمان  روح  در آن    ی ( 
 است.  یافته خلقت 

 پاسخ اشکال: 

مطرح    تواندی م  یکسان  یاشکال از سو   ینکه ا   آیدی برم  ینآنچه گذشت چن  از
به سخنان   ا   یمبن   ائمهشود که  نتانسان   ینکهبر  محارم  با  ازدواج    یازنا    یجۀها 

 . اعتقاد دارند یستندن

ا رد   برای کاف  ینکردن  بگو  یاشکال  ندارد    یلیدل  یچ ه  ییم است  بر  که  وجود 
که    یینیآیعنی  وجود نداشته است؛    قبل از آدم  یینیو آ  یعتشر   ییمآن بگو  اساس

کرده   یم شد تحر   یدارپد  هاآناز  که آدم اییهاول ی هاانسان  ین ازدواج محارم را ب
برخباش گر   ی برا   یهاول  یفتکال  ید.  توانا  یهاول  هایوهآن  با  ادراکشان   ییمتناسب 
  یش که پ  یجوامع انسان  یگرد  یاطور قطع نسناس  . به داشته باشدتوانسته وجود  می

  یف، تکال  ین اند؛ هرچند ا بوده   یفی اند، مکلف به تکالوجود داشته   از پدرمان آدم
وضع با  متناسب  و  ه   هاآن  یتساده  باشد.  نمیچ بوده  و    تواندی کس  قطع    یقین به 

عکس،  نبوده است؛ بلکه بر   هایعت شر   ین ازدواج با محارم جزو ا   یم تحر   ود ش  یمدع
]این   یاتروا  یبوده و طبق برخ  یجار  هاآن ین چرا بوزنا با محارم بدون چون  یمتحر 
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است که بر آدم و    ی، قانونشود   ی آن جار   شده و آنچه قلم بر   یبر قلم جار تحریم[  
 بوده است.  ی و سار  یجار  هاآن از  یش پ  ینمکلف یا فرزندانش  

  طور کلیبه  یولوژیکی،اشکال: ثابت شده است تکامل ب   ین ا   هب  یپاسخ علم  اما
با محارم دارد  یلم ا   ی انتخاب ژن  یقآن هم از طر   ؛به اجتناب از زنا    ین که به منع 

تما دبه ؛  دارد  یلعمل  نقشساخته   یهابدن   یگر،عبارت  اساس  بر    یکِی ژنت  ۀشده 
  تریسته بقا شا   یبرا   دهد، ی محارم سوق م  ا ژن که بدن را به اجتناب از زنا ب  ین ا   یحاو 

قدرتمندتر   طب هستندو  در  ا   یریجلوگ  یز ن  یعت .  موفق  یناز  تکامل    آمیزیت کار، 
»هومو« از آن دسته است.  وضوح آشکار است.  به   یندنبال داشته، و ا جانداران را به

که از    سدبر   ییهاقانونمند شده تا به بدن   یا گونهبه   یکیژنت   ۀرشد نقش  یمما معتقد
 داشته باشند. یزعمل پره  ین انجام ا 

  یندازیم،ب   یها نگاه شامپانزه   یعنیها  انسانواره  ی هاگونه   ترین یک ما به نزد  اگر
 رود ی و م  کندیاش را رها م ادهخانو   رسد،ی به حد بلوغ م  ی ماده وقت  یک   یابیم یدرم

با     ین از مشهورتر   یکیکه    گودال   ین کند. دکتر ج  یریگجفت   یگر د  ۀخانواد  یکتا 
 : گویدی داشته است، م یها مطالعاتشامپانزه  ۀجامع  ۀاست که دربار  یمتخصصان

»No Consortships, either observed or if inferred, have involved 
mothers and sons or maternal siblings. No male hase ever been 
observed to try to take his mother or sister on a consortship. Because 
the father–daughter relationship is not known, there are likely to be 
occasions when such pairs go off together. But again, the fact that the 
older males tend to be less sexually interested in young females of 
their own community an reduce the likelihood of incestuous 
consortship of this sort. 

برادران و خواهران از    ینب   یا  یمادران و پسران و   ینب  یمستمر   یعاطف  ۀرابط  هیچ 
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  یا نر بخواهد با مادر    یکنشده    یدههمان طور که هرگز د  ؛مادر، مشاهده نشده است  یک
پدر با دختر هنوز    ۀ. از آنجا که رابطیدنما   یریگ، جفتها آنمراقبت از    ینخواهرش در ح

  ین ا  ی برقرار شود. ول  ها آن  ین ب  ی ادارد که رابطه  وجوداحتمال    ینمشخص نشده است، ا
جوان گروه خود عالقه   ی هابا ماده  یجنس   ۀرابط  یتر به برقرار کم   یر پ  یکه نرها  یت واقع

م ا  دهندینشان  از  محارم  با  زنا  وقوع  کاهش    ینب  یعنینوع    یناحتمال  را  دختر  و  پدر 
 .  دهدیم

Young females where sometimes reluctant to respond to the 
curtship of much older males and they suggest that this could be 
another mechanism for minimizing incestuous mating. 

تر  بزرگ  یاربس   ینرها  یباز به عشق  ییگو اوقات نسبت به پاسخ  یجوان گاه   هایماده
راهکار    تواند یعمل م  یندانشمندان، ا   یبرخ   یدۀ. به عقدهندینشان م  میلی یاز خود ب 

 رساندن وقوع زنا با محارم باشد.  حداقلبه یبرا یگرید

At Gombe there are permanent transfers or immigrants (females 
who have left their natal community to join neighbouring ones), and 
temporary transfers, or visitors (females who visit neighbouring 
communities for relatively short periods, usually during common 
consecutive periods of estrus, then return to their original social 
group). In addition, certain peripheral females may continues to 
move back and forth between communities. 

که زادگاه    ییهادائم )ماده  یهامهاجرت  یاانتقال    ی،( گامبۀشدحفاظت  ۀ)منطق  در
  ها یدارکنندهد  یا   ی، موقت   ی هامهاجرت  یا (  یوندندتا به جوامع مجاور بپ  کنند یخود را ترک م

  ین معموال  ا روندیمدت، به سراغ جوامع مجاور م روابط کوتاه  ی برقرار   یکه برا  یی ها)ماده
  ی اصل  ۀسپس به جامع  گیرد؛ی( صورت میبارَور   یبرا  یآمادگ   ۀ)دور   «یفحل   ورۀکار در »د

  ین آمد بوطور مرتب به رفتها بهماده  یبرخ   ین،. عالوه بر اشودیم   یده( دگردندیخود برم 
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 1« .دهندیجوامع ادامه م

»In free-living chimpanzees Jane Goodall has observed incest 
taboos. Mothers do not allow their sons to copulate with them, sisters 
do not copulate with their brothers and females do not copulate with 
older males in their familial group. Though none of these 
chimpazees are biologically related, they have grown up in this 
family group and show no sexual behavior toward one another  . 

زنا    کنند،یم   یزندگ   یعت طور آزاد در طبکه به  ییها گودال مشاهده کرد شامپانزه  جین
  دهند، یازدواج با خود را نم ۀ . مادران به پسرانشان اجاز دانندیبا محارم را تابو )ممنوع( م

  ی رهاازدواج با ن  ۀها به خود اجاز و ماده  دهند،یازدواج برادران با خود را نم  ۀخواهران اجاز 
  یولوژیکی ها از لحاظ بشامپانزه  ینچه ا. اگر دهندیدر گروه خانواده را نم  یشاز خو  ترمسن

  ی نوع رفتار جنس   یچو ه  اندیافتهرشد    ی گروه خانوادگ   یک در    یندارند، همگ  یبا هم ارتباط 
  2« .دهندینشان نم  یکدیگرنسبت به 

اجتناب    یدۀو پد   گزینند ی م  ی ها از زنا با محارم دور شامپانزه   ۀ جامع  ی اعضا  اگر
اجتناب در    ینهست که ا   یوجود دارد، چه مانع  یوانات ح   یایاز زنا با محارم در دن 
قبل    هاآن   ینکها وجود  بوده باشد؟ با    یعوجود داشته و شا   یزها( ن جوامع هومو )انسان 

 رم منع شده بودند.شکل کامل از انجام زنا با محابه  از حضرت آدم

  ۀ که بر اساس نقش  ییهازنا با محارم، بدن   یولوژیکیخصوص با وجود مانع ببه 
.  شودیهستند که باعث اجتناب از زنا با محارم م  یژن   یدارا   گیرندیشکل م  یکیژنت 

 
 .۸۶ص  ی،رفتار  یالگوها یگامب یهاگودال، شامپانزه  یندکتر ج - 1
 متداول. قابل دسترس در:   یهاارتباطات شامپانزه و انسان، پرسش یتوواشنگتن، انست یدانشگاه مرکز یتسا - 2

http://www.cdu.edu/chci/frequently-asked-questions 

http://www.cdu.edu/chci/frequently-asked-questions
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  ؛گزیند ی را برم  ها آن  یعی برنده است و انتخاب طب  یعت ها، در طببدن   ین ژنوم ا   ۀنقش
  ین فاقد چن  یهاژنوم   یرا ز   ؛ بمانند  یباق  توانندمی بهتر    ییهابدن   ینچن   یگر،عبارت دبه 
 .  گیرندی قرار م ی در معرض انقراض و نابود ی، ژن

با  ساخته شده   یکه بر اساس ژنوم  هاییبدن اند که در آن، ژن بازدارنده از زنا 
ندارد ترب   یفرزندان  یستندقادر ن  محارم وجود  با محارم احتمال    یرا ز   ؛کنند   یترا  زنا 

فرزندان    یکه باعث نابود   یرانگر و  یا گونهآن هم به   ،شنده را کُ   ی هاشدن ژن جفت
م   ژنومی   ینبنابرا   ؛دهدی م  یش افزا   شود،یم روا  را  با محارم  زنا  برابر    داند، یکه  در 

. خوردیتکامل و بقا شکست م  ۀدر عرص  شمارد،یرا مجاز نم   یزیچ   ینکه چن   یژنوم
که    آوردی م  ید پد  ییهاخواهد بود که بدن   یبه مرور زمان، بقا از آِن ژنوم  یبترت  ینبه ا 

م اجتناب  با محارم  زنا  ماده  یعی لذا طب  ؛ ورزندیاز  گور شامپ  ی هااست  و    هایل انزه 
م  یهنگام بلوغ  به سن  نرها   ۀ گل  رسندی که  با  رها کرده،  را    یاها  گله   یگر د  ی خود 

 . شوندیجفت م یبغر  ی نرها

مغلوب، مثل هر ژن    ۀشندکُ   یک.  کشدیخود را م  ۀاست که دارند  یُکشنده ژن   ژن»
مغلوب در    یهاکشنده.  دهد یاثر خود را نشان نم  آن دو برابر نشود  یزانتا م   یگر،مغلوب د 

نسخه از آن را در خود    یکفقط    هاآنافراِد حامِل    یشتر ب  یراز   ؛مانندیم   یباق   یژن   ۀخزان
 یرا ز   ؛کشنده نادر هستند  یهاکه ژن  کنمی. اضافه م اند آن در امان  ثیراز تأ  یندارند و بنابرا

د  ن خود را خواه  حامل  دناز خود برخورد کن   ییهاشود که به نسخه  یادز   یطور   شاناگر تعداد
 کشت.  

ما را    ۀاحتمال هست که هم  ینکشنده وجود دارند و باز ا   یهاانواع ژن  ین،وجود ا  با
برآوردها انسان انجام    یژن   ۀدر خزان  هاآنتعداد انواع مختلف    دربارۀکه    ییمبتال کنند. 

طور متوسط در هر انسان اشاره  منابع به دو ژن کشنده به  یشده، مختلف است. در بعض 
  ی هااست که ژن  ین ا  یشتر جفت شود، احتمال ب   هماد  یک با    فاقی نر ات  یکشده است. اگر  

با ژن  ۀکشند نر  ماده    ۀکشند  یهاآن  بچه  یکیآن  و  گرفتار   ها آن  یهانباشند    ی دچار 
کند، وضع متفاوت    یریگبا دخترش جفت  یپدر   یابا خواهرش،    ینشوند. اما اگر برادر 
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 ۀو هرقدر هم که ژن کشند  یابت کمی من در کل جمع  ۀخواهد بود. هرقدر که ژن کشند
  ی هاوجود دارد که ژن  یاکنندهاحتمال در حد نگران  یننادر باشد، ا  یتخواهرم در جمع

با    یدر صورت  شودیمعلوم م  یم،باشند. اگر محاسبه کن  یکسان من و او    ۀکشند که من 
که    یکه من دارم، از هر هشت فرزند  یمعلوم   ۀکشند  هر ژن  یازاخواهرم جفت شوم، به

  ی، خواهد مرد. از قضا، از نظر ژن   یدر بچگ  یاخواهد آمد    یامرده به دن  یکیشود،    یدتول
  شود، یکه مرده متولد م   یااز مردن هنگام تولد است: بچهبرتر  هزینه  یمردن در کودک 

  ین ا   یم،نگاه کن  یهاما هر طور که به قض  ؛دهدیخود را هدر نم  ینوالد  یوقت و انرژ   یادز 
بالقوه است.   ،داشته باشد. فاجعه  یخسران مختصر   یکانبا نزد  یزش که آم   یستطور ن

  یعت، شده در طب یدهسنج یفشارها یگرمانند د یشانبا خو یزش از آم یزپره  یانتخاب برا
 برخوردار باشد.   ییاز توان باال  یدبا

  ید شا  ندااز زنا با محارم مخالف  پرهیز  دربارۀ  ینیودار   یحتوض  ینکه با ا  شناسانیانسان
  ها آن  یهااز استدالل  ی. بعض کنندیمخالفت م   یرتوانپُ   ینی با چه مبحث دارو  دانند ینم
 داده شود. هاآنبه  یالزم باشد پاسخ  رسدیاست که به نظر نم   یفضع یقدر به

  یزشاز آم   یدور   یزۀصورت غر در ما، به  ینیاگر واقعا  انتخاب دارو  گویندیم   ها آن  مثال  
  ین دانستن احرام  ینکنند. علت ا  ینداشت آن را نه   ی لزوم   یگربود، د   یفطر   یشان،با خو

م  مردم  در  که  آم  یلاست  دارد  یزشبه  وجود  محارم    ۀقاعد  یک  تواندینم  ینبنابرا  ؛با 
کامال    یک  بلکهباشد،    « شناختییست»ز  ا   «ی»اجتماع  دستور  تا    یناست.  برخورد  طرز 
قفل الزم ندارد، چون درها قفل دارند.    یل،فرمان اتومب   ییماست که بگو  ینمثل ا  یحد 

شناسان  دارد. انسان  یخاص تزئینی    ۀفقط جنب  یست،ضدسرقت ن  یلۀپس قفل فرمان وس
  یعنی خود را دارند؛    ص محرمات خا  ،مختلف   ی هاکنند که فرهنگ  ید دارند تأک   یشگرا

تعر  خو  یمتفاوت  یفهرکدام  ظاهرا     یشاوندیاز  م  هاآندارند.  نگرش    ینا  کنندیفکر 
طور باشد،    ینبکاهد. اگر ا  آمیزییشاز خو  پرهیزبه    ینی دارو  یۀاز شدت توجه نظر   تواندیم

م م   توانیپس  نم  یجنس   یلگفت  چون    ینیدارو  یسازگار   یک  تواندیهم  باشد، 
. از نظر من  دهندیم  یحترج  یریگرا در جفت  ی متفاوت  های یتوضع  تلفمخ  یهافرهنگ
ها، همان طور که در  در انسان  یشاوندانبا خو  یزش است که اجتناب از آم  یرفتنیکامال  پذ
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 باشد.  ینیانتخاب پرقدرت دارو یامد است، پ ینچن   یزن  یگرد یواناتح

بد    یاربس  تواندیهستند، م   یکبه فرد نزد  یکه از نظر ژن  هاآنبا    یریگ فقط جفتنه
ی  بد باشد و علت آن ناسازگار   یاربس  تواند یم  یزکه دور هستند ن   هاآنبا    ی باشد، بلکه زادآور 

کرد.    بینییشپ  یقا  را دق   یآن حد وسط آرمان  توانی. نماستمتفاوت    یهااز رگه  ییهاژن
 بعد از عمو چطور؟  سوم  یابا عموزاده جفت شد؟ با نسل دوم  توانیم یاآ

  ین ا یکجا  یژاپن   ینبلدرچ یابددر ( تالش کرد Patrick Bateson) یتسونبِ   پاتریک
ترج  یفط در  دهدیم  یحرا  آمستردامعنوان  با  ـ  یشگاهیآزما  یالتتشک  یک.    ـدستگاه 

جنس مخالف خود که پشت    یاعضا  یانها بتوانند از مپرنده  ینفراهم کردند که ا  یطیشرا
را به خواهر    هاموزادهع  هاآنجفت انتخاب کنند.    شده بودند  یف رد  یکوچک  های یترینو

بود    یناز ا  یحاک  یگرد  هاییشدادند. آزما  یحبه خود ترج  نسبتیبه پرندگان ب   یاو برادر  
و بعد در    شوند،یزاد خود مهم  یهاجوجه  هاییژگیکوچک متوجه و  هایینکه بلدرچ 

نه کامال     یزادان، ولآن هم  یهشب  یبا  تقر   شانیجنس   یکشر   دهندیم   یحخود ترج   یزندگ
که با او   ییهابه آن یذات  یلبا عدم تما ینبلدرچ  رسدیبه نظر م ینبنابرا ؛باشد ها آن یهشب

شده جفتبزرگ  از  با  اند،  ح کندیم   یز پره  هاآنشدن  رعا  یگرد  یوانات.  قواعد    یتبا 
.  شوندیکار بازداشته م ینـ از اداردیم شدن واکه اجتماع را به پراکنده یقواعد ـ یاجتماع

ش  یبرا گل   یرهایمثال،  از  ماده  ی،خانوادگ   ۀنوجوان  فقط  که  در    یشاوندخو  یها آنجا 
را    یگرید   ۀکه گل  کنند یم  یزادآور   ی و فقط در صورت  شوند یرانده م  یرونند، ب ادسترس 

  کنند یم   یجوان سع  یهاماده  ها، یلها و گور شامپانزه  یت ده باشند. در جمعتصاحب کر 
د  یکدر   جفت  یگرگروه  الگو   اینباشند.    یریگ دنبال  و  متفرق  یدو  روش    نیزشدن 

 1« .یدد  یزخودمان ن  ۀمختلف گون  یهافرهنگ یاندر م  توانیرا م هاینبلدرچ 

اند  از زنا با محارم ساخته شده   یدور   یما برا   یهاجسم   یولوژیکی، از لحاظ ب   یعنی
  ی است که در رقابت برا   ییهاژن   یتکامل و بقا   ی برا   یعیطب   یجۀ همان نت  ین،و ا 

 
 . 174و  173تر داوکینز: ص  کتاب ژن خودخواه، دک - 1
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از زنا با    یواناتح  یبرخ  یدارند. موضوع دور   یشتریب   ییتوانا  ینشان،تنازع بقا در ب
آزما با  رس  یزن  یشمحارم،  اثبات  ا یبه  است.  شواهد   هاین ده  بر   یهمه،    ای است 

  یروکه پ   یعهش   یفقها   ی سنت و برخاهل  ی فقها  یحیان،مس  یهودیان،   یدۀبطالن عق 
  محمدکه آل  یقتی است بر حق  ییدی هر تأمُ   یگرد   یو از سو   ؛ هستند  یده عق  ینا 
 اند.نموده  یانب  یش از هزار سال پ یشب

 انصاف به خرج دهد؟  محمد آل  دربارۀهست که  یکس آیا

  یش در ب   محمد شده از آل  شد، اخبار واردبا  یقتبه دنبال حق و حق  یکس  اگر
را   یاست، و   یدهرس یزعلم ن   یید که امروز به تأ  یتیواقع  دربارۀ یشسال پ   هزاریک از  

باطل که بشر از ازدواج برادران و خواهران   یدۀعق  ینبا ا   محمد. آل  کندیم  یتکفا
د زمانشان  در  و  آمده،  وجود  به  محارم(  با  مخالفت    یدگاه)زنا  است،  بوده  غالب 

ها از ازدواج برادران و  از مسلمانان معتقدند انسان  یگر د یکه برخ  ی اند. در حالدهکر 
)زنا  پد   ی خواهران  ا نادرست   محمدآل    . اندشده  یدار محارم(  را  با  ین بودن  ور 

گفته   یانب  یروشنبه  و  زناننموده  با  آدم  فرزند  دو  کرده  ی اند  با  ازدواج  که   هاآن اند 
 اند که سبب حرمت ازدواج با آنان شود. نداشته  یقرابت

  ین نسل« چن  یدایش پ  یدر باب »علت چگونگ   عئالشرا صدوق در کتاب علل   شیخ 
 کرده است:  یتروا 

و محمد    یس: احمد بن ادر کندیم   یتما روا  یبرا ،یدبن حسن بن احمد بن ول  محمد
بن  عطار هر دو نقل کرده  یحییبن   از    ی،بن عمران اشعر   یحییاند: محمد بن احمد 

 یتاز زراره روا  یهنو بن عّمار، از ابن  یمبن فّضال، از احمد بن ابراه   یاحمد بن حسن بن عل
 یۀ ذر   یرنسل و تکث  یدایشپ چگونگی  راجع به    م صادقعبدالله اماوگفت: از اب  ،کندیم

از مردم معتقدند خداوند    ی کننده عرضه داشت: »گروهسؤال شد. سؤال  حضرت آدم
  یب ترت  یننمود دخترانش را به عقد پسران خود درآورد و به ا یوح به آدم تعالیوتبارک 
  ین ا  یا آ  ؛هستندها در اصل از خواهر و برادر  انسان  امتم   ینشد. بنابرا  یرحضرتش تکث  نسِل 
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صح ا  یحاعتقاد  از  است  منّزه  »خداوند  فرمودند:  حضرت  که    ؛گفتار  ین است؟«  آنان 
  یایش، دوستانش، انب  ینشاست در واقع معتقدند حق عزوجل خلقت و آفر   یناعتقادشان ا

  یار را از حرام اخت  لمانها، مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسفرستادگانش، حجت
بسته   یمانکه عهد و پ یدر حال  ؟کند یجادرا از حالل ا هاآننموده است و قدرت نداشت 

  ی و منزه از هر آلودگ   یبو ط  یزهرا پاک و پاک  یشانو ا  کند  یجادکه خلق را از راه حالل ا
جست  خواهرش    یاشتباه رو به  یاناز چهارپا   یکینقل کردند    یم. به خدا سوگند برایافریندب

آورد و    یرونآمد و معلوم شد او خواهرش بوده، َذَکر )آلت( خود را ب  یینو پس از آنکه پا
 « .آن را گرفت و َکند و بعد افتاد و مرد یشهاسپس با دندان

کننده عرضه : سپس از آن جناب راجع به خلقت حّوا سؤال شد. سؤالگویدیم  زراره
»گروه م  یداشت:  ما  آخر   گویندیاز  از  را  حوا  عزوجل  آدم    یهادنده  ینخداوند  چپ 

گفتار.   ین است؟« حضرت فرمودند: »خداوند منّزه است از ا یحگفتار صح  ینا  یاآ ؛یدهآفر 
  یافریند؟ او ب  ۀاز دند  یرنداشت همسر آدم را از غ  قدرتکالم معتقدند خدا    ینا  یندگانگو

  ین اند و در واقع با ااز و هموار نمودهب  یانسخن بدگو  ی با کالمشان راه را برا  یندگانگو  ینا
را چه شده   یشانده است. اکر ازدواج    یگرش از آدم با جزء د  ی: جزئ گویندیسخنانشان م 
چن که  م  گویند؟یم   ین است  کند  یانخدا  حکم  آنان  و  فرمودند: »خداوند  .ما  سپس   »

  ها آنجده کنند و  و فرشتگان را فرمان داد به او س  یدآدم را از ِگل آفر   ی وقت  تعالیوتبارک 
  ی حال، انسان   ینغالب نمود و در ا  یاش کردند، خواب را بر و هم اطاعت کرده، سجده

آدم قرار داد تا   ندو را  یباال  یانم   یو سپس او را در میان گود  ید)حّوا( را جهت او آفر 
دا  وقت به حوا ن  ینزنان تابع مردان باشند. حوا حرکت کرد و از حرکت او آدم بیدار شد. در ا

  ید را دمنظر خوش   یو انسان  یباز  اییدهآفر  .آمد که از آدم دور شود. آدم نظرش به او افتاد
سخن   ی و  باکه او زن بود و آدم مرد.   تفاوت  ینبا ا ؛که شباهت به صورت خودش داشت 

ن  و   یزگفت، حوا  با  آدم  زبان  به  ک  یمتقابال   تو  آدم گفت:  اظهار    یستی؟تکلم کرد.  حوا 
آفر  ا  اییدهداشت:  به  م  ینهستم که خداوند متعال مرا  که  خلق نموده   بینییصورت 

  ای یدهکه آفر   یمنظر انسان خوش   یناست. آدم به درگاه جالل عرضه داشت: پروردگارا! ا
  ین فرمود: ا  تعالیوتبارک حق    یست؟ک  یاانس من قرار داده  یۀبه او را مانگاه    و  یکیو نزد
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و   ید دمت باشد و با تو سخن گوو هم  و مونس   ، با تو  ی دوست دار   یاآ  . واستمن ح  یزکن
که باشم شکر و   یدوست دارم و تا مادام  یفرمانت را اطاعت کند؟ آدم عرضه داشت: آر 

بر  را  تو  ب  ینا  ایسپاس  خداوند  می  یجاهنعمت  او   تعالیوتبارک آورم.  از  فرمود: 
مناسب است.    یو شهو   یزیغر   یالت من بوده و جهت تما  یزکن او    یراکن. ز   یخواستگار 

را به    یشهوت را قرار داده و و   ۀو قو  یرون  ین ناگفته نماند که قبال  خداوند در جناب آدم ا
گاه ساخته بود. بار   یات مقتض   ی شنودکنم، خ  خواستگاریآدم عرض کرد: اگر از او    ی آن آ

  یم را به او تعلم  ین و احکام د  است که معالم  ینحق عزوجل فرمود: در ا  یست؟تو در چ 
ادهی به  اگر  کرد:  عرض  آدم  نمود.    ی،هست   یراض  ین .  خواهم  چنان    تعالی حقپس 

آورده، همسرت قرار دادم؛ پس او را در  تو در   یجرا خواستارم و او را به تزو  ینفرمود: هم 
  یش پ   ید. حوا عرضه داشت: بلکه تو بایا ب  یش. پس از آن آدم به حوا فرمود: پ یربگ  شتآغو

کرد و اگر    ینچن   یزکه تو به نزد او برو. آدم نفرمود  . پس خداوند عزوجل به آدم امر  یاییب
  یمردان رفته تا خواستگار   یسو زنان به  بایستیم  داد،یبه آدم نم  یفرمان   ینچن  تعالیحق

 . »1حوا  یتاست حکا ینانجام داده باشند. ا نحو ین خود را به ا

 کرده است:  یتروا  ین چن  تابکصدوق در همان  همچنین

بن حسن    ینعطار، از حس  یحیی: محمد بن  گویدیکه خداوند رحمتش کند م  پدرم
از حسن بن مقاتل، از    یعقوبی،بن داوود    یاز عل  ی،بن ابان، از محمد بن اورمه، از نوفل 

 آدم  نسل از  یدایشسؤال شد: »پ  و او گفت: از امام صادق  یدکه از زراره شن  یکس
به چه نحو صورت گرفته    حضرت آدم  یۀاز ذر   نسل  یدتولچگونگی    یزچگونه بود و ن

خداوند عزوجل به    گویندیاز مردم نزد ما مای  عدهکننده گفت: » است؟« سپس سؤال
همه مخلوقات در اصل از   ین آورد و ادخترانش را به نکاح پسران خود در فرمود  ی آدم وح

ا  امام صادق  « هستند.ازدواج خواهران و برادران   از   ینفرمودند: »خدا منّزه و مبّرا 
از    یدگانحق عزوجل برگز   گویدیدر واقع م   گویدیسخن را م  ینکه ا  یگفتار است. کس 
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انب  دوستانش،  زنان    یایش،مخلوقات،  و  مردان  و  مؤمن  زنان  و  مردان  فرستادگانش، 
عهد   ینکهبا ا ،لق کندخ  لرا از حال  ها آنو قدرت نداشته است  یدهمسلمان را از حرام آفر 

را    یشانو ا  کند  یجادآن ملزم شده است خلق را از راه حالل ا  بر اساسبسته و    یمان و پ
پاک و  ط   یزهپاک  آلودگ   ّیبو  هر  از  منّزه  برا  یافریند؟ب  ی و  سوگند  خدا  کردند    یمبه  نقل 

خواهرش    وآمد و معلوم شد ا  یین خواهرش جست و پس از آنکه پا   یاشتباه رو به  ییچهارپا
آن را گرفت و فشرد تا قطع    یشهاآورد و با دندان  یرونبوده است، َذَکر )آلت( خود را ب

اشتباه با مادرش  به من خبر دادند که به  یگرید  یسپس افتاد و مرد. و از چهارپا   کرد؛
داده    مذکور انجام  ی ارپاههمان کرد که چ  یزن   یوانشدن، آن حجمع شد و پس از معلوم

انسان که واجد فضا  ینچن   یواناتح  یبود. وقت  ا  یلباشند،  و کمال است  طور  ینو علم 
  ی رو خود  یامبرانپ یتباز مردم از علم و دانش اهل ی گروه بینیدیچنانچه م  امانباشد؟! 

کارها به  و  نشده  ییبرتافته  امر  آن  به  پرداختهکه  ارتکاب  اند  با  و  و    هاآناند  به ضاللت 
ان  شوندیم  یدهکش  یگمراه  با  شن  جامو  قب   یعاعمال  م  یحو  انحطاط  ا  گرایندیبه   ین و 

 « .خواهد بود   یزمخلوقات تا اآلن ادامه داشته است و تا ابد ن  یدایشانحراف از بدو پ

»وا  سپس ا  یفرمودند:  چن  یگروه  ینبر  اعتقادشان  ا  ینکه  چقدر    یشاناست. 
ندارند. حق    یآن متفق بوده و اختالف  حجاز و عراق با هم در  ی از آنچه فقها  خبرند یب

محفوظ    بر لوِح قلم  آدم به قلم امر فرمود و    ینشاز آفر   یشدو هزار سال پ   تعالیوتبارک 
ثبت و ضبط    یامترا تا روز ق   یگرد  برادران و محرماِت   بر خواهران    یمشد و حکم تحر   یجار 

  ۀ چهارگان  های با ت کخداوند متعال مطالب لوح محفوظ را در    کنیمینمود. ما مشاهده م
  ها آنو    قرار داد  ـ زبور و فرقان  یل،ند از تورات، انج اکه عبارتـعالم    ینمشهور در ا   یآسمان

نازل فرمود. تورات   ـ باد  شان یکه سالم و صلوات خداوند بر همگـو فرستادگانش    یارا بر انب 
و در    ،محمدو قرآن را بر   یسیرا بر ع یلانج ،  ، زبور را بر داوودیرا بر موس 

آنچه را که در لوح محفوظ حرام نموده، حالل قرار نداده است.    هاباکت   یناز ا  یکیچه
بگو  یستهشا است  سزاوار  کس یمو  ا  ی:  ا   لبمطا  ینکه  را  آن  مانند  صرفا     یرادو  کرده، 

تقو برهانحجت  یتقصدش  و  استمجوس    یهاها  مبوده  چه  را  آنان  خدا  شود؟ی.   !
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 1ن گرداند!« هالکشا

... 

 زنا با محارم و فطرت 

  ین ا   ،بوده استازدواج با محارم )زنا با محارم(    یجۀبشر نت   گویند یکه م  کسانی
اند، مخالف فطرت انسان به شمار  مردود شمرده   ائمهرا که    یح عمل زشت و قب 

 . آورندی نم

 :  گویدی م طباطبایی

آن    یست،کار متنفر ن  یناز ا  یزیطور غر حسب فطرت خود بههانسان ب  ینکها  دلیل»
تار  در  آنچه  که  مجوس  یانب  یخاست  است،  قرن  یانشده  ب  یطوالن  ییهادر    ین ازدواج 

طور که گفته  اکنون آنو از آن متنفر نبودند و هم  دانستند یخواهر و برادر را مشروع م 
زنا در اروپا انجام  عنوان  به  یعنی   یرقانونیطور غبه  یزو ن   یهدر روس   یطور قانون به  شود،یم
 2« .شود یم

  ی طوالن  یزمان  یرا ط  ینیاز مردم، کار مع  یبرخ  ینکه: ا گویدی م  ییطباطبا  یعنی
  ایاست بر   یلی اند، دل وضع کرده  ی خود قانون  ین دادن آن بانجام   ی و برا   انجام داده

 !رودی به شمار نم یانسان یزۀفطرت و غر  یآن کار ُمناف ینکها 

داشته باشد؛ جز    یح به توض  یازین  ارزشی،یپوچ و ب  یلدل  ینچن  کنمی نم  گمان
ش  ینکها  به  را  شما  توجه  هم   یوعفقط  ازدواج  گسترش  و   یانگرا جنسو  )لواط 

رفته که    یش کار تا آنجا پ  ین . ا کنمیدوره و زمانه، جلب م  ین مساحقه( خصوصا  در ا 
اساس    ین ر ا اند. ب آن وضع کرده  ی برا   ی جهان، قانون مدن  ی از کشورها   یاری در بس
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طباطبا  استدالل  بگو  یا آ  یی، طبق  است  گروه  ییم درست  برخ  یاگر  در  مردم    ی از 
کار،   یناز آن است که ا  یجنس خود ازدواج کنند، حاکبا هم  ی طور قانونکشورها به 

 1با فطرت انسان ندارد؟! یرتی مغا یزی، از جهت نفرت غر 
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   ی نقد علم ۀچپ آدم خلق شد« در بوت  ۀ»حوا از دند ۀمقول
معناست    یناز وجود آدم خلق شده باشد به ا   یحوا از بخش   ینکها   ی، علم  یدگاهد  از

!  بوده استمذکر    یزحوا ن  یعنی  ینست و ا طور کامل دارا ژنوم آدم را به  ۀکه حوا نقش
( باشد و نه  XXث ) مؤن  یجه، تا نت Xبه  Yکروموزوم نوع  ییرتغ ی اساس ما برا  ینبر ا 

 . یمدار  یازمعجزه ن  یک (، به  XYمذکر )

هم  یهقض   البته نم  ین به  ختم  هم  گویند یم  هاآنکه  چرا   شود؛ یجا    ۀنسل 
با هم    یزچدر همه   یدها با انسان  ۀ هم  ینبنابرا   شود؛یها به آدم و حوا محدود مانسان

عبارت  )نر و ماده( باشد. به   ّیت در جنس  هاآن  ین مطابقت داشته باشند و تنها فرق ب
ما برقرار است نوع    ینکه ب  یم و تنها تفاوتی باش  یکسان  یا نسخه   یدما با  ۀ هم  یگرد

ا   یتمانجنس مگر  ژنت  ین ا   ینکهباشد،  جهش  به  و    یکیافراد،  کنند  اقرار  تکامل  و 
پس    یعنی شده باشد؛    یکیژنت  ۀنقش  ییراست که باعث تغوجود داشته    یتکامل  یند بگو

 داده است. ییر ها را تغ نسل  های یژگیرخ داده و و  یکیاز آدم و حوا جهش ژنت

با دِر بسته مواجه شده و   هاییپردازی یدهو ا   یهنظر   یناست که چن  ینا   حقیقت
ا ستهاآن  یزگاه تنها گر   ، شدگفته  آنچه   البته  به    آنان ست که  خود به آن معنا   ین . 

اعتقاد و اعتراف دارند تکامل    یۀ نظر  را پنبه    هاآن   ۀرشت   ، نکته  ین هم و    ؛و جهش، 
  دهد؛ ی شده است به باد م  یده از آدم آفر   وا ح  ینکهبر ا   ی مبنرا    شانیدهو عق  کندیم
محدود  یندبگو  توانندی نم  هاآن  یرا ز  در  تکامل  به  فقط  انسان  ۀما  معتقد    یجسم 

  ی از انباشت جهش و انتخاب در طول زمان ناش  یی،زا و گونه   ییر تغ   چراکه  یم؛هست
تغ  یو کس  شودیم به جهش و  را   زایینه گو  تواندی اعتقاد دارد، نم  هایژگیو  ییر که 

و به مرور زمان حاصل    هایژگیو  ییر که در اثر جهش و تغ   ی حتم  اییجه عنوان نتبه 
از تکامل    یمی ن   یاچهارم  یک   یرشپذ   ی برا   یراه  یچ. در واقع ه یدانکار نما   شود،یم

  یچ ه   یرا انکار نمود؛ ز   یشه آن را از ر   یا   یرفت طور کامل پذ آن را به   ید با   یا   ؛وجود ندارد 
فقط    ۀ»تکامل فقط در محدود  گویدی که م  یفیاثبات سخن سخ  یبرا   منطقی  یلدل
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نم  یرپذ امکان  هگونخوِد یک   اما  ا   تواندی است،  به  شود«    یدیجد  ۀ گون  یجاد منجر 
گاه نا  یلدلبه   راند، یبر زبان م  یسخن   ینکه چن   ید و کسوجود ندار    یک از علم ژنت   یآ
 راند. چنین سخنانی به زبان می یتکامل شناسییست و دانش ز 

باق برخ  ین ا   ماندی م  یآنچه  ا   یاست که ممکن است    ۀنقش  یند افراد بگو  ین از 
سپس حوا از آن   یافت،  ییرطور کامل تغکه از آدم گرفته شد، به   یآن بخش  یکِی ژنت 
ژنوم حوا از    ۀرا که نقش  یمیاییسخن آن است که اگر مواد ش  ینشد. مفهوم ا   یدهآفر 

  یجهدر نت  یتفاوت  یچ ه  گرفتند، یم  زمین از    یگرید  ۀ آن ساخته شده است، از هر نقط
از جسم آدم    یکیژنت   ۀنقش  ینکهو حکمت ا   یل است، پس دل  ین . اگر چن آمدی نم  ید پد

بهتر نبود همان مواد   یاگشت و از نو ساخته شد چه بود؟ آ  یرانگرفته شد، سپس و
ژنوم حوا بر اساس آن ساخته شود، تا    ۀ گرفته و نقش  ین زم  یگرد   ی از هر جا  یهاول
 نباشد؟! یازی کردن نیرانبه و یگرد

ا وحل   یبرا   یحل منطقراه  یچآن است که ه  واقعیت بغرنج    ینفصل  موضوع 
در آسمان در    یهقض   ینکه ا   یعنی نمودم؛    یان ب   یه آ  یر جز آنچه در تفسوجود ندارد، به 

 1.  .. نه جسم. ،است داده است و مربوط به نْفس  یرو  بهشت آدم
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 یمشدن مر باردار  بررسی
ع متولد   خصوص در  خداناباوران   مر   یسیشدن  حضرت  پدر،    یم از  بدون 

 باشد:   یراشکاالت ز  شان،ینتر مهم  یدکه شا کنند یرا مطرح م یاشکاالت

  46کامل )  ی هاکروموزوم  ی تخمک حاو   یک  یممکن است در شخص   چطور
کروموزوم    23هر تخمک فقط    یعیطور طب که به   ی شود، در حال  یافت (  یکروموزوم

 دارد؟!

  یک شدن تحر یم تقس  ی کامل را برا   یهاتخمک با کروموزوم  یک  توانی م  چطور
  ۀهست  ی وقت  بینیم یم  شدهسازی یه شب   یِن در جن   یشگاهکه ما در آزما  ینمود، در حال

شدن یم شروع تقس  ی برا   شود،ی م  یل( تبدیکروموزوم  ۴۶کامل )   ۀتخمک به هست
 ! ؟است یازمند ن یمحرک خارج یککردن به و رشد 

که فقط تخمک زن در    یدر حال  یاورد، ب   یاتوانسته است پسر به دن   یممر   چطور
هستند و در    XXجنس مؤنث    یهاکروموزوم  یعیاو موجود بوده است. در حالت طب 

  یگر عبارت د وجود ندارد؛ به   آورد یشدن را فراهم مکه امکان پسر   Yآن کروموزوم  
به ؤم دن  تواندی نم  ییتنهانث  به  کسبیاورد  یامذّکر  جنس  ی.  را  مذکر  یت که  بودن 

 . است XYکروموزوم  ۀاو دارند چراکه ؛ استمرد  کند، یمشخص م

  یاشکاالت، الزم است مطالب  ینا به  گفتن  از شروع بحث در خصوص پاسخ  پیش
. انسان در  یمکن  یان اختصار ب به   یت، جنس یین تع یو چگونگ  ین جن یت جنس دربارۀ را 

دارا   46  یعیحالت طب  باشد،  زن  اگر  دارد؛  مرد    XXکروموزوم    یکروموزوم  اگر  و 
دارا  طب  XYکروموزوم    ی باشد،  حالت  در  و    XX46زن    یپتایوکار   یعی، است. 

 است.  XY46مرد  یوتایپ کار 

:  شودیدو نوع گامت م  یجادموجب ا   ی،سلول  یرها به هنگام تکث کروموزوم  تقسیم
 ندارند.  Yها کروموزوم زن   یرا ز   ،دارد  Xنوِع   یک تخمک فقط . Yو نوع Xنوع 
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 : آیدی اسپرم و تخمک به وجود م یباز ترک  ینلقاح، جن  هنگام

 . شودیپسر م ین شود، جن  یب ترک Xبا تخمک  Yاسپرم  اگر

 دختر خواهد بود.  ین شود، جن  یب ترک Xبا تخمک  Xاسپرم  اگر

  ۀسندرم هورمون مردان  یا  یآندروژن  هاییرنده وجود دارد که بر گ   یکیژنت  جهشی
تأثXY46)  ینجن ا گذاردی م  یر(  تأث  ین.  از  جنس  یر جهش  جلوگ  یژن    یری مردانه 

و بر حسب نوع جهش    شود؛ یم  یل زنانه تشک   یدستگاه تناسل  یب ترت   ین و به ا   کندیم
م گ   یرگذاریتأث  یزانو  در  ا   یتوضع  ی،آندروژن  هاییرندهآن  در  سندرم    ین موجود 

ا گیردیشکل م به  زنانه تکم   یب ترت  ین.  تنها    شوند ی نم  یلاندام مردانه و  از    یکیو 
 زنانه دارد.  یکه معموال  ظاهر  شودیکامل م هاآن

ژن   ینجن  اگر سندرمXY46  یامذکر    یهاحامل  به  حساس  ،  کامل    یتعدم 
معموال     یطور کامل مؤنث خواهد بود و حتبه   یآندروژن مبتال باشد، از نظر ظاهر 

  یاعضا   ین داد. در جن  یص او را تشخ   یتوضع  توانی نم  یق دق  ینۀ در ابتدا و بدون معا 
بود، اما بدون رحم و    خواهد  ینث معمولؤ م  یک   ین زنانه وجود دارد؛ بنابرا   یظاهر 

ناقص شکل گرفته است. در    ۀزنان  یبا دستگاه تناسل  مؤنث جنس    یعنی تخمدان؛  
در داخل شکم وجود    یزن  اییده پنهان و پوش  ۀمردان  یدستگاه تناسل  ینی،جن  ینچن

 دارد.

امکان وجود   ای بر  ی آشکار  یل سندرم دل ین آن است که ا  ینجا مهم در ا  موضوع
تأثیچ ه  Yکروموزوم    طوری کهبه   ؛است  XY  ینجن باشد؛    یریگونه  نداشته  بر آن 
  ۀ لئمس  یبترت   ینو به ا   شودی م  یلکامل تبد   یبا دستگاه تناسل  یکه به زن  یا گونهبه 

از ـ بدون دخالت جنس نر    ده جنس ما  ینا   یهاآمدن پسر از سلولوجودامکان به
دارا  که  ن  یعی طب  ـاست   XY46  یهاکروموزوم  ی آنجا  علم  و  تأ  یز بوده  را    یید آن 

 .کندیم
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  مسئله   ینا   گوییمی ، ما نمیماز حضرت مر   یسیرابطه با تولد حضرت ع  در
و    یجزو محاالت عقل  یشین،پ  ۀشداشکاالت مطرح   ۀاست؛ اما هم  یعیکامال  طب

ارائه    یعلم  یرتفس  یراحتبه   هاآن از    یبرخبرای    توانی و م  دنروی به شمار نم  یعلم
  ین جنس نِر جن  کنندۀیین کروموزوم تع  یعنی  Yزن فاقد کروموزوم   ینکها   مثال  ؛  نمود 
درست  ،است ژنت   ی نوع  یول  ، است  یموضوع  سندرم  وج  یکیاختالل  که  دارد  ود 

  ۀسندرم مقاومت به هورمون مردان  یابه آندروژن    یت سندرم عدم حساس   یا آندروژن  
نام ا شودی م  یدهآندروژن  در  جن  ین .    XY  یجنس  یهاکروموزوم  ی دارا   ینسندرم، 

  تواندی سندرم م  ین ا   گوییم ی . ما ماستصورت مؤنث  به   یز آن ن  یاست و شکل ظاهر 
کامل شکل   یرخ دهد و جنس ماده با اندام تناسل  ینی مع  یندر جن   یشرفته صورت پبه 
 باشد.  XYوجود  ین اما با ا  یردگ

مطرح   ینا   بر اشکال  مبناساس،  ا   یشده  به   ینکهبر  تول  ییتنهازن  به    ید قادر 
 .شود یجنس ماده است، برطرف م

ممکن است    مسئله  ینگفت ا   یدبا  یکروموزوم  46تخمک    ۀل ئدر رابطه با مس  اما
  ؛کامل باشد   یها کروموزوم  یدارا   ین، تخمک مع   یک و    یفتداتفاق ب  ی نظر تئور   از

 . شودیم یافت   XY46 یهاخصوصا  در موارد نادر آن که زن با مجموعه کروموزوم 

  یلۀ وسشدن، ممکن است تخمک به یم تقس  یتخمک برا   یکتحر   مسئلۀ  دربارۀ
  یکتحر   آورند یاند و از هر سو به بدن ما هجوم م که ما را احاطه کرده   ییهااشعه

ا   یاوقات، هنگام   یگاه  یشود. حت برخوردار باشد،    ی کاف  یها از انرژ اشعه  ینکه 
و افراد   دهدی مردم رخ م از یبرخ  یهادر سلول  یکیژنت  یهاو جهش  های ناهنجار 

شدن با استفاده از  یم تقس  ی تخمک برا   یکتحر   مسئلۀ .  شوندی به سرطان مبتال م
. گیردی انجام م سازی یه شب  فراینددر    هایشگاهدر حال حاضر در آزما  ی، عامل خارج

ا  جا  ین در  از  پس  هست  ۀهست  یگزینیعمل  با    ۀ )هست  یکروموزوم46  ۀتخمک 
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به  مصنوعکامل(،  خارج  ی شکل  عامل  با  آزما   ی و  برا   هاآن  یشگاه، در    یرا 
 . کنندیم یک شدن تحر یم تقس

  یل با دال   یخوببه  توانی مردود هستند و م  یشده همگ اشکاالت گفته   بنابراین
 داد. یح را توض  هاآن  یعلم

اشاره کرد که عبارت است از    فلتر ین به سندرم کال   یدبا   یشین، بر مطالب پ  عالوه
به صورت    یوتایپحالت، کار   ین(. در ا Xزنانه )  یجنس  یهاتعداد کروموزوم  یشافزا 

XXY47   یا  XXX47  کروموزوم    یک   ی فرد دارا   یعنی   ؛ استX   است. حاالت    یاضاف
.  است  XXXXY49ها  تعداد کروموزوم  ن وجود دارد که در آ  یز ن  یماری ب  ینا   یشرفتۀ پ

افزا   ی اگر مادر  ناهنجار   Xکروموزوم    یش به سندرم  به  اگر پسرش  باشد،    یمبتال 
حالت    ین. همچن شودی گرفتار م  Xکروموزوم    افزایشبه سندرم    یز مبتال گردد، او ن

و فرد دچار    شوندیم  یکی یها مختلط و موزا وجود دارد که در آن کروموزوم  یزن   یگرید
ا   گردد؛ی م  یکیژنت  یکیموزا  و   ین در  کال  ی حالت  سندرم    فلتر ین به 

(46XX/47XXY)  نادر    یار که بس   یراخ  نوع  یژهوبه ـ . در هر دو حالت  شودی مبتال م
آندروژن همراه باشد    یت با سندرم عدم حساس  ی، مال داد ناهنجار احت  توانی م  ـاست

که در    ید کامل به وجود آ  یبا اندام تناسل  ی مؤنثدو سندرم،    یناجتماع ا   یجۀو در نت
 1ندارد.   ینجن  یتدر جنس  یری تأث یچ که ه است  Yکروموزوم  ی حال دارا  ینع
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   ییگراجنسهم
 پرسش:

 یم الله الرحمن الرحبسم 

 یرا کث  یما  و سلم تسل  یین محمد األئمة و المهدمحمد و آل  یصل عل اللهم

 من، احمدالحسن!  ی و موال آقا

 از من خواسته است آن را از شما بپرسم.  یدارم که شخص  پرسشی

 :گویدیم او

موضوع مطمئنم و احساس    ین از ا   ی مؤنث هستم، و حت  کردمیاحساس م  یاز کودک  من
انجام    دربارۀ  ینی خم   یفتوا   یابدانم آ  خواهممی   از بدن خود قرار دارم.  یر غ   یدر بدن  کنمیم

 یر؟ خ یا است  یو شرع یحصح یت، جنس  ییرعمل تغ

من    یرا من بهتر است؟ ز   یکار برا   ینا   یا عمل کنم و آ  ین است من اقدام به ا   یزجا   یاآ  و
 هستم بجنگم.  مؤنث که احساس  ینبا ا   توانمی عمال  نم

ا   با   یتجنس  ییر اگر عمل تغ  ... و  من از مؤمنان به دعوت مبارک هستم   ینکهتوجه به 
  طوری که به   ، کند   ی عاد  ی به مرد  یل وجود دارد که مرا اصالح و تبد  ی کار   یا نباشد آ  یز جا
 به مردان نداشته باشم؟  یلیتما

 پاسخ: 

 بسم الله الرحمن الریحیم 

 الحمد لله.  و

آنچه جنسدر   م  یتانسان،  اعضا  یت وضع  کندیرا مشخص    ی بدن و داشتن 
باشد او مذکر    ینهَنر   ی،تناسل  ی باشد. اگر اعضا  یدهاست که به رشد کامل رس   ی تناسل
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  ی ماده باشد و   یتناسل   ی اگر اعضا  ینهمچن  ؛ دهد  یتجنس   ییر تغ   یست ن  یزاست و جا
نداشته    یرشد کامل  یتناسل  یاعضا   گردهد؛ اما ا   یتجنس  ییرتغ  یدمؤنث است و نبا 

باشد  ی مشابه  ینشی آفر   ی هانقص  یا شده    یخته آم  یکدیگر با    یا    تواند ی م  ، داشته 
مؤنث    یاصورت مشخص مذکر  که او را به  یخود را انتخاب و عمل جراح  یتجنس

 کار است.  ینا  ِی حکم شرع دیدگاهپاسخ از  ین کند انجام دهد. ا 

که مذکر است    ی دارد در حال  قرار   ی مؤنثانسان احساس کند درونش    ینکه ا   اما
ا برعکس  یاـ م  موضوع   ینـ  ا   توانیرا  دانستن  به  توجه  در    یت نکته که جنس  ینبا 

بعد  رو   یمراحل  بر  کرد   ینزم  یتکامل  درک  است  شده  با    یزندگ  یرا ز   ؛حاصل 
  یرآغاز شد و سپس تکث   یجنسیر غ   یربلکه در ابتدا با تکث  ،آغاز نشد   یمثل جنس یتول

ا   یدپد  یجنس در  نکات  ینآمد.  جمله:    یانشا   یخصوص  از  است؛  توجه 
  ی نر و هم اعضا  یتناسل  یاعضا  یهم دارا   یوانح   یعنی  یوان؛بودن حیتی جنس دو

از مراحل    یکی که در    هاییی ماه  ها؛ یاز ماه  یاز جمله رفتار بعض ؛  ماده است   ی تناسل
و سپس    کنندیم یح کامل هستند و اقدام به تلق  سلیتنا یبا اعضا یخود نر   یزندگ

مرحله  ح  یگر د  یا در  اعضا  یوانی به  با  تبد   ی تناسل  ی ماده  و    شوندی م  یلکامل 
مذکر و    یعنی  بریم؛ی که ما در آن به سر م  یتی. از جمله وضعکنندیم  یگذار تخم 

  ابلیت ق  ین حالت جن  ین . در ا شانیدر طول زندگ  ّینمع  یتی مؤنث جدا از هم با جنس
  ـ یگری و نه دـ  ینیمع یتناسل  یو آنچه رشد اعضا  دمؤنث شو یامذکر  کهرا دارد  ینا 

ا   یتیجنس  یهاکروموزوم  کندیرا مشخص م   ی، در داخل هر بدن  یعنی  یناست و 
بودن وجود  مؤنث   یت قابل  یامذکر    یتقابل  ییم بهتر است بگو  یامؤنث،    یک مذکر و    یک

  ۀنقش  ینگام اجرا ه  هاآناز  یکیاست که   فرایند ن یدارد، و آنچه حاصل شده تنها ا 
  یا فرد، مذکر    یجهکرده و در نت  یدا تسلط پ   یگریمخصوص به آن بدن، بر د  یکیژنت 

ها کروموزوماختالل در    یا  یماریاز حاالت ب  ینکته در بعض   ین مؤنث شده است. ا 
است در    یتیمثل وضع  ؛واضح  دارد   آندروژنبه    یتحساسعدم  سندرم  که    ؛وجود 
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. بنده  شودیمذکر پنهان در بدن م  یاعضا  یدارا ، مؤنث اوقات    یکه گاه  یطور به 
 ام.کرده یان ب «خداییی نکته را در کتاب »توهم ب ینا 

 شما روشن خواهد ساخت:  یمسئله را برا  ین ا  یر،ز   متن

گ  یکیژنت  جهشی» بر  که  دارد  هورمون    یا  یآندروژن  هاییرنده وجود  سندرم 
  یشترمردانه را ب  ی ژن جنس  یر جهش، تأث  ین. ا گذاردی م  یر( تأثXY46) ینجن  ۀمردان

و برحسب نوع جهش    ،شودی م  یلزنانه تشک   یدستگاه تناسل  یبترت  ینو به ا   کندیم
م گ   یرگذاریتأث  یزانو  در  وضعیآندروژن  هاییرندهآن  ا   یت،  در  سندرم    ین موجود 

ا گیردیشکل م به  زنانه تکم   یب ترت  ین.  تنها    شوند ی نم  یلاندام مردانه و  از    یکیو 
 زنانه دارد.  یکه معموال  ظاهر  شودیکامل م هاآن

  به   کامل  یتحساس عدم  به سندرم  ،  XY46  یا مذکر    یهاحامل ژن   ینجن  اگر
معموال     ی طور کامل مؤنث خواهد شد و حتبه   یمبتال باشد، از نظر ظاهر   آندروژن

  ینی جن ینداد. در چن  یص او را تشخ یتوضع توانی نم یقدق ینۀدر ابتدا و بدون معا
بود، اما بدون    خواهد  یمعمول  مؤنث  یک  ینزنانه وجود دارد؛ بنابرا   ی ظاهر   یاعضا

ناقص شکل گرفته است.    ۀزنان   یبا دستگاه تناسل  مؤنثجنس    یعنی رحم و تخمدان؛  
در داخل شکم وجود    یزن  اییده پنهان و پوش   ۀمردان  یدستگاه تناسل  ینی،جن   یندر چن 

 «.دارد

  ی درون خود مؤنث  یهر مذکر   یمدرک کن  نیمتوا یشد م  یمطبق آنچه تقد  یعنی
و آنچه افراِد ناهنجار انجام    کند،ی مرده حمل م  یدرون خود مذکر   یُمرده، و هر مؤنث

ا یدار ب  دهندیم با    نمو ژن است، آن  ۀ خفته در مرحل  یباطن جسمان  ینکردن  هم 
ا   ی؛نْفسان  ینتلق وجود  هبه   ته،خف  باطِن   ینا   ینکهبا  َعَمل  در  و    یر ث أت  یچواقع 

  یا کند،    یفانر را مجبور کند نقش ماده را ا   یک بر بدن ندارد که بتواند    یی اعتناقابل 
  ی کار   ین که چن  یست تنها انسان ن یقت. در حق به عهده بگیرد  ماده نقش نر را   ینکها 
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ـ  کمتر   یا  یشترب  یاندک   یابه نسبت ده درصد ـ   یز ن  یگرد   یواناتبلکه ح  ،دهدی را انجام م
کردم.   یانو علت، همان است که در آنچه گذشت ب  دهند، ی ام مرا انج  ی کار  ین چن

  یز ن   یگر د  یواناتکه ح  یل دل   ین تنها به ا ـ   ییگرا جنسهم   شود ی روشن م  یح توض  ین ا   ا ب
شدن از  ناهنجار و خارج   یبلکه حالت  ؛یستن   یعیطب  یا مسئله   ـدهندیآن را انجام م

که بازدارنده از   ینی قوان و وضِع  شودیم سوبمسلط بر بدِن موجوِد زنده مح یعتطب
عکس! اما متأسفانه  نه بر  یعیاست طب   ی انحراف باشد و فرد را محدود کند امر   ینا 
ـ   ینا  ناهنجار بهانه  ـ  است   یوانیتحقلمرو  در    یعموجود و شا   یصفت  ی، جنس  ی که 

  ی اطالع  هاآن  یشتر که بو فرانسه ـ   یا یتاندر بر   مدارانیاست س  ی کردن برخقانع  یبرا 
ز  گرفته  ـ  ندارند   یتکامل  شناسییست از  کار  قوانبه  تا  ازدواج    ینشد  به  مربوط 
 شود.  یجگراها را جنس هم

  یکتنها به    هاآنکه بدن    یواناتیح  یگرو د  « ما»است که    ینا   یعلم  حقیقِت 
زندگ  یتناسل  یستم س طول  در  دارند  به   ی اختصاص  تک خود  کامل    یتی جنسطور 

برخ  یم هست راستا  ی و تالش  در  تبد   ینا   یی،گرا جنسهم   ی افراد  را  به    یل انحراف 
هم   ؛ کندی نم  یعی طب  امری طب خارج   یی،گرا جنسبلکه  از  و    جسمانی   یعتشدن 

م  یزیولوژیکیف ـ شودی محسوب  زنده  مثل    یخصوص موجود هوشمند به. موجود 
درست آن    یل،دل   ینکند. به هم   یری جلوگ  یانحراف به آسان  یناز ا   تواندیـ منسانا 

انحراف    ین دور شدن از ا و به   یری جلوگ  ییگرا جنسوضع شود که از هم   ینیاست قوان
تا آنجا    ؛یم امروز شاهدش هست  ـیار سف بسأت   ا بگونه که ـ آن  ، کمک کند نه برعکس

گراها توسط  جنسازدواج هم   یب از تصو  یت حکا  رسدی که پشت سر هم م  ی که اخبار 
 ها دارد!حکومت

شخص   بنابراین خود  دست  در  متما  یعالج  را  خودش  که  به    یل است 
درون او   گویدیوجود دارد که به او م   یطانیش  یاگر الهام   بیند؛یم  ییگرا جنس هم
زنده   مؤنث  یک به  را  او  و  دارد  وجود  برم  نث مؤاین  کردن  خفته    انگیزاند،ی خفته 
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به  نر   داندی م  یخوبخودش  اعضا  یدرونش  با  دارد.    ملکا  ی تناسل  ی آشکار  وجود 
را    یتوضع  ین ا   یمصورت است. اگر بخواه  ین به هم  یتوضع  یزفرد مؤنث ن   دربارۀ 

درصد  10درصد نر و  90  یدر هر مذکر   : گوییمیم  ، یمتر کنمثال روشن   یکدر قالب  
  یعی طب  .درصد نر وجود دارد10درصد ماده و  90  ی،در هر مؤنث  نیز ماده وجود دارد و  

تما  و  چ یاست که صفات  بر مذکر  مردانه،  نسبت    یمردانگ   یرا ز ـ   شوندی م  یرهالت 
مؤنث    دربارۀ  یتوضع  ینـ و هماو از آِن خود کرده است  ی بدن  یبرا در ترک  یشتریب
درصد را بر بدن  10شوند. پس    یرهفات زنانه بر او چص  ید ناچار باوجود دارد و به   یزن

ناهنجار و    یتیکردن وضعتبدیل ـ  برعکس  یاکردن و بدن را از مذکر به مؤنث ـ مسلط
از انحراف    یریجلوگ  ییاست که انسان توانا  ینو فرض ا   شودی منحرف محسوب م

مسلط    ِی بدن  یعتعمل، عبارت است از خروج از طب   ینا   یرا و تسلط بر آن را داراست؛ ز 
مسلط بر    ِی جنس  یقِت با حق  یاروییدر رو  توانیکه م  یبنده فر   یبر بدن در اثر الهامات

 کرد.  یریرا مجاب و از آن جلوگ  نبدن، آ

وجود    یماری از ب   یناش  ینکته است که ممکن است حاالت  ینا   ماندیم  یباق  آنچه
  یا ها  هورمون  یترشح برخ بودن  یار بس  یاکم    ثلمبگذارد ـ   یرداشته باشد که بر بدن تأث

با مراجعه به پزشک متخصص   توانی را م یی هاحالت ین که چن ـ یگر دهای وضعیت
 1معالجه کرد.

* ** 

رسمبه   و روز  اعالم  هم   یت حما  یمناسبت  در    احمدالحسن  ید س  یانگرا جنساز 
 بوک خود نوشت:   یس ف ی رسم ۀصفح
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 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 

  یا  ییگرا جنساز هم   یتعنوان روز حمابه   17/5روز    ی،جمعارتباط   یهارسانه   در
ه است  شد  اعالم  «ییگرا جنس»روز مقابله با ترس از هم   نامند ی م  هاآن گونه که  آن

پوش  دولت  یاری بس  یست ن   یده و  هم  ی هااز  ازدواج  قانون  را   یانگرا جنس جهان، 
  یم مطلب اعتراض کرد  ین به ا   تریش . ما پ هستند   یبشدر حال تصو  یااند  کرده  یب تصو

از دنه   یمو معتقد ب  یاجتماع  یدگاهاز د   یبلکه حت  ینی،د  یدگاهفقط    یز ن  یولوژیکیو 
مورد بحث   یمسئله را از نظر علم ینشخصا  ا بنده است.  کنندهیرانزشت و و یکار 

  رح مط یسانحراف جن یکه برا  یهاتیکردم توج یانب یروشنقرار دادم و به  یو بررس
 1باطل است.   کنندیم
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  یجنس  ۀاستفاد و سوء بردگی
 پرسش:

 .احمدالحسن یر عصر به خ

ـ  که  کنند  شبهه ایجاد می   یوجود دارد. برخ  یز ـ برده و کن لحظه   ین تا هم چرا در اسالم 
اسالم را ورق    یخ تار   یوقت  یقتدر حق  یآنان است؛ ول  یروداعش و افراد پ  یکارها، کارها  ینا 
  یداعش  یشۀطور کامل با اند به   یران،و اس  یزانکن   یۀاسالم در خصوص قض   بینیم ی م  زنیمیم

  ینزنان را ب  شدند یم  ی مسلمانان وارد شهر   یدر زمان رسول خدا وقت  ی دارد. حت  یخوانهم
جهان    ی از شهرها  یکیهنگام فتح    گویند یمنابر م  یباال   یز و تاکنون ن  کردندی م  یمخود تقس

  ین . پس در ا کنندی م یمخود تقس ین به اسارت گرفته شود؛ و زنان را ب   یشانهااست زن  یزجا
م ام  شود؟ یصورت حقوق زن چه  و  متشکرم  د  ید؛ پاسخ ده  یدوارم از شما  با    یگرانچون 

 .امیده است که بنده د یزی چ ین. ا یدتفاوت دار 

 پاسخ: 

 الله و برکاته.  السالم و رحمة  یکم و عل

  یتی وضع  ی،و جنس  یبدن  یکشبهره  یا   یدار برده  یمالزم است بدان  یزاز هرچ  قبل
فقط مخصوص جامع  یست ن بلکه  بوده    ی انسان  ۀکه  استراتژ  یکیباشد؛    های ی از 

است.    یع شا   یار بس   یز ن   یوانی در جوامع ح  یل دل  ینبه هم   شود؛ ی تکامل محسوب م
مؤنِث  د  ۀپرند  جنس  پرندگان  از  )فاخته(  را   هاآنو    کندیم  فادهاستسوء   یگرکوکو 

بدانند   آنکهی بـ بردگخودشان  به  وضع  کشدیم  یـ  در  م  یتیو  که    دهدیقرارشان 
  شود؛ی م  یدهد  یروشن ها به مورچه   یدر کلون  یدار کنند. برده   یت را ترب  یشهاجوجه

انواع مورچه   یکشچه در بهره برخ  یکشبهره   یا  یگرد  یهااز  برا   یاز    یاز حشرات 
 ی کشاستفاده و بهرهکه از آنان سوء   ییهامورچه   ین انجام کارها و خدمت به سرزم

 . کنندیم
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  یم؛ شاهد باش  یزن   ی انسان  ۀ را در جامع  یتوضع  ین است ا   یعیطب   یل دل  ین هم  به
ا  ن   ینچراکه  بدن   یوانیح  ۀجامع  ینوع  یز جامعه  و  عبارت   ی هااست  از  ما  اند 

ا   یکی ژنت  ی هامستعمره از  بدن   ین که  همانند  حشرات   یواناتح  یگر د  ی هانظر  و 
 است.

صرفا  در    یکادر آمر   یدار برده   ینیتا بب  ی مراجعه کن  یر اخ  یخ به تار   توانیی م  شما
 . یدرس  یانبه پا  یر اخ ۀدور 

کردن حقوق  و قانونمند   یدهاز نوع سامان   یارتباط  یدار ارتباط اسالم با برده   اما
آزاد  یق آنان و تشو  یآزادساز   یبرا   ییهاکفاره  بردگان و وضِع  به  آنان جامعه  کردن 

 است.

و    یدار مبعوث شد که به برده   یمحمد رسول خدا مبعوث شد، در جهان  وقتی
  یکه برخ  ی کردن قانونجز وضع  یاقرار داشتند و امکان  یو جنس  ی بدن  ۀاستفادسوء 

پس    ؛کردنشان، وجود نداشتبه آزاد  یق تشو   یزو ن  کردیاز حقوق را به بردگان اعطا م
بردگ بلکه قوان  یق به آن تشو  ونکرد    یگذار و قانون   یعرا تشر   یاسالم،    ینی ننمود؛ 

بود و    یم در آن زمان سه   ی دار کار برده   کردنیکسرهو    دادنیان کرد که در پا  یجادا 
 1. یرددر آن دوران صورت پذ توانستی بود که م  یکار  یت نها ینا 

 پرسش:

 و رحمت و برکات خداوند بر شما. سالم 

پرسش  یموال سو   یمن،  )  یبرخ  یاز  ُملحد  مخداناباور برادران  مطرح  به    شودی(  که 
  گویند ی اشکاالت است. م  ین از هم   یز پرسش ن   ین ا و    گیرند ی احکام اسالم در جنگ اشکال م

اسالم،   پیروز ـ لشکر  محمد اکرم حضرت  یامبر در زمان پ  یحتـ   یچرا در ُفتوحات اسالم
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و    یم خودشان تقس  ینو مسلمانان، آنان را ب  فروختند یم  یرعنوان اسو به   گرفتند ی ها را مزن
  ین ها را در ح زن   ینهمسران ا   یا لشکر اسالم پدران    ینکهبا توجه به ا   کردند؛یم  فروشوید خر 

قتل رسانده نبرد   ا به  به  و    یک نزد  هاآنبه    یکس  پذیرند یها چگونه مزن   ین ا   یب ترت  ین اند 
که داعش    ییکارها و کارها   ینچن  یناست ب   یو چه تفاوت  یست؟ ن   ی خوار   ینع  ین ا   یا شود؟ آ

 است. خدایانیاز ب  یکیپرسش، سؤال   ینا  ینکه... با توجه به ا دهد؟یامروز انجام م

 من، از شما متشکرم.  آقای

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکمو عل  

 من، خداوند تو را زنده بدارد.  عزیز 

گاه شو  ین در ارتباط با ا   یمهم  ۀالزم است از مسئل   یز از هرچ  قبل    یم؛ موضوع آ
از    یکیکارگر،    یرویاستفاده از نو سوء   یجنس  یکش و بهره   یدار برده   ۀ مسئل  ینکها 

برا ت  هایی استراتژ عبور انتشار  یکامل  و  بقا  به،  شمرده    یبعد   یها نسل   کردن 
تکامل تا به   یخ تار طول در کشی پدیدۀ بهره  ماندنباقی و  نکته از وجود   ین. ا شودیم

چند در  بهتر   یوانیح  ۀ گون  ین امروز  است.  روشن  و  ا   ینواضح  نوع    ینمثال 
تا تخم    کندیم  یکش بهره   یگرکوکو )فاخته( است که از پرندگان د   ۀاستفاده، پرندسوء 

حشرات و   یکه برخ یا مورچه  یز خدمت کنند؛ و ن   هاآنو به  یت او و کودکانش را ترب 
 .گیردیم  یها را به بردگمورچه  یگرد اعانو 

به   هوموساپِینس نماد  یک عنوان  )که  ُمستعمر   ی »بدن«  است(    یکیژنت  ۀ از 
تار سوء   فرایند را در طول  انجام رسا  یخاستفاده  به  تقر خود  اواخر   ین تا هم   یبا  نده و 

آمر   یدار برده   یهاروش   ین بدتر  م  یکادر  انجام  به    هاآناست.    رسیدهی به  تنها 
ها را شکنجه و حقوق  بلکه برده   ، ردندکیها بسنده نماستفاده از دسترنج برده سوء 

 .کردندی م یمال پا  یزآنان را ن 
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بوده است    یامه  یشان ا هرگاه فرصت بر   ینسهوموساپ  ۀتا امروز افراد گون   پیوسته 
ا   یراه فرار   ی عقوبت و قصاص  یچ تا بدون هـ اقدام   یکشبهره  ین داشته باشندـ به 
  یق از طر   یوستهو پ   یارکه بس  یجنس  یکشبهره  یعقوبت و قصاص برا   اند؛کردهیم

 است. افتادهی اتفاق م یگر یبا هر ابزار د  یا یفتن فر  یا تصاحب و تجاوز 

تصور    توانیکه م   یشکل  ین تر به زشت   یدار امروز برده  بینم ی من، بنده م  ید د  از
ا   کرد اما  دارد؛  برده   ی، دار برده   ینوجود  نوع  برا   یستن   ی فرد  یدار از    ی که 

ن دستبه  سوء   یروی آوردن  و  فرد  آن  او  کار  از  بهره   باشد؛ استفاده  و    یکشبلکه 
  یمنو    یه سور   یبی،نچه را در لو مردمان است. آ  کشورهاها و  امت  کشاندنیبردگبه 

ها جنبه   ین از ا   یکیدر    یم؛ کن  ی بازخوان  یگریشکل دبه   توانیم ی اتفاق افتاده است م
که از آن کشورها به کشور    هایییه قصد تصاحب سرما انجام شد به   یفیکث   عملیات 

سرازیر    ـبرد رنج میبحران اقتصادی  از    یالدی م  2008در سال    کهـ   یگری د   یعرب
.  یگرد  یکردن اقتصاد آن کشورها به نفع کشور استفاده از راکد   یبرا   یا؛  بود   شده

از    یاری که در اصل بس  ی همان کسانـ   یمن و    یه بود که اقتصاد مردم سور   چنین ینا 
که ثروتمند ـ  یکشور عرب  یکخاطر مصالح به   ـبرند ی به سر م یآنان در فقر و بدبخت

مجروح   یوانح  یا حمله به جسد    یبرا را  ها  تاز فرص  کنندهاستفاده وء نقش کفتاِر س
  یا هزار    یدار تر از بردهبزرگ   یار امروز بس   ِی دار شد؛ پس برده  یده دوش   ـکندی م  ی باز 

سال   هزار  ـ پیش  دو  امروز  زماناست.  بدهد  ی هر  دست  فرصت  ملت که  به  ـ  ها 
درست است که افراد، آزاد    ین . ا شوندی گرفته م  یبه بردگ  ، شکِل ممکن  ین تر کامل

که از تالش    یستن  یو کس  یستند برده ن  ی، دار هستند و طبق برداشت متعارف از برده
در واقع کار و تالش    یاستفاده کند، ولسوء   یو فرد  یمطور مستقآنان به   یو کار فرد 

و    یشخص  بسا آنان  هم  چه  و  پدران  دخالت    ۀ تالش  با  اجدادشان 
ز   سوء   ردمو  سیاسیـنظامی ـی اقتصاد به  گرفته،  قرار  کش  یراستفاده    یده سلطه 

 .شودیم
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برده   روشن امروز  قدبه   یدار است  ب  یمیشکل  و    فایدهی خود  بهره  بلکه  است؛ 
سمت و سو گرفته    شودی برداشت م یدار برده  یکه از ورا   یا به بهره  ، یممستق   سودِ 

که فرصت به   یزمان در هر  هایی و کار و توانا یداتاقتصاد و تسلط بر تول یعنیاست؛ 
 نما« دست بدهد. انسان  یهمان »کفتارها   یاها  حکومت یا از کشورها  یبرخ

از اسالم    یشپ  یدار است. برده   یاورده را ن  یدار برده  ـ ین د  یکعنوان  به اسالمـ   اما
هم و  است  داشته  ـ   یکشورها  ۀ وجود  در    ـینسهوموساپ  ی هاجامعه  یاجهان 

م   یهاجنگ  استفاده  آن  از  برا   اندکردهیخود  رسول    یو  زمان  در  اسالم  لشکر 
  یانز   ی معناگذاشتن آن به کنار   یرا ز   ارد؛روش را کنار بگذ  ین نبود ا   یرپذامکان  خدا 
شروع به گسترش    العربیرة اسالم در جز   ینکه از ا   یش پ   ی بود؛ حت  یفور   رفتن ین بو از 
شما را عقوبت   هاآنکه  یرا به همان روش هاآنشما بفهمند شما  یبان. اگر رقیدنما

و    ید کش  دنخواهنپا پس    ، ید کرد از شما نخواهند ترس  یعقوبتشان نخواه  کنند یم
  :فرماید یم  یتعالحق   یلدل   ینرها نخواهند کرد. به هم  ی شما را با صلح و سالمت

  ْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه
َ
اِبر   یٌر َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُهَو َخ َوِإْن َعاق لصَّ )و اگر   1یَن ل 

  ید، مجازات کن  دهکه به شما ش   یمانند ستمپس فقط به   ید،]ستمگر را[ مجازات کرد
شک  اگر  برا   ین ا   ید ورز   یبایی و  است(  یبایانشک   یکار  چن  . بهتر  را  خدا    ینرسول 

  ینارائه کند و به هم  یت ذآزار و ا   یگزین عنوان جاصبر را به   کند یکه تالش م  بینیم یم
م  یراناس  یلدل آزاد  را  بردگ  فرمایدی بدر  به  را  آنان  ا   گیرد؛ ینم  یو  وضوح  به   ینو 

به   رطوبه   یاقدام بود که در آن دوران  آنچه  با  تضاد  طور معمول در حق  کامل در 
انجام م  هاآنامثال   با شما خواهد    ی برخورد   ینچن  یگر طرف د  یاآ  یول  رسید؛ ی به 

است تا چه مقدار    ی ـ منفطور که در آن زمان اتفاق افتاد همان  داشت؟ و اگر پاسخ ـ 
امکان  یبرا  ا   یر پذشما  بر  بود  کن  یر مس  ینخواهد  ع  یحرکت  در  و    ینو  بقا  حال 
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 شود؟!  ینتضم  یز استمرار شما ن 

از    شودی حل منجر مراه   یکتنها به    یتوضع  ین ا   یقت حق  در که عبارت است 
آنچه  ا  امکان»نجام  سا   ؛«است  یر پذانجامش  در  شرا   یۀو    یوانِی ح  یطو مح  یطآن 

اسالم    ی افکنده بود، برا   یهدر آن زمان سا  ینسهوموساپ   ی هاکه بر عقل  یسخت
  ین زمان از ب   رکه با گذ  ایونه گبه   یدار برده   ینکردن ا مند نبود، جز نظام   یباق  یحلراه

ب آن  از  و  پ   یزار برود  در  اسالم  ارزش   یشگاهشوند.  در  و  سبحان    ی هاخداوند 
کردن به برده و آزاد   یکیکرد، و احسان و ن   یجادا   یآزاد و برده برابر   یانم  شانیانسان

  یعات امور از تشر   یگربه خداوند قرار داد و د   شدنیک نزد  یابزارها  ینبهتر او را از  
  یا  ی بدن ۀاستفادان از سوء شد که با گذشت زم ینا   یش واجب که از جمله دستاوردها 

به شمار آورند.    یرفتنپذیرقابل مردود و غ کاری  شوند و دور گردند و آن را    یزارب  یجنس
در    یافتها گسترش  ملت   ین که در جهان و ب  یاحکام اسالم  ینکه ا   یستن  یشک 

ـ   داریبرده   یم نسبت به تحر   ینسهوموساپ  یرفتن پذ و به    یبه آرامو بازداشتن از آن 
 بوده است. یشگامپ  ین زم  ینا  یـ بر رو زمان  رمرو 

اگر خدا    ی،داشت  یبحث  یاو اگر مالحظه    یچ، بود که ه  یکاف  یتپاسخ برا   ینا   اگر
باشد در خدمت شما هستم. توجه شما را به    یح توض  یازمند آنچه ن   یان بخواهد در ب 

ـ را با قصد و  و نه »انسان«ـ   « ینسوموساپ : بنده عبارت »هکنمینکته جلب م  یک
  یتی اشاره داشته باشم؛ خصوص یوانی و ح یکیژنت   ۀ استفاده کردم تا به جنب ی منظور 

( سوق  یِکشو بهره  یاستفاده از هر دو نوع آن )جنسسوء   یا  یدار که او را به برده 
 1.دهدیم
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   یثار و ا فداکاری
 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

 ین الحمد لله رب العالم و

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 

 . یدباش  یتو عاف  یردر خ خواهمی خداوند م از

Khalil Al-alwani  :نوشته است 

کتاب »توهم    ۀ احمدالحسن، موضوع دربار   ید و سالم به س  یت . پس از تحسؤال  موضوع
با    «.گوییمی سخن م  یثاریکتاب آمده است: »از چه ا   ینا   279  ۀ است. در صفح  «خدایییب
را که مخالف اعتقادشان    ی هرکس  هاآن  ینکه هستم و ا   هایری من مخالف افکار تکف  ینکها 

به خالفت   یرا ز   دانندیو خونم را حالل م یر مرا تکف هاآن ینکه و با ا  رسانند، یاست به قتل م
  ـهایو سلف  هایری تکف  یعنیآنان ـ   ین،، با وجود ا دارم  یماناو ا   یرو نه غ  طالبی بن اب  یعل

م مال  بینمیرا  افغانستان،  چچن، صربستان،  در  سور   ی،که  و    یقیحق  گرییثار ا   یه،عراق 
که    روند یم  ینی د   یاری   ِی و در پ  کنند یرا از مال و فرزند و همسر رها م  یزچهمه   یرا دارند؛ ز 

  یزیچ  یچ که به ه   یدر حال  کنند ید را منفجر مخو  هاآن   بینیمی معتقدند درست است! ما م
طور   دهند ی نم  یت اهم گو  جنگند یم  ی و  م  یا که  خود  چشم  با  را  گو  بینند یبهشت    یا و 

وگو وجود دارد تا  گفت   یبرا   ی نفوذ   اهر   یا از نظر شما بزرگوار، اسلوب    یا . آشتابندیم  یشسوبه 
تا اسالم    یم خدا گرد آور   یسو به   یعتپرچم ب   یر را ز   هاآنو    یمده  ییررا تغ  هاآنافکار    یمبتوان
ا  اقدامات    یثاراز  ا   هاآن و  م  یگراند  ینکهو  بر خود مقدم    ین مند گردد؟ چندبهره   دارندی را 

و نبود وقت    یحاتتوض  یادیز   خاطربه   ید نگرفتم؛ شا   یپاسخ  یام ولمطرح کرده   ینجاسؤال ا 
 ، خالد العوانی.شما  توسط شما بوده باشد. ارادتمند هاآن  ۀخواندن هم یبرا 

 پاسخ: 
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ا   کردن ی قربانمیان    یمالزمت  یچه داشت وجود چشمی ب  یواقع  یثارگریخود و 
ها  ژن  ـمثال   عنوانبه ـ   که  ینیجهت مصلحت معبه که  امکان وجود دارد    ینا ندارد.  

موجود زنده    اند، ایجاد کرده   کنند ی ترشح مرا    ینمع  ی که هورمون  یغدد   شخاطر به 
عامل    دهدیزنبور کارگر خود را به کشتن م  ی. وقتاش خود را فدا کندزندگیبا دادن  
  یهاژن شاخصه در مجموعه   ینتر مهم   یرا است؛ ز   یکیژنت   کردن،یقربان  ین محرک ا 

که    یژن  یناست؛ بنابرا   یعیتکامل و انتخاب طب  یردر مس  یانحساب سود و ز   ی، فرد
  مکانتا ا   کند،یمحافطت م   ین مع  یهااز ژن   یامجموعه   ی خود از بقا  یطدر مح 
ف را    هاآنعبور   نسل  یعیانتخاب طب  یلترهای از  د  یاز  در    یگر به نسل  فراهم کند، 

ژن،   یناگر عمل ا   ی حت  شود،ی ثابت و استوار م  ی،فرد یکیژنت  ۀ ضمن آن مجموع
به خودکش در موقع  یواداشتن جسم    ین ا بنده  که    ،باشد  ینمع  های یت و هالکت 
ب را در کتاب توهم  زنبور که    یکبدن    یدندن یاام. ز روشن ساخته   خداییی مطلب 

  یگر در برابر حفظ بدن هزاران زنبور د  کندیرا حمل م  یفرد   یهااز ژن   یا مجموعه 
ژن  همان  مکه  حمل  را  مجموعه   ی برا   یار بس  یسود   شک یب  کنندی ها  ها  ژنآن 

 . کندیفراهم م

صورت    ین به همنیز  ور خاص راجع به مادر  طبه  یا در خصوص خانواده    وضعیت
مصلحت    ینا   ی. آر دهدیخاطر فرزندانش، خود را به کشتن ممادر به   یوقت  ،است

  ین بنابرا   دهد؛یخود سوق م  کردنی قربان  یسو است که مادر و زنبور را به  یکیژنت 
ـ   شدنی قربان قربان  یست؛ ن   یقی حق  یثار ا   ـخودِی خودبه مادر  که    شدنیی بلکه  است 

منتقل شوند؛    ی تا بتوانند به نسل بعد   کندی آن را مقرر م  ی، فرد   ی هامصلحت ژن
  ی فرد   یهاژن   ۀمجموع   یبقا   ی برا   یسود   ی،خاص  یریگهروقت موضع   ینبنابرا 

م مالحظه  کند  به   کنیم ی حاصل  م  یسو بدن  و    یحت  شتابد،ی آن  هالکت  اگر 
  یاها  بدن   یعمل باعث بقا  ینا   یرا رقم بخورد؛ ز   یرمس  یندر ا   اشی زندگ  یافتنیان پا

ژن   شودیم  یگر د  ی بدن آن  مکه  حمل  خود  در  را  ژنکندی ها  پس  بدن،  .  در  ها 
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بن  ییکارهاوساز  به نهاده   یانرا  را  بدن  که  م  ین ا   یسو اند  اگر    ی حت  کشاند، یعمل 
ِن  ضم  ی، فرد   یهااز ژن   یا کار باعث حفظ مجموعه   ینا   یرا باعث هالکتش شود؛ ز 

 . شودیموجودات زنده م یعموم یهاژن  ۀ مجموع

ب  یر ز   متن »توهم  کتاب  ا   «خدایییاز  که  م  یناست  روشن  را  .  کندی مطلب 
 : کندکتاب مراجعه این به   تواندیاست م یشتری ب  یلهرکس خواهان تفص 

  ی بعضا  رفتارها یوانات ح  یبرخ بینیمیم  یندازیم، ب  ی خود نگاه  یرامون به پ  اگر»
م  اینه یایثارگرا ا  و    توانیمی. مثال  مدهندی از خود نشان  پدران  رفتار  را در  نمود آن 

کارگران و    یگرکارگر در برابر ملکه و د  ی فرزندانشان، رفتار زنبورها برابر  مادران در  
  ، کردن  یثاربه ظاهر ا   یااست    یواقع  یثارگری ا   ین،ا   یاآ  ولی  یم؛کل کندو مشاهده کن   یزن

 یخودخواه  ییرفتارها  یناست؟! چراکه خاستگاه چن  یکیژنت   یهو در واقع خودخوا 
ست  هانوع ژن   ینحامل ا   ی هابه حفاظت بدن   یلتما  یا   یشاوندساالری خو   یا ها،  ژن

ا  بروز    را   اییثارگرایانه ا   یرفتارها   ینچن  هاین که  خود  دبه   دهند؛ می از    یگر عبارت 
  یفداکار   یزو ن  ها آننسبت به فرزندان و خوراندن غذا به    ین والد  ینرمش و مدارا 

 ی خودخواه  بر اساست از کندو و ملکه و خواهرانش،  محافظ  یکارگر برا   یزنبورها
از و  ییهاژن بقا برخوردارند. واقع  یتموفق   یژگیاست که  انتقال، استمرار و    یتدر 

که    کنندی د مراقبت ماز فرزندان خو   یل دل  ین که پدر و مادر به ا   است آن    یولوژیکیب
  یریتأث  یقمثال  از طر   ؛دهدی سوق م  ی رفتار   ینرا به چن  یشان، ا هاآندر ژنوم    یژن

و    ؛گذاردی م  یها از خود بر جاهورمون  یا مغز، غدد    ی،عصب  یستمکه بر ساخت س
را به    یشان ژن است که ا   ین وجود ا   ،در انتشار و بقا   هاآن ژنوم    یت موفق  یلاز دال   یکی

 .دهدی سوق م یثارگرایانه آن رفتار ا 

ا   سؤالی در  والد  ینا   آید یم  یش پ  ینجاکه  ژنوم  چگونه  که  و    ین،است  بقا  در 
کرد:    یانب  یسادگبه   توانیسؤال را م  ین پاسخ ا   ؟شود یمند مبهرهاستمرار فرزندان  
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  ۀ بچ  لعنوان مثابه   ؛ خود هستند  ینوالد  ی هااز ژن   ینی فرزندان، حامل درصد مع  یرا ز 
 پدرش است.  یهااز ژن  نیمیمادر و   یهااز ژن  یمی انسان، حامل ن

نسبت به    گرییثار ژن ا   شان،یکی ژنت  یبکه در ترک   ینی آن دسته از والد  بنابراین
برآورده  و  نفرزندان  را    یا گونه به   شود،ی م  یافت   هاآن   یازهایساختن  فرزندان  که 

  ی استمرار و بقا   ین والد  ین ا   نماید، ی مثل میبه سن بلوغ و تول  یدن رس   ۀو آماد  یسته شا
  یثارگرینوع ا   ینا   یجه در نت  کرد؛ خواهند    قق مح  ی، آت  یهاخود را در نسل   ی هاژن

ژنت  ی برا   ین والد  گری یثار )ا  واقع  در  است؛    یکی فرزندان(  خودخواهانه    یعنی و 
ا ژن  یخودخواه و  آورده  وجود  به  را  آن  نممحس  یواقع  گرییثار ها  آن  شودی وب   .

  کنند، ی نم  یتحما  هاآن به فرزندان خود ندارند و از   یکه توجه کاف  ینیدسته از والد
  یترا به حما  هاآن که    یستن   ییهاشامل ژن   هاآنکه ژنوم    ینیوالد  یگر عبارت دبه   یا

قب )از  وادارد  فرزندان  نم فراهم   یلاز    یهاژن   توانندینمودن النه، غذا و مراقبت( 
  ی فرزندان  یت در ترب   هاآنطور خالصه  به   یرا بعد انتقال دهند؛ ز   یهاخود را به نسل 

تول بلوغ،  به سن  ترکید که  انتقال  و  به نسل   یکیژنت   یبمثل  بعد برسند،    یهاخود 
ا ا ناموفق  به    ۀ نقش  یا  یکیژنت  یبترک  ینا   یگرعبارت دبه   یا  ینوالد  ین ا   یبترت   ینند. 

  ۀ از گردون  یافته، استمرار ن   هاآنخاص    یهاژن   ی،ندگان ز   ین ژنوم، مجازات شده و در ا 
 . شودیرقابت حذف م

دارد و اگر    یکیژنت   یلطور کامل دلبه فرزندان، به   ین توجه و اهتمام والد  مسئلۀ
ب   ین والد  یمجز توجه مستقبه   یگری ها راهبرد موفق دژن چه بسا    یابند، به فرزندان 

  ین نام کوکو اتفاق افتاده است. ا به  یا پرنده  دربارۀ   یه قض  ین . ا یرندهمان را به کار بگ 
کنند.    یت فرزندانش را ترب  ها آنتا   دهدی جا م  یانشقربان   ۀ را در الن  یشهاپرنده تخم 

نشان    یا عاطفه  یچه  هاآن است و نسبت به    توجهی او خودش نسبت به فرزندانش ب
  ۀ در الن  هاآنها، با قرار دادن  جوجه   یازساختن نمحض برآوردهده به پرن  ین. ا دهدی نم

به   ی قربان  ۀپرند پرورش م  هاآن   ی و   ی جاکه  با جوجه   اشرابطه   دهد، یرا    یشهارا 
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  یطۀ ها، به ح بدن  ۀ مسئل  ینکه بر ا   یاست مبن  یواضح  یل مثال دل  ین. ا دهدیم  یان پا
 .شودی ها مربوط مژن

  یادی ز   یار بس یکینزد  هاآنوجود دارد.    یزکارگر ن  ی زنبورها   دربارۀ مسئله    همین 
به   از مادر    ۀ نسخ  ی خواهران همگ   یرا ز   ترند، یک نزد  هاآن با خواهران خود دارند و 

  ی گرفتن برا یشیو پ  یرو در فداکار   یناز ا   ؛ هستندپدر را دارا    ی هااز ژن  ی همانند 
زدن  یش زنبور کارگر پس از ن  ینکه دارد؛ با وجود ا   دوجو  یمنطق  یل حمله به دشمن، دل 

توانسته است در    یرا ز   ،استمرار و بقا موفق بوده   یاد،در ازد  یثارگرژن ا   ین . ا میردیم
منفعت کند.  بهتر عمل  کندو  از  برا   ی محافظت  کارگر  زنبور  او   ی هاژن   یکه مرگ 

گرفتن در مرگ  با سبقت  هاآن   یرا است؛ ز   ش ماندناز منفعت زنده   یشدنبال دارد ب به 
  ی هابا دفاع از مادر )زنبور ملکه(، در بقا و استمرار نسخه  یز خواهرانشان و ن یجابه 
  ی در بقا   نیز خواهران کارگر نقش دارند و    ۀ در بدن هم  دموجود خو   ی هااز ژن   یادیز 

در تخمک   یهاژن اسپرمموجود  و  ن  یهاها  )زنبور ملکه(  در بدن مادر    یز موجود 
  یکدیگر بر    ی که در فداکار   یبیاز آن ترک   یکیژنت  یب ترک   ین چن  تردیدی ارند. بیرگذتأث

را انتخاب خواهد    ییهاآن  یعت، بقا و استمرار تواناتر است. طب   ی برا   گیرند، ی نم  یشیپ
  یب آن نوع ترک  ییم بگو  یدبا  یاهستند؛    قدمیش و ... پ  تشجاع  ی،کرد که در فداکار 

به   یکیژنت  اس  تواندی م  یخوبکه  و  شرا   یافته،   تمرار بقا  برابر    یط مح  یعیطب   یط در 
 مقابله کند.  یرامونشپ

همراه داشته باشد    یشتریها منفعت بژن   یبرا   ی،که فداکار   یتا زمان  یکل  طوربه 
  یثارگری ا  یژگیو  تواندیها مژن یـ خودخواههاآن  یناز قرابت ب یپوشبا چشم  یحتـ

 « .کند یر را تفس یگرموجود د  یکبرابر در  

اخالق    ۀمسئل  «خداییی طور خاص، در کتاب »توهم به در خصوص انسان ب   اما
انسان    ۀدر معادل  یدیجد  ۀمؤلف  ینکهام، و ا قرار داده  یرا مورد بحث و بررس  یانسان
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ا  همان  که  دارد  خواهان   چشمداشتی ب  یقیحق  گری یثار وجود  هرکس  و  است 
  ینجا اما در ا   ؛ کند  جعهمرا   «خداییی به کتاب »توهم ب  تواندی است م  یشتریب  یاتجزئ

  ین بپردازم؛ چه ا   ینمع  یاهداف  یکردن »بدن« برا اقدام به نابود   ۀبه مسئل  خواهمیم
  ینفسان  یحت  یا  ی انسان  یهنی،م  یستی،چه مارکس  یبرالی،باشد، چه ل  ینیاهداف د

ـ   ین ا   ۀ هم  ی بوده باشد، و برا  از    یی هامثال   توانیم ی م  ـیگر د  یهاجنبه   یز و ن جوانب 
زندگ  یم ده   ارائه  یانیقربان و  خود  که    یا شاخصه  ینتر مهم   ی حت  یاخود    یکه  را 

به آن اهتمام دارند تقد به    یفرد   یهاانتقال ژن  یعنیاند؛  کرده   یمموجودات زنده 
که    یطور است؛ به   یرپذامکان  یآسانها به نمونه   ینا   یی . بنده معتقدم شناسانسل بعد 

از مردم در سرتاسر جهان    رییاشود. بسی دچار اشتباه نم  یدنشاندر فهم  کسیچ ه
چ  که    یزهایی به  دارند  »ا   هاآن اعتقاد  حال  کنند؛ ی م  یابی ارز   « یثارگرایانهرا  که    ی در 

ـ   ینبا د   یارتباط  یچه  هاینا  با چشم   ـگوارا«مانند »چه ندارند    ی هااز مثال   یپوشو 
به آن   تواندیم انسانیاست که هر نْفس  یصفت ینکهاعتبار ا بهـ   یقیحق یثارا  ی، فرد

  دهدی رخ م  اوقات  یاریاست. آنچه در بس  یو واقع  یقیحق  یا ـ مسئله متصف شود 
  یر که خخود را ـ  شدۀیطراح  یِح صح  یگاهجا  یوقت ی،صفِت نْفسان  یناست که ا   ینا 

در  و خسران زودگذر    یان ز   یسو انسان را به   یابد، ن ـکند یم  ین را تأم  یایش آخرت و دن 
  یبه منظور   یخودکش  یسو او را به  تواندی م  یبترت  ین و به ا   دهدی م  وقو آخرت س  یادن

از مردم در    یتیجمع  یاناو را به آنجا برساند که خود را در م  یا بکشاند    یهودهپوچ و ب
 اندکردهی م  هایـ سلفچه در گذشته و چه حال گونه که ـ   منفجر کند؛ همان   یابان خ

  یجۀ در نت  تواندیم  ی که هر انسانـ   فسانیصفت ن  یننقش ا   ین تر پس مهم   کنند؛ یو م
  یت صفت، اهم   ین است که ا   ین ـ ا به آن متصف شود   در او   یشدن نْفس آدممنتشر 

بقا  برا   ی جسم و  را  برا   ییهاانسان در برابر نقش ژن   ی آن   دادنبزرگ جلوه   ی که 
قربان  یتاهم از  مانع  و  شده  عمل  وارد  ژن،  حامل  می جسِم  جسم    شوند یکردن 

دهد  ژنت  برای مگر    ، کاهش  ا   ی باالتر   یکِی هدف  از    ین که  است  عبارت  هدف، 
از مجموع  دربار همان    یعنی  ی؛طور عمومبه   یفرد  یهاژنه محافظت  که    ۀ گونه 
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 شان مطرح است. کارگر و خانواده ی زنبورها

پ   اگر خواه  یتان برا   گفتهیش مطالب  شود  انتحار    یخودکش  ید د  یدروشن  و 
  هاآن   یتهدا   یندارد تا برا   یخصوصبه   ۀ شاخص   یچ( ه یت )وهاب  یسلف  ی هامجموعه 

  ین ا   یرا ز   ی؛باش  هاآنخطاب به    ی، خواهان سخِن خاصهاآنو شناساندن حق به  
م  ی قاتالن چا  بینیم یکه  با  را  زنان  و  کودکان  و  سنگ  قو مردان  با  ه ـ   یدلو    یچ که 

جگرها  کنندی مذبح    ـشودی نم  یدا پ  یش برا   یری نظ دندان  انسان   یو  به  را  ها 
  یل دل ین و به ا  شناسندی اخالق نم یا از عطوفت  یزیچ یقینوطور قطع به   گیرند،یم
 1.   ..هستند. یاله ینو د یقتو شناخت حق یتافراد از هدا  ین عده دورتر  ینا 

 

 
 .166صفحه: ص  یکپپایان اقتباس از  - 1





 مؤنثها و رابطه با چند  ژن
 :یها و چندهمسر ژن  ی،تکامل شناسِی زیست 

د  ینا   یوبررسبه بحث   خواهمی م  ینجاا   در از    یکی ژنت  شناسییست ز   ید مسئله 
ز  پرسش  به  تا  آ  یربپردازم،  و   یک  ی هاژن   یا پاسخ گفته شود:  به   ی ُمذکر،    یسو را 

 یر؟ خ  یا دهندیمؤنث سوق م یک از   یش ارتباط با ب

نظر   ین ا   واقعیت فهم  بدون  ندارد  امکان  که  استراتژ  یۀاست  و    های ی تکامل 
  یح شکل صح[ »مرد« و »زن« را بهیمبتوان ]مفاه  ین، زم   ین ا   یرو   ِی تکامل در زندگ

بتوان در    یطور به   ؛درک کرد  یق و دق که در خصوص    ایمطالعات خردمندانه که 
 .ردک یه مفهوم تک  دو  ینا  ه ب شود، یانجام م یو روان یمشکالت اجتماع

 اند از: عنوان »جسد« )بدن( عبارت مذکر و مؤنث، به 

به   یکیژنت   هاییمستعمره ابزار که  بقا  ی برا   یعنوان  و  ها  ژن   یانتقال 
طر اندرنسلنسل ـ از  همکار   یق ـ  و  به   یکیژنت  یمشارکت  فرزندان  گرفته  در  کار 
به   شوند، یم ا و  معمول  و همکار   ینطور  طر   ی، مشارکت  از    ی جنس  یتالق  یقجز 

  ی و ارتباط عاطف  ادهخانو   یریگشکل   یبرا   ی خود علت  ۀنوب که به   پذیرد،یرت نمصو
و    یح شکل صحآن را به  یازمندیم که ن  یارتباط  ؛استجنس نر و جنس ماده    یانم

  ی هاها و بحرانُعقده   ی،از مشکالت اجتماع  یاریبس  یمتا بتوان  یمدرک کن   یق دق
برا بفهمیم  را    یروان صح  ییهاحلراهآمدن  فراهم   ی تا  و    ین ا   ی برا   یح ثمربخش 

  یعتخصوص طب   نظر دربه دقِت   یمبرم  یازما ن  ینبنابرا   ؛دشو  سازیینه مشکالت زم
در نر«  »جنِس  طب   رفتار  و  ماده«  »جنِس  در   یعتبرابر  ماده«  »جنِس  برابر    رفتار 

 . یم »جنِس نر« دار 

 کند؟یم  لیمذکر تحم  یوانح ه را ب یـ چه رفتار جنسطور معمول  به  ـ  تکامل

 کند؟ یم یلمؤنث تحم یوانح ه را ب یـ چه رفتار جنس طور معمول به  تکامل ـ  و



 ـ زن در اسالم  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 116

شناخت    یبرا   یاری بس  ی هاپژوهش  ی،تکامل  شناسِی یست دانشمندان ز   طبیعتا  
 اند.رفتار انجام داده  ینا 

 ها عبارت است از: پژوهش   ینا  یدۀچک  و

کردن منتشر   یبرا   ینکه عبارت است از ا   ـیتکامل  یداز دجنِس مذکر ـ   استراتژی
به آنچه جنِس    ی توجه  یچ بدون ه ممکن ـ   ۀمحدود  ینتر خودش در گسترده   ی هاژن

  اما ؛  کندیـ تالش مها تحمل خواهد کردژن   یندادن به ا خاطر توجه نشان ماده به 
وفادار.    یکیشر   یوجو ـ عبارت است از جست یتکامل  یداز دجنِس مؤنث ـ   یاستراتژ

ممکن منتشر    ۀمحدود  ین تر خودش را در گسترده   ی هاژن   خواهدیم  یز نِس ماده ن ج
که نسبت    یکیوفادار داشته باشد؛ شر   یکی همراه خود شر   کندی تالش م  یول  سازد، 

ـ در خود دارند توجه نشان  زمان طور هم بهمذکر و مؤنث را ـ   ی هاکه ژن  یبه فرزندان
 دهد. 

  یبرقرارکردن ارتباط جنس  یجنِس نر برا   یل تما  یعنی– دو حالت متفاوت    ینا   دلیل
چند ژن   ینبا  تا  گسترده   ی هاماده  در  را  کند   محدوده   ین تر خودش  و    ،منتشر 

برا یل تما مؤنث  جنس  برا   یک  یافتن  یداشتن  وفادار  ژنمنتشر  یَنر    ی هاکردن 
  یچو بدون ه  ییغذا بدون مواد    ییهاجنس مذکر، ژن   ینکهـ عبارت است از ا خودش

ا که  )  یمراقبت با خود حمل مژن   یناسپرم،  را  ارائه مکندی ها   که   یحال  در  کندی ( 
ژن ماده،  محاصر   ییهاجنس  مراقبت    ییغذا   ۀاندوخت  ۀدر  و  توجه  از  برخوردار  و 

عالوه مراقبت  است؛ به   ییغذا   ۀ ها و اندوختکه شامل ژن   ی)تخمک   داردیعرضه م
پرنده انجام    ۀ در الن  تواندی مراقبت م  ینشدن تخم، که ا پس از شکسته   ی و نگهدار 

انجام شود    یسۀ، در کانجام شوددر رحم زن  تواند  می   شود،   یط در مح  یاکانگورو 
 (. یرد صورت پذ یرونیب

  ی دو استراتژ  ینا   یانالتهاب مُپر  یکشمکش  ی،تکامل  یخدر تار   یلدل   ینهم   به
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  ینا   یجۀ جز نت   یزیچ  یمشاهد هست  یرونیوجود داشته است و آنچه ما در جهان ب 
تار  طول  در  طب  یست ن   ی تکامل  یخ کشمکش  پ  ین ا   یعتا  و  و  ادامه  یوسته معرکه،  دار 

استراتژپُ  قطعا   است.  بوده  مؤنث، مجم  ی رالتهاب  م  ی ژن  وعۀ جنس  وادار    کندی را 
  ۀ از مجموع  ایمانده ی باق  یآورد، ول  یدپد   ییهاحلمشکالتش با جنس مذکر راه  یبرا 
  یافتن   یسو جنس مذکر( را به   یها)بدن   یکیجنس مذکر، ُمستعمرات ژنت   یکیژنت 

آنچه مجموعی خنث  یبرا   یچیدهپ   ییابزارها جهت    یکیژنت   ۀ کردن  در  ماده  جنس 
برا وادار او  مستعمره فادار و  یکردن  به  )بدن   یکیت ژن  یهابودن  مؤنث    ی هاجنس 

 .دهدی جنس مؤنث( انجام داده است سوق م

جنس ماده    یو برا   دهندیم  ینترا ز   هاآن   سازند،یجنس نر، النه و خانه م  افراد
  یبردار در جهت اطاعت، احترام و فرمان   یفیکه تکال  یا گونه به   ، کنندی غذا فراهم م

توجه جنس ماده را به خود    یت، هان   تا در   سازند یگر مجلوه   یش از جنس ماده را برا 
ژن  ازدواج و مشارکت  او  ارزشمند خود در طب   تیکیجلب کنند و    یعنی )   یعتبا گنج 

 . پذیردیتخمک( را م

آن را با دقت درک    خواهدی که م  یکس  چه بسابود و    یارباال، با اختصار بس  مقدمۀ
گاه یازمندکند، ن  ـ باشد. و از منابعش  یح صح یصورتبهتکامل ـ  یۀاز نظر  یافتنی آ

نم  اما شما  بده  ینا   یدنفهم   یبرا   یتالش  خواهیی اگر  خرج  به    ی، مقدمه 
ا  از  است  عبارت  باال  جنِس    « یوانیح  مؤنث »جنِس    ینکهَمخَلص کالم  جمله  )از 

وفادار    یدنبال همسر است غالبا  به   یکیژنت   یا انسان( از آنجا که مستعمره  مؤنث
مذکِر   اما »جنِس  کند.  برقرار  ارتباط  او  با  تا  مؤنث    یک دنبال شر به   «حیوانیاست 

خودش    ی هاژن  یکه ]جنِس مؤنث[ برا   یکه او از الطاف و مواهب  یرد تا بپذ  گرددیم
ژن  م  یکششر   یهاو  مواهب  یی سودجو  کندی عرضه  و  الطاف  تخم    یکند؛  از  که 

  یان فرزندان( پا  یعنی)  ید محصوِل جد   یدنرساستقالل تا به   چه بساو    شودیشروع م
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 .  پذیردی نم

جنِس مذکر و جنِس مؤنث در نوع بشر،    یانم  ،شد   یمتوجه به آنچه در باال تقد  با
 حاصل شده است؟  یزیچچه  یتکامل  یرِ مس ین درطول ا 

  جستن ی دور و    یزندگ  ی امن برا   ی به جنِس مؤنث مکان  یعت،مذکر در طب  جنِس 
  کندیم  یشکشپ   ی و وفادار   ی فداکار   ی برا   اییعانه عنوان ب به   یی و غذا   های از شکارچ

به  را  مؤنث  جنِس  موافقت  ب تا  ا   یاورد؛ دست  در  کنون   ین اما  م  ی،دوران    توانیم ی ما 
که در ظرف همان »غرض«    یی رفتارها  یم؛ باش  شاهدرا    یگر د  یاز رفتارها   یاریبس

گرفته   یختهر  شکل  و  برا   یعنیاند؛  شده  مذکر  جنِس  را    ینکها   یتالش  خودش 
را[ ادامه    یتنها با او ]زندگ  ینکه وفادار به جنِس ماده عرضه کند و ا   یعنوان شخص به 

 خواهد داد.  

  یسو [ وجود دارد که جنِس مذکر را به یکی]ژنت   یاییـ بقاهموارهحال ـ   ین و در ع 
که جنِس    ییهاژن  ین بنابرا   ؛خواَندیمؤنث، فرام  کی به    ی یبند و پا   یشهاژن   انتشار

  یرفعال، غ   ییهاصورت ژنبه   خوانند یمؤنث فرام  یکنسبت به شر   یانت مذکر را به خ
  یرِ مس ینها در ا ژن  یگرد ی که برا  یتید؛ درست مثل وضعشونی و دگرگون نم یلتبد 

 حاصل شده است.  یتکامل

 پاسخ پرسش ما:    بنابراین

م  ی هاژن   بله،  ارتباط جنِس  به  را  او  بذکر،  با  سوق    یک از    یش داشتن  مؤنث 
 . دهندیم

به    ـهاو ژن  یتکامل  شناسِی یست ز   یقاز طر ـ   ی علم  ینکته: سخن باال، پاسخ 
در    «یبودن »چندهمسر ملحدان و خداناباوران به ُمجاز   یشده از سو اشکال مطرح

  ی مشکل  یبرا   یحلراه  ینکه و ا   ی اجتماع  ید مسئله را از د  ینا   تریش اسالم بود، و بنده پ 
 ام.کرده یانب  بوده است دخدا حضرت محم ۀدر دوران فرستاد یاجتماع



 119 ............................................................................................. ی مباحث علم 

در  که بنده ـ    یست معنا ن ینمسئله به ا  ین ذکر است که پرداختن بنده به ا  شایان
  یعلم  یانیتنها ب این  بلکه    کنم؛ یم  یقتشو  یچندهمسر   یـ در راستا   یدوران کنون

 1.استاسالم و احکامش  یتحقان ی ا بر  یو منطق
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 مؤنث و  ر مذک به ها سبندی نف  تقسیم
 پرسش:

از   خواهمی دهد، و از خدا م یر خ  ی ما، خداوند شما را زنده ِبدارد و به شما جزا  یز عز  ید س
  ایگوشه ـ  ما   ی آقا  یا و شما ـ   ید، و از لطف خود بر ما اکرام فرما  یفزاید، فضل خود بر شما ب 

دارم؛ تفضل    یما، سؤال  آقای.  یدما عرضه بدار   هاو را ب  ۀشدو پنهان داشته   یدهاز علم پوش
 . ییدو پاسخ گو ییدبفرما

و    یدایش پ   ید،فرمود  یانکه شما ب   همان طور شده است و  که معلوم و ثابت   همان طور  
مطلب    یناست، و ا   ینزمروی  و تکاملش بر    یاتح  یدایشپ  یرتفس  یتکامل، راه درست برا 

 ثابت شده است.   یعلم یهاو برهان  یلبا دال 

  ین به ا   اندیموده که موجودات زنده پ  ی [ تکاملیرگونه که شناخته شده است ]مس  همان   و
[ جدا شوند؛ و  دیگریک صورت دو جنس مذکر و مؤنث ]از  منجر شده که موجودات زنده به 

  یار تکامل، بس فراینداز  ی اساس یبه رکن یدناست که در جهت رس یاتی جمله خصوص از ینا 
که    ی همراه ظهور صفاتبه   یگربه نسل د   یها از نسلانتقال ژن   فرایند   یعنیکمک کرده است؛  

  یز انسان ن  شناختِی یستز   ۀ است که در جنب  یا نکته   یندارند؛ ا   یشتریب   یبقا سازگار   یبرا 
 حاصل شده است. 

نفسان  یریتأث  یا ارتباط    یا آپرسش:   تأث ـ   یاز جهت  ا نْفس است  یرگذاریمنظورم    ین ـ در 
ن   یاآ  ؟موجود زنده وجود دارد  یبرا   ی جداساز   فرایند َاْنُفس  نْفِس مؤنث    یزدر عالم  مذکر و 

دارد علت  ؟وجود  چه  دارد  وجود  اگر  ورا   یو  است   ِی در  نهفته  ددانیم  می  ؟آن  از    یدِ علت 
  یت جنس  ۀکننداست که عامل مشخص   ینمهم ا   ۀ و نکت  است.  یرو تکث   دیاد از   شناختی، یست ز 

عامل، از   ین ا  یا. آکندیاست که جنس را مشخص م یوجود کروموزوم یولوژیکیب  یدگاهاز د
  یک مثال  اگر وجود    شود؟ی غالب م  شناختییست ز   ۀو بر جنب  پذیردی م  یرتأث   یعامل نفسان

حاصل    تواندی م  یتیوضع  ین ا چن یآ  یریم، مؤنث فرض بگ   یولوژیکیبدن ب   یکنْفس مذکر را در  
 شود؟
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 ! دهد یر خ ی خداوند به شما جزا  .یگرد  یاربس ی هاو سؤال

 پاسخ: 

 ، ی بزرگوار صادق محمد   یخخداوند شما را زنده بدارد، ش

که در پناه شما هستند    یبزرگوارت و کسان  ۀخواهم شما و خانوادی از خداوند م 
 . شما ۀباشند، و سالم من به هم   یتو عاف  یردر خ

  یولوژیکیکه تکامل بـ  یجنس یز با تما یز تما ینا  یهستند؛ ول یزمتما یز ها ننْفس  
 ـ متفاوت است.  آورده است  یدپد  ینزم ین ا  یرو 

  ی جنس  ی به همان معنا ینا   یول  ، مذکر وجود دارد  مؤنث و نْفِس   نْفِس   ین بنابرا  
و    ؛ها متناسب استاست که[ تنها با عاَلم نْفس   یتی و ]خصوص  یست، ]متعارف[ ن 

  یار بس  شودی محقق م  یکدیگر ها از ارتباطشان با  نْفس  یکه برا   ی و سعادت  یمند بهره 
  یجۀ نت   ، درعالم  ین است که در ا   سعادتیو    یمند هرگونه بهره  یا  یجنس  ۀاز بهر   یشتر ب

 . آیدیارتباط ]جنس[ مذکر و مؤنث به دست م

  ی سعادت و خوشبخت  یاست برا عاملی  مهم است؛ چراکه    ینْفسان  یزتما   ینبنابرا 
 آثار آن را لمس نمود.  یبرخ توانیم یز عالم ن یندر ا  ی و حت یگر، انسان در عوالم د

ـ   ینا   توانمی را  حدود تفاوت  تا  طر   ـی هرچند  م  یق از  بزرگ  تفاوت    یان درک 
و فرزندان، آن دو را به   یخانوادگ ی، که ارتباط جنس یزوج ِی و سعادتمند  یمند بهره 

سعادتمند   یوندپ   یکدیگر و  د  یداده،  به    یگری زوج  را  دو  آن  محبت  و  عاطفه  که 
   1داده است، تصور نمود.  یوندپ  یکدیگر
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 شان یاسیزنان و نقش س یر تأث

 زنان در تظاهرات مشارکت    



 رکت زنان در تظاهراتاشم
دربار پرسش فراوانی  فردا   ۀهای  تظاهرات  در  زنان  میدان    ،جمعه  ، شرکت  در 

برمال کردن  حقوق و    ۀ مطالبمطرح شده است؛ تظاهراتی که برای    بغداد  «التحریر»
  « الکراده»شهدای عراق در  ۀدیدهای داغ خاطر خانوادهو تسلی حاکم احزابفساد 

 شود. برگزار می

زینب    ،ما   ۀولی وقتی عم  ؛ خواهم در تظاهرات شرکت کننداما پاسخ: از زنان نمی 
ستمگر در حضور    کردن حکومت اموِی حقوق و رسوا   ۀ برای مطالب  دختر علی

 1توانم یک زن را از ایفای چنین نقشی منع کنم. من نمی  ،خارج شد  همگان

 پرسش:

 شانی سازمانده  ،شوندیم  ی و گرفتار   یزنان دچار سخت  ینکه با گفتن ا  هاآنمن،    ی آقا
زنان    یق تشو   ی مرا برا   یحت  هاآنسخت است و... و... قلبم را شکستند.    یطشرا   ،دشوار است

 اند.را تحمل کرده  یگریدهای  سختی  یزو ن  ید شد  یزنان گرما ینکه با ا  خواهند؛ی هم نم

خواهند کرد؟! من نرفتم و قلبم به درد    یسخن را بفهمند چه فکر   ینها ا اگر زن   اکنون
وضع پس  است؛  نم  هاآن   یتآمده  من  بود...  خواهد  بدهم    هاآن به    توانمی چگونه  خبر 

ا   یآقا   ای.  چه کنم  دانمنمی   به من گفته شده است...  یزیچچه اعتقاد من  بود    ین من! 
  ین تر دادن به حضور زنان در تظاهرات ساده زنانش را فدا کرد، اجازه   ینطور که حسهمان  

 یست؟ درست چ   دانمنمی  انجام داد... توانی است که م یکار 

می ما    چرا  سربار  کمک  ،دانندرا  و  نه  ا   شکایتم  !یاور؟حال  شما  به  و  خدا  به    ی را 
اما با    ، یمکمک کن   یمتالش کرد  یمهست   یفضع  ینکهبا وجود ا   حتی   .آورمیم  محمدآل

برای  عمر ما    ی هاکه فرصت  ی در حال  یم؛ شکسته شددل  ید، شما زن هست   ینکه ا   شنیدن 
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 .رودیاز دست م محمدبا قائم آل همراهی 

 پاسخ: 

م  ۀ خداوند هم که  زنان  از  بدارد. هرکدام  زنده  را  رو یِش پ  ۀدر جمع  د توانیشما 
 1در تظاهرات حاضر شود.  ید با یابد،حضور 

 پرسش:

انصار  بانوان  زندگ  یحکم  هستند  دعوت  مخالف  که  شوهرانشان  با    کنند یم  ی که 
برخالف  او ـ   یرا ز   ؛ کندیشخص مخالف، ما را از شرکت در تظاهرات منع م   یعتا  طب ت؟  سچی

رفتار من با   ۀشما به نحو  نصیحت   .یستن یبنداز اصل و اساس، به امر شما پا ـی انصار  یک
  شود؟   یراو دلگ   خواهمیاست و ما را دوست دارد و نم   ینمسک   یکه مخالف، ول  یستمادرم چ

را    یزندگ  هایی که سخت  یمادر   یخاطر ناراحتتظاهرات بر ما واجب است؟ و اگر به   یاآ  و
 چه؟  یمکناست امتناع  یدهچش

از    یشب  توانمی ندارم و نم  یزتنگ شده و راه گر   امینه شما درخواست دعا دارم؛ چون س  از
 تحمل کنم.  ینا 

 . یدهنوِر د   یشما، ا  دختر

 پاسخ: 

السالم و رحمة الله و برکاته. دخترم خداوند تو را زنده بدارد. قطعا  زن    یکم و عل
بزرگ و    ینقش  نم  یکدارد  ا ز  یک   ی جابه   تواندی مرد  ز   یفای ن  کند؛  زن    یرا نقش 

  یشتر ب  یار بس  هایت موقع   ی زن در برخ  یاجتماع  یر دارد که مرد ندارد، و تأث  یتیخصوص
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 مرد است.  یر از تأث

زن  زِن  و  قرار   ی خردمند  تأثکه قدرت مخاطب  و  را    یرگذاریدادن جامعه  در آن 
ظلم    بیندیخصوص که مدارد؛ به عهده  بر    یدارد، قطعا  در برابر جامعه، واجب اخالق

او را    یدبا  یگر د  را درهم شکسته است و قطعا  زناِن   هاآن و ستم، مردمش و حقوق  
 و همراهش خروج کنند.  ، یتو حما  یبانیپشت

برا   ۀ مسئل  اما زنان  پاسخ  ی خروج  پا  یش ب  یتظاهرات،  در  آنچه  قبلاز    یسخ 
  ی و بنده نگفتم تظاهرات برا   ی؛از آن پاسخ مطلع شو   توانیی ام وجود ندارد. مگفته

 1است.  یزن، واجب شرع

ه  منتشر کرداستان بصره نیز پیامی  نقش زنان در تظاهرات    دربارۀ   احمدالحسن  ید س
 .است

 است.  یدهرا تحقق بخش یزهاییبصره تا به حال، چه چ  انقالب#

  یران و احزاِب خرابکار را که عراق را و  ، کردهرا ادب    ی و مرکز  ی حکومت محلـ  1
  یهرگونه تظاهرات  ۀ دربار   کرد   خواهد  وادارها را  آنو    ه است، انداختکردند، به وحشت  

  ،هزار بار بسنجند   کنند، ی م  یرا که بر زبان جار   یا هر کلمه ،  یدآ  یشپ   یندهکه در آ
  یبعض   یو استاندار بصره و حت  عراق یروز و موضع نخست   ؛چه برسد به سرکوب آن

  «یسهنوز »ن   ینکهکرد؛ با ا   ییر درجه تغ 180  یروشنبه  ی، نظام  یتی امن   ی هادستگاه
 2. در جنوب فرانسه است

تظاهرات    یک  ین ا   یرا را برآورد؛ ز   ی بزرگ  ی ، آرزو یطور کله ملت عراق ب  ی برا   ـ2
نبود و امروز مردم عراق به    یاسیس  یا  ینید   ۀجبه  یچه وابسته به  بود و    یاسیسیر غ
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 و تمامش آرزو و انتظار است.  نگرندی شما م

دادند و حضور زنان    یلبصره را بانوان تشک   از تظاهرکنندگاِن   یاری تعداد بس  ـ3
تا عنان کار    یدعراق شجاعت بخش  یهااستان   یگردر ]تظاهرات[ بصره، به زنان د 

  . را تحقق بخشد  یادیز   ی کارها تواند  می و  است    ی زن قو   یرا ز   یرند؛ گ بدست    را در 
 کربال شرکت کردند.  یراخ هراتاست که در تظا ی بانوان  ۀدهندنشان  یرز   یرتصو

 
 شده به پیامتصویر پیوست

که  پس از آناز خود نشان دادند؛  یبزرگ  با خروج از میدان، هوشیاری جوانان  ـ4
کاری  ، برای خرابخود  الفت ترین ائ، با بزرگ حساب  یهتصف  برای  های احزابروهگ

 . شان از راه رسیدندهای داخلیزدن و درگیری و آتش

  . هم محقق شده است  یگرید   یزهایوگرنه چ  ؛کنمی نکات بسنده م  ینهم   به
خ بخش   یزها چ  یلی شما  تحقق  چ  هیدرا  تغ  یاریبس  یزهای و  من    ،یدا داده  ییررا  و 
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 1زد.  یدرا رقم خواه اییشه ر  ییر دارم شما تغ  یناناطم

منتشر    یفعال مدن  یکاز    یلمی ف  احمدالحسن  یدس  یخ،تار ساختن  نقش زن در    دربارۀ 
 2ه است.کرد

 
 ای از بصره کننده تظاهرات

 31-08-2018 تظاهرات بصره»

 سازند را می یخ تار  زنان

 انقالب #

 
 . 2018سپتامبر  9تاریخ ، بهبوکفیس در صفحۀ  السحنهای امام احمدپیام - 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383 
و   یدپس از تهد  (1398مهر    12)  2019سوم اکتبر    یخدهد که در تار ی ساره طالب را نشان م  یدشه  یدئو،و  ینا  - 2

برا  یز،گر ویب تعق تظاهرات  در  شرکت  از  به  یپس  عراق،  اوضاع  و  بهبود  همسر  شکمش  همراه  در  طرز  بهفرزند 
به معترضان مجروح   یهاول  یها ساله، در تظاهرات بصره با ارائه کمک24  یفعال مدن  یک  ساره،  ترور شد.  یوحشتناک 

که فساد   کردیممنتشر    یاجتماع  یهارا در شبکه  یدئوهاییو و  کردیم  یزنان را رهبر   هاییمایی . او راهپشرکت کرد
 . کردیموجود را رد م یتو وضع ،مقامات را محکوم

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383


 129 ......................................................................... شانیاسیزنان و نقش س یرتأث

 1.«دولت نجات مستقل یک  یر وز نخست ،ایریشه  تغییر 

 2: یعقوبرهام   ید در سوگ شه احمدالحسن سید

 
 شده به پیامتصویر پیوست

در عراق در خصوص ترور پسران و   طور کلیبه و    ،طور خاص آنچه در بصره به 
اتفاق م ما  به   یستیترور   یت جنا  یکافتد  یدختران  نشان ماست که  دهد  یوضوح 

در    فاسد وابسته به احزاب    یتکار جنا   یان نظاممسلح شبه   ی هاجناح میان    ی تفاوت  یچ ه
 داعش و القاعده وجود ندارد. با ،عراق

 
 2018سپتامبر  1تاریخ ، بهشبوکفیس در صفحۀ رسمی  احمدالحسنپیام سید  - 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383 
مدرس دانشگاه    ی،و علوم ورزش  یبدن  یتترب  ۀدانشکد  یدکتر   یخود را دانشجو   یاجتماع  یهارهام در شبکه   - 2

بدن سالن  صاحب  تغذآموزش  متخصص    ی،ساز بصره،  علوم  پژوهشگر  اندام،  مجری   وکننده  تهیهو    یه،تناسب 
گوست  19در  ماشین خودش بود    داخلکه در    یاو در حال  معرفی کرده است.  FM  یدالرش  یودر راد  ایبرنامه   2020آ

عراق شرکت   2019بود که در تظاهرات سال    یاز فعاالن  یکی  یعقوبشاکر    رهام  .ترور شد  توسط افراد مسلح ناشناس
کننده در تظاهرات عراق زمان با ترور چند فعال شرکت هم   یمرگ و   .مقامات استان بصره شد  ییرکرد و خواستار تغ

 .بود

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1783846054996383
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 ست.مبرا  یاتشانو جنا  هاآن از  یت باسالم اهل

را    یکسان  یکرد و حت ی با مردم رقابت نم  یویدر امور دن   طالبی بن اب  یعل
 . یدبخشی رساندند می م یبکه به او آس

هم مسالمت  یشهدا   ۀ خداوند  ب   یزآمانقالب  را  خداوند    ، یامرزدعراق  از  و 
آمده است    هاآنآنچه بر  خاطر  به و دوستدارانشان    هاآن   یهاخواهم به خانوادهیم

 . یدفرما یت صبر عنا

 1العماره.  یعقوبرهام  کترد  یزماندختر عز   ،رحمت خدا در پناه 

 : نظر دادچنین ها کننده دنبال از  یکیبعد    دقایقی

از شما متشکر   البته از دن  که در خصوص جوانان   یم ما  [ منتشر  پیام]   روندیم   یا ما که 
 .  کردندیعمل را محکوم م ین از شما ا  یشکه پ ید داشت یروانیکاش پ  یاما ا  کنید؛ یم

 پاسخ: 

 . خداوند شما را زنده بدارد ، یزمعز 

و  بصره، بغداد    یهامرد در تظاهرات   و  هزاران مؤمن زن  کمدسِت من،    یزعز  
  هاآناز    برخی  .اندیده به شهادت رس  هاآناز    یو برخ  کنندی شرکت م  یگرد  یجاها

  ینهم  در  استاد هستند.  یمهدو   ۀطلبه و در حوز   یز ن   یگرد   یو برخ  ها،فرزنداِن طلبه 
برا  حوز   یکی  ی صفحه،  استادان  توسط    «یمالک   یدرح  یخش»  یهمهدو  ۀاز  که 

  یت صورت خاص تسل در بصره در انقالِب اکتبر ترور شد، به   یتکارجنا  یاننظامشبه 

 
گوست  20تاریخ ، بهبوکفیس شده در صفحۀ رسمی پیام منتشر  - 1  . 2020آ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.3103152729732369/458427854204883/?type=
3&theater 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883/3103152729732369/?type=3&theater
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 . اندربوده و شکنجه شده   یاننظامتوسط شبه  هاآن از  یبرخ  ینگفته شد؛ همچن 

همچن   چادرها   ین مؤمنان  اکتبر  انقالِب  طول  م  یادی ز   ی در  در    یدانرا 
 برپا کردند.  یگرد  یادین و م «یرتحر ال»

اهدا کردند    ییون و انقالب  یادیناز م  یبانیپشت  یبرا ]دینار[    یلیون صدها م   مؤمنان
 1بودند.  یونکه خودشان هم جزو آن انقالب 

رهام    احمدالحسن  سید دکتر  ترور  موضوع  داد  یادیز اهتمام    یعقوببه  و  نشان  ؛ 
 2. کرد یوستپپیام به همان نیز را  ی دیگری و ئیدو

 
 پیامشده به ی پیوستویدئو 

 
 منبع قبلی.  - 1
 شود. یشروع م ینستاگراما  ۀدر برنام یعقوبرهام  یداز اکانت شه یریبا تصواین ویدئو   - 2

https://www.instagram.com/p/BnmYDUhgDRo/ 
  ید شه  سپس  .ه استمنتشر کرد   2018در سال    ینیستیاز شرکت خود در تظاهرات فم  ییهایپ کلپست خود،  او در  
عراق که  های عمتنبصره و  یتوضع ارۀ دربهمراه او که به شودیحاضر م  ی با و  یمطبوعات ۀدر مصاحب یعقوبرهام 

ترین حقوق بود. آدرس  رد خواستار ساده بُ آبی رنج می. او وقتی بصره از بی ند صحبت کرداه به سرقت برد  یاستمدارانس
 : بوکفیس ویدئو در 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3103154693065506?comment_id=3103825249665117 

https://www.instagram.com/p/BnmYDUhgDRo/
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   شخصی پرسشگرانه چنین نوشت:

فعالیک    ایبر   ید س  !است  کنندهیج گ   یهقض   !دانمینم  والله که    اجتماعی   زن 
  یت تسلوی  و شما انصار هم به    ، فرستد یرحمت م  گیردیم  یکاخود را از آمر های  گیری جهت

 . دانیمی نم ؟ یهچ قضیه   .گوییدیم

 پاسخ: 

در بصره آن را  یکاآمر  یبوده که کنسولگر  یا در محفِل زنانه  بار  یکاو  ینکها  یاآ
شما حالل    ین شدنش در دکشته   شودی باعث م  اند گرفته   یعکس  هاآن برگزار کرده و  

  ید بزرگانتان فتوا بده   یگر و د  یالعامر   ی به قتل هاد  ید باشد شما با   طورین ا   اگر  شود.
نشستند    یکاآمر   جمهور یس رئ  یادب جلو   یت رفتند و در آنجا با نها  یدکه به کاخ سف 

   1. یکن یدا پ  هاآن ها عکس از ده  توانیی مشما و 

*  * * 

 عراق   وزیر نخست 

 کشور عراق   یر وز  

واضح است  [  ویدئو]این  قتل دکتر رهام است،    ایبر   یعلن  یکیتحر   یر ز   ویئیدو 
  یکشور، اقداِم قانون  یرعراق و وز   یروز نخست   یفو از وظا   ؛ندارد  یحبه توض  ییاز و ن
 و همکاران اوست.   یالعهد و مجر  یا ماهواره  ۀشبک  یه عل

به اسم اشواق    یا که خاله   ی از دختران عراقکدام  العهد: هر   ۀ به گمان شبک   یعنی
خاله  »و    او باشد   یانکه از آشنا  یخانم بزرگ  یا دوست مادرش باشد،    یا داشته باشد،  

 .  خواهد بوددر عراق  یکایی آمر  یرِ سف  یبرا   یشود، رمز  یدهنام «اشواق

 
 منبع قبلی.  - 1
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شما    ۀلغت شبک در فرهنگ   یتانیاییبر   یرِ سف  ی برا   ی چه رمز  یه خاله هد  خب،
 دارد.

بدهفرهنگ   خب، ما  به  را  خاله   ید لغتتان  اسم تا  عراق  در  تغ  یشانهاها    ییررا 
 دهند. 

مرا    تواندیم  یکس  !یستدر عراق چ   یدادستانکار    یقتا  دانم، حقی : من نمنکته
  ۀاگر دامن  و؛ نه  یا وجود دارد  یدادستان ی برا  یمتوجه کند که اصال  در عراق سازمان

به  دادستان  بر   ست ا   یا گونهعمل  قضابرطرف   یابازکردن    ایکه    یه عل   یا کردن 
  یاآ   دهد،ی نم  یتوانمند   هاآن کردنشان، به  و محاکمه   های جاِن عراق  یدکنندگانتهد 

قّضات  و  العموم(  )مدعی دادستان  خوِد    اگر و    .بسته شود  یدفتر   ینچن  یست بهتر ن 
 1؟! شده باشند ]چه[ یمعراق تقسهای جناح احزاب و  ین ب  یزن  یی و مقامات قضا

 
 کندای العهد به قتل دکتر رهام تحریک میشبکۀ ماهواره

 
گوست  23تاریخ ، بهبوکفیس در صفحۀ رسمی  احمدالحسنپیام امام  - 1  . 2020آ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3112151232165852 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3112151232165852
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 :  دهد یادامه م احمدالحسنسید  و

ضد نظام    یاسیسعنصِر    یککننده در تظاهراِت ضِد نظام،  شرکت زِن  و  مرد    هر
چه  ـ   موجود در عراق   یکشورها   یرانحق را دارد تا با سف  ین ا   . اوشودیمحسوب م

باشد  یدارد  ـ کشوری دیگرو چه  باشد    یکاآمر   یرسف د  شرح دهبرای وی  و    ، داشته 
و قاتل هستند، و از   زد د ها، جناح و  یاسیگروه س یس و رئ یاستمدار و فالن س  ی فالن

آمر  بخواهد  از    یکااو  کار   یقا  دق   ؛ بردارد  هاآن  یتحمادست  کهمثل    ی هاد »  ی 
د  «یالعامر  دادند    یاسیونس  یگرو  کاخ سفانجام  به  احترام   یدکه  تمام  با  و  رفتند 

او درخواست حما  یستادندا   یکاآمر   جمهوریسرئ   ی رو روبه از  تأ   یتو  و    ؛ کردند   یید و 
 1. دارند  یداردر عراق د یکاآمر  یرم با سفومدا  رتصو[ به یزن نگونه که ]اآل  همان

 
گوست  23تاریخ ، بهبوکفیس در صفحۀ رسمی  احمدالحسنپیام امام  - 1  . 2020آ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/3112151232165852 
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 زن در جامعه 

 زن   یرصدا و تصو  

 حق تحصیل زن محفوظ است  / زنان یل تحص  

 شغل زن  

 پذیرفتنی نیست انزن یه خشونت عل 

 استبودنش زن زن،  ویژگی 

 اسالم عشق را منع کرده است؟ یاآ 



 زن  یر و تصو صدا
 پرسش:

متعارف در حضور مردها در مسابقات    یدِ ها طبق احکام تجوحکم قرائت قرآن توسط زن 
 یست؟ چ شوندی آن حاضر م یهقضاوت و شب   ی برا  ین از معّمم  یکه بعض  یقرآن

 پاسخ: 

زن    یصدا   یدنشن   ۀ و مسئل  ،آور استتکّلف   یا  یحصحنا  یادشدهاز احکام    یبعض 
 1کردن باشد. کار  یاآموزش  یخصوص اگر برا به ؛ ندارد یتوسط مردها اشکال

عکسقرار  دربارۀ  احمدالحسن  یدس   توصیه صفحات    یننماد  یهادادن  در 
 : یاجتماع

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 

  یز خودش را قرار دهد و ن   یحکردم که اسم صح   یحت از مؤمنان را نص   یکی  دیروز 
در جهت ارتباط    یحت نص   یکتنها    ینخودش را. ا   یدر صورت امکان، عکس شخص 

دادن سالم   یبرا   یاست؛ چون وقت  یاجتماعدر صفحات ارتباط   یگرانبا د  یحصح
تا او بداند    کنیخودت سالم    یحبا اسم صح  کمدسِت الزم است    آیی،یم  یبه شخص 
 یاما اشکال  ی؛قرار بده  یزو اگر ممکن باشد عکس خود را ن  ی،هست  یکسشما چه 

بحث    ی ـ برا عنوان مثال بهـ   یننام نماد  یکبا    یا شخص صفحه   یک هم ندارد که  
ندارد که    یاشکال  ین کند؛ همچن  یجاد ا   یگری د  ِی منطق   یلدلبه   یا  یاعتقاد   ۀ و مناقش

اوقات    یاریدر بس  یدبانوان. شا   یخصوص برا به   د؛قرار ده  ین نماد  یشخص، عکس

 
 . 43ص  1: ج مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 1
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  1.   ..خانم مناسب نباشد عکس خودش را قرار دهد. یک یبرا 

 پرسش:

من، پرسش بنده:    ی ... موالی است که تفضل فرمود  همان گونه   ، من   ی موال  ی ا   آری
شما   ،دارد... پروردگار  یاشکال شرع  یاخود را قرار بدهد   یدۀاست زن عکس پوش  یحصح یاآ

 . نگه دارد  یمانرا برا 

 پاسخ: 

  ـخودِی خودبه کار ـ   ین ندارد. ا   ی من؛ اشکال شرع  یز عز شما را زنده بدارد    خداوند
 2مباح است. 

 پرسش:

  ی نم  یترعارا    یحجاب اسالمو  شوند  می   ظاهر  یزیونکه در تلو  یکردن به زنانحکم نگاه
 ؟ یستچ  کنند

 پاسخ: 

 3است.  یزشهوت نشود جا یختن برانگ اگر موجب 

 پرسش:

بوک  یس امروز که در ف   ی من، آقا.  تو  ی جانم فدا   .فرزند پاکان ی ا ،  تو ی پدر و مادرم فدا 
د را  برادر  و  را گذاشت  یهاکه عکس   یدم بودم چند خواهر  با    هاییند. عکس ا ه ازدواجشان 

 
 . 267صفحه: ص  یکپ - 1
 . 268صفحه: ص  یکپ - 2
 . 42ص  1: ج مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 3
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را    هاییصورت عروس عالمات   ی اما رو   ؛ مردم عراق حال حاِضر از نظر  عروس    های لباس
  ی ماه را برا   ین لله ا ا ءشاان  وند خدا   . شما  از   ؟ ممنون دارند  اشکالها  عکس این    یا آ  اند. گذاشته

 . قرار دهد ی شما ماه پر برکت

 پاسخ: 

 خدا خفظت کنه، عزیز من. 

 1ندارد. اشکالی خود ِی خودانتشار عکس به 

 پرسش:

آن    یر و نظا  بوکیسمثل ف  ی در صفحات اجتماع  یخواهران انصار   ۀحکم انتشار چهر 
فقط از پشت سر    یا  ،مشخص باشد یدر عکس، چهره و ظاهر خواهر انصار  ینکه ا  یست؟چ

شده و    منتشر  ینترنت قبال  در ا   ینباشد ول  ی باشد؟ و اگر عکس متعلق به خوِد خواهر انصار 
شما به    یۀ دارد؟ و توص   ی خودش قرار دهد چه حکم  سعنوان عک آن را به   ی خواهر انصار 

 یست؟خصوص چ ین خواهران در ا 

 پاسخ: 

تصو  یشکالا  انتشار  نچهره   یر در  ا به   ؛یست ها  شرع  ینکهشرط  حدود    یضمن 
 2وجود نداشته باشد. نیز   یگریو مشکل د ، باشد

 پاسخ: 

حکم را    ین سّقز تلخ هم  یا   یع سّقز ما   یا دارد؟ آ  ی زن و مرد چه حکم ی آدامس برا   یدن جو
 دارد؟

 
 . 2018می  5 یختار به ، احمدالحسن یدس بوکفیس نوشت در صفحۀ پیپاسخ به  - 1
 . 39ص  4: ج مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 2
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 پاسخ: 

اشکال  یبرا  ول  یزن  »سقز  یبرا   یندارد،  اما  است؛  مکروه  که    «یمرد 
   1.ندارد یاشکال  گیردیقرار م یدرمان ۀمورداستفاد

 پرسش:

 یست؟زن چ  ی برا  یسوار حکم دوچرخه

 پاسخ: 

  ی برا   ین ز   یدارا   ۀ یلهر وس  یا اسب    یکلت، دوچرخه، موتورسبر  شدن  حکم سوار 
  یزدادن آن جاانجام  یعنیـ  گونه که مشخص است   همانزن مکروه است؛ و مکروه ـ

برخالف    ؛معناست که بهتر است آن کار را انجام ندهد   ینداشتن به ا و کراهت  ،است
 2.یست ن  یزجا شدادنحرام که انجام 

 پرسش:

  یا آ  پرسدی م  نویسدیعوت مبارک م د  ینا   یشعر و سرود برا   یده،از خواهران که قص   یکی
ـ   یزجا گروه ضبط صدا    ی خودش برا   ی را با صدا   یدهـ قص بودن لحن صدا بهتر   یبرا است 

 بخواند؟ 

 پاسخ: 

 3است.  یزجا

 
 . 21ص  1: ج مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 1
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 پرسش:

است؟    یز زن در مقابل مردان نامحرم جا   یبرا )سرود(    ید نش  یاو نوحه    ی خواندن مولود  یاآ
در حضور   یا  ، توانند آن را گوش دهند ب  یان آقا طوری کهبه پخش زنده باشد   مجلس اگر مثال  
 .  ... و  ندنمردم منتشر ک یندر ب  یدئوصورت واو را به  ِی زن ینه س  یا  از مردان بخواند یگروه

 پاسخ: 

با خواندن بر   یاگر مردان صدا    ، آن  یرچه غ  ینحس  ایزن را بشنوند، چه 
 1ندارد. یاشکال

 پرسش:

 یست؟جنازه توسط زن چییع حکم تش

 پاسخ: 

  ی، وص  یا  یامبرباشد که پ  یمؤمن  یا  یوص  یا   یامبرپ  ۀجناز   ینکهمگر ا   ؛مکروه است
  ین صورت مستحب است. همچن  ین)پاک و طاهر( کرده باشد که در ا   یهاو را تزک

شرکت    کندی م  ییع آن را تش  یوص  یا   یامبر که پ   یا جنازهییع مستحب است )زن( در تش
  2کند. 

 پرسش:

اگر بر    است؟  یز مرده جا  ی بلند و زدن بر سر و صورت در عزا   ی با صدا   یون و ش  یه گر   یاآ
 یست؟ حکمش چ ـیدن آن ـ مثل خراش یهشب  یزی چ  یاکار صورت سرخ شود   یناثر ا 

 
 هـ.  1442محرم   ،25احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 1
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 پاسخ: 

جا   یبا صدا   یونو ش  یهگر  زدن  و صورت  بر سر  و  اگر سر    ،است  یزبلند    یا و 
  ی دنبال نداشته باشد. برخبه   یبیکه آس یتا زمان ،ندارد  یسرخ شود اشکال اشینه س

  یشانپر   مو   ،را بکند  یشصورتش را بخراشد، موها  یزن  ینکهکارها حرام هستند مثل ا 
فرزند    یعزا   در   ی مرد  ینکه ا   نیز و    ، کند ا   یا مرگ  بدرد.  جامه  کارها    ینهمسرش 

 1ست. شده ا  یانب یعدارند که در کتاب شرا  ییهاکفاره

 پرسش:

اما عکس او در سن    ، که اکنون بالغ است  ی عکس دختر   یدندر حال حاضر حکم د
 ؟  یستچ  ،کمتر و بدون حجاب بوده یا یسالگ هشت

 پاسخ: 

 2. است یزجا
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 زنان    یلتحص   حق
خواهران مؤمن به او    ینکها   ی عاِلم و دانشمند بود و برا   یزن  یدختر عل  زینب

  عهده بر آموزش زنان مؤمن را    یت شود که مسئول  یستأس   یی هاحوزه  یداقتدا کنند با
 1. دنبگیر 

 پرسش:

   یم بسم الله الرحمن الرح

  ین ا به  که دارم در خدمت    یزی هر چتقدیم  شما فرستادم تا راهم را با    ی نامه را برا   این
در حال حاضر، در کالس دوازدهم هستم،   ـاز من و پناه بر خدا ـ . و من  یمدعوت، کامل نما 

 .رسدی درسم به اتمام م یم ن سال و یک  یبا  الله بعد از تقر شاءو ان

شوم؟  ب  یا وارد چه رشته شما مایلید من  من، دوست دارم از شما بُپرسم:    یموال  ی...ا 
مشما   خواست  خواهید،ی چه  خواست  ۀ که  همان  م  ۀشما  خداوند  از  و    خواهمیخداست... 

توانم کنم جز اینکه  نمی  یکار خواست خودش قرار دهد... و    یبرا   ییهارا ظرف   یمانهادل
 و رحمة الله و برکاته.   یکمالسالم علو   ... پایتان بوسه بزنمخاک  بر  و  به خدمتتان مشرف شوم  

 : پاسخ

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین ألئمة و المهدمحمد و آل محمد ا   یالله عل  یو صل  ین،الحمد لله رب العالم  و
 . یماو سلم تسل

است    در آن  یشرا بر آنچه رضا  یتها، و گام موّفق   یری خداوند شما را بر هر خ
 استوار بدارد.  
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تا جا   یقتتوف  خداوند بهتر است محّلش  که    ییدهد! در خصوص درس شما 
  ی هاخداوند گام  .یباش  هاآندر میان  باشد تا شما    یکتان نزدبه خانواده   شودیم

ۀ  خدا خدمت کنند و در زمر   ینبه د   توانندیشما را استوار سازد. مردان و زنان مؤمن م
  یوی تخصص دن حال    کنند؛ ی مردم حمل مسوی  بهرا    یباشند که رسالت اله  یکسان

  یقت خداوند توف  . یفراموش نکن  یت مرا در دعا  یدوارمباشد. امخواهد  یهرچه م  هاآن
 1دهد. 

 پرسش:

 !محمدمن، قائم آل  ی و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موال سالم

  شودی الزم م  یلهستم. در کار و تحص   یپزشک دندان   ی اول: من در اروپا دانشجو   سؤال
  ی کار با توجه به حجاب شرع  ینمن! ا   ی کنم. آقا و موال  یانطور کامل تا آرنج نمادستم را به 

  ین چه کار کنم؟ اگر دستم را برهنه نکنم مخالف قوان .  یستن   یزجا  یدا فرموده   یان که شما ب
 است. پزشکیدرمانگاه دندان 

  یک نزد   یاربس  هاآنسر    ید ها برخورد دارم و با و خانم   یان کار، با آقا  ین دوم: در ح  سؤال
مسئله در رابطه با    ینشکل درست انجام بدهم. حکم ا به شکم من باشد تا بتوانم کارم را به 

 یست؟روش چ ین ا به  یان آقا ۀمعالج

 محمد. قائم آل ی من، ا  ی آقا و موال ی ا  ،جزا را به شما بدهد ین بهتر  خداوند

 محمد!من، قائم آل  ی آقا و موال ، یدپاسخ سؤالم را بده امیدوارم

 پاسخ: 
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 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.  یکم و عل

اش هتک حجاب  که الزمه   یواجب است و انتخاب شغل  ی به حجاب شرع  التزام
پوشاندن    یبرا   یراه  یدو با  یستن  یزکردن تا بازو جا. برهنه یستن   یزباشد جا   یشرع

 1وجود ندارد.  یانکردن آقادر معالجه  یشود. اشکال یافتقبول  قابل  یشکلآن به 

 پرسش:

 . یزمپدر عز   یسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ا 

مپدرم،    ای دعا  درخواست  شما  نمکنیمیاز  تحص   دانم ی .  آ  یلمبا  کنم!  چه  نروژ    یا در 
 شما پدر مهربانم هستم.   یدعا   یازمنددهم؟ ن   ییرام را تغرشته  یارا ادامه دهم    یپزشک دندان

م  از آل   زودِی زودبه   خواهمیخدا  و    یجاد ا   یش شما گشا  یبرا   محمدبه حق محمد 
 . یدفرما

 پاسخ: 

 ات یحجاب شرع  یالسالم و رحمة الله و برکاته. درَست را ادامه بده؛ ول  یکمعلو
دانشکده  کن.  حفظ  دانشگاه   یپزشک دندان  یهارا  باالتر   ییهادر  در    ینبا  رتبه 

بنده  را    ین و ا   کنندیکردن دست تا بازو را شرط نمبرهنه   ۀ مسئل  یا، دن  یهادانشگاه
ا   عتقادا بنده    ین ام؛ بنابرا کرده   یشخصا  بررس   یا باشد    یشرط، شرط درست  ین ندارم 

باشد   زیادیارزش   انجام ندهاین کار    توانیی مبنده  اعتقاد  به  و    ؛ داشته  با    یا   ، یرا 
ا   یریتمد   یادانشکده    یا  یداسات با    یا   ی مسئله صحبت کن  یندانشگاه در خصوص 

 2را بپوشانی.  یت ـ بازوهاباشد  پذیرفتنی هاآن که از نظر ـ  یپوشش
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 پرسش:

  یش سال پ  یکمن،   یو مهربانم، سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. آقا   یزعز پدر  
و کار در عرصآشکار   ۀدربار   یشرع  یسؤال از شما    یپزشک دندان  ۀکردن دست در آموزش 
 . یدمپرس

مطرح کنم؛    یشانبرا   ییهاحلوگو، و راهگفت  هاآن کردم با    یمن، در آن زمان سع  آقای
بلند مانند مچ  آ   یرفتند نپذ  هاآن  ولی؛  بند و دستکش  پاسخ دادند سال  را    ین ا   ینده، و  قانون 

من،    یآن دانشکده نداشتم. آقا از  جز ترک آموزش    یحل. من راهکردخواهند    شدت اجرا به 
ر  من، امسال د آقای عرصه موفق بدارد. ین مرا در ا  خواهمی به داروخانه رفتم و از خداوند م

 . یابمراه   سازیدارو ۀشرکت کردم تا بتوانم به دانشکد یخصوص ی هاکالس

  پدرم،  من.  ی آقا   یرشته موفق شدم و به دانشگاه رفتم، ا   ین لله به فضل خدا در ا   الحمد
است وارد شوم؛ خداوند شما را   یککه به ما نزد  یتا به دانشگاه  یددعا کن  خواهمی از شما م

 و مهربانم.  یزوال و پدر عز آقا و م ید،ما حفظ فرما یبرا 

 پاسخ: 

الله و برکاته. از خداوند م  یکمعلو آنچه    ا کار شما را ب  خواهمیالسالم و رحمة 
 . یددر آن است آسان فرما یایت آخرت و دن یرخ

  یگری د  ی هابنده اعتقاد دارم انتخاب   ی عالقه دار   یپزشک به آموزش دندان  اگر
که به   ایینه ترک درس در زم یاکردن دست وجود دارند و موضوع تنها به آشکار یزن

فعال و  آن    یت خواندن  هستی  ه عالق در  ن مند  دانشگاه  یست؛ منحصر    یهامثال  
ن   گذارندی نم  ییهاشرط  ین که چن هستند    یز ن  یگری د   یره و غ   ی طب  ی بندها مچ   یز و 

ا  اما  دارد؛  معت  ،یبخواه  هاآن از    ینکه وجود  فا بنده  شما    یچندان  یدۀقدم  و  ندارد 
حل  راه  یجاد تا مجبور به ا   ی شده قرار دهعمل انجام   یک را در برابر    هاآن  توانییم
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 1کردن. است نه در کار  ی موقت یآموزش ۀحضور شما در دور  یرا شوند؛ ز 

 پرسش:

و    نس اُ   یماندن در کنار شوهر )برا   یا   ، یمهدو   ۀخواندن در حوز کدام بهتر است: درس 
 ی؟ همان هدف قبل یماندن در کنار مادر، تنها برا  یاکردن حوزه (؟ انتخاب الفت

  ینکه ام و با توجه به ا برده   یفراوان یهابهره   ی مبارک مهدو   ۀ من از حوز   ینکه توجه به ا   با 
 اییده دعوت حق فا   ینا   ۀبار در   هاآنو صحبت با    یستند )شوهر و مادر( مؤمن ن   هاآن  یهردو 

 ندارد. 

 پاسخ: 

وجود    یخواندن تعارضو درس   ین والد  یا به شوهر، مادر    یکوکاری احسان و ن  یانم
و  گرداند،  را موفق    . خداوند شمایهر دو را تا حد امکان داشته باش  توانییندارد. م

 2است استوار بدارد.  در آن یش را در آنچه رضا یتهاگام

 پرسش:

 یم الرحمن الرحبسم الله 

 .یماو سلم تسل یین محمد و آل محمد األئمة و المهد  یصل عل اللهم

انصار. خداوند ما را    یو سالم بر تمام  ،محمد آل   یمانیمن،   یآقا و موال   ی سالم بر تو ا 
 الله.شاءقرار دهد، ان  یتبر وال   یناز ثابت

باشم که    یاگر جزو کسانالبته    ؛ ییدآن را پاسخ گو  کنمیدارم خواهش م  ی ! پرسشسرورم
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 . ید پاسخ ده هاآناستحقاق دارم شما به 

از انصار    یخواندن؟ و اگر کسدرس   یا بهتر است: ازدواج    یکدختر کدام   ی من: برا   سؤال
درسش را ادامه    ینکه ا   یا  ؟ یدبهتر است درس را ترک کند و ازدواج نما  یاید، او ب   ی به خواستگار 

  یخدا را رد کرده است گناه یایاول ینکهخاطر ا به   یاآکند  ی دار دهد؟ و اگر او از ازدواج خود
است؟ شده  نم  هاآن  یرا ز   مرتکب  تکم  ینا   کنندی قبول  را  درسش  آ  ؛کند   یلدختر  او    یاو 

  ینانصار ازدواج کند؟ ا   یر است با غ  یز جا   یزمرد ن  ی برا   یا انصار ازدواج کند؟ و آ  یر با غ  تواندیم
  بینییو به آنچه صالح مرا در آن مدهی  شما به آن پاسخ    یدوارم سؤال من است، سرورم! ام

 . ییم دعا فرمایبرا 

 پاسخ: 

   یم الله الرحمن الرح بسم

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

  ؛زن بهتر است   ی کردن برا باشد، ازدواج خواندن  ازدواج و درس   ین ب   ی تعارض  اگر
درس   یول ترجاگر  را  گو  تواندی م  دهد، یم  یح خواندن  ترک  را  به    یدازدواج  و 

دو نباشد، ازدواج کند و درسش را    ین ا   ین ب   یخواندن ادامه دهد، و اگر تعارضدرس
 ادامه دهد.

م  مؤمِن   زِن  مهد  تواندی به حق  و  ائمه  به  مرد مؤمن  اهل حق،    یونبا  با    ای از 
 نداشته باشد ازدواج کند.  ی دشمن یونمهد یا که با ائمه   یمسلمان مخالف

از  او بهتر است    ی ازدواج کند و برا   یرمؤمندارد که زن مؤمن با مرد غ  کراهت
 . دوری کند  یرمؤمنغ  ینی با نشهم

  یون مهد یازن مسلمان مخالف که با ائمه   یابا زن مؤمن  تواندیمرد مؤمن م اما
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و    یحیچه مسـ از اهل کتاب    تواندی او م  ینهمچن   ؛ باشد ازدواج کندنداشته    یدشمن
 کند.  یار همسر اخت ـیهودی چه 

شما را بر حق    ینکه و ا   نمایم، ی شما مسئلت م  ی را برا   یا آخرت و دن  یر خداوند خ  از
قدم بدارد، و امورت را به آنچه دوست دارد و به آن خشنود  دادن حق ثابت یاری و  

   1. یدفرما یّسراست م

خواندن کار زنان در خارج از خانه و درس   دربارۀ  یرانا   یاز خواهران انصار از جمهور   یکی
 2است:  کرده سؤال یغو تبل 

 پاسخ: 

 الله و برکاته   ة السالم و رحم یکم و عل

 درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد 

 یسی. بنو ی فارس یتوانیمدانی نمیرا به خوبی  ی عرباگر شما  

  یر و خداوند شما را به خ  ، را خواستارم  یلیتحص   یردر مس  یق خداوند منان توف   از
 .است ینالراحمکند که او ارحم یتهدا  یاو دن یاخرو 

و    یلکردن زنان از تحص بلکه اشکال در منع   ؛وجود ندارد  یکار زنان مشکل  در
 3شود.یبزرگ م   یو اقتصاد  ی مشکالت اجتماع یجادباعث ا  یرا ز  ؛ کار است

 سش:پر 

از   یکی موسیقیاز اینکه آموزش هنر، دپارتمان  یبا،ز  ی هنرها ۀدانشکد یدانشجو یک 
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تواند رشتۀ  چون مدت تغییر رشته به پایان رسیده است نمی و  ،  مواد درسی بوده اطالع نداشته
 یست؟ چ  یقیموس یلحکم تحص حال  خود را تغییر دهد. 

 پاسخ: 

   1است.  یزجا  یقیموسآموزش 
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 شغل زن  
 پرسش:

صالح    یشانا   یا   ؟کندی م  یق ( تشو یزیون)تلو   ۀها را به حضور در شبک زن   امام  یاآ
  یدا ها حضور پکه در شبکه در برنامه   یزن  یبرا   یشانا   یح نصا  یم؟کن  یما از آن دور   داندیم
   ید؟او دار  یبرا  ی و چه ارشادات ؟یستچ کندیم

 پاسخ: 

   یم الله الرحمن الرحبسم 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

حضور داشته   یجمعاعالم های رسانه کار کند و در  تواندی م ؛استمرد مثل  زن
 1باشد.  یبند که به حجاب واجبش پا یباشد؛ البته تا زمان

 پرسش:

 من!  یموال  یبرکات خداوند بر شما ا سالم و رحمت و 

  ی لمس کند در حال ینه قصد معاطبابت، مرد را به   ۀاست زن در عرص  یزجا   یامن، آ آقای  
اوقات ما را مجبور    یگاه  ، بینیمی نم  یم روش تعل  ینما به ا   یول  ؟که پزشک مرد وجود دارد

معا  کنندیم را  ا   ،یمکن  ینهمردها  به   ینبا  ما  که  کلبهانه    یت فعال  یپزشک   ۀصدر عر   یطور 
 من؟  ی موال ی ا  یست زنان. حکم شما چ راینه فقط ب  کنیمیم

پسر پاکان.    ی پاکت هستم. مرا فراموش نکن، ا   ی و پدر بزرگوارم، محتاج دعا  ید س   ای
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 شما هستم. ی دعا  یازمند ن  یارمن بس

 پاسخ: 

عل  صورت    یکم و  در  بدارد.  زنده  را  شما  خداوند  برکاته.  و  الله  رحمة  و  السالم 
مثال   است؛    یزدر صورت وجود ضرورت جا  ین است؛ همچن  یز دستکش جا  یدن پوش
 1هستم.  یق شما خواهان توف یمعالجه باشد. از خدا برا  تنها راهِ اگر 

 پرسش:

 من...  یو موال  یدس ی سالم بر شما ا 

هستم... و    یردرگ  هاآندارم که با    یاری ت بسسؤاال علم زن  م  یکعنوان  در شغلم به   من
 من...  ی ت برسم، آقاسؤاال  ینشما به پاسخ ا  ۀناحی از  یدوارمام

لباس دانش  یگاه دختر  ن  پوشند ی م  ییهاآموزان  قانون  مطابق  از  و    یست که  پس 
بزرگ مو و دستبند را از    هاییپس مثل کل  یگر د   یزهای ها و چلباس   ین ا هشدارهای مکرر،  

داده    یلاو تحو  یول  یا آموز  به دانش   یدبا  یااست؟    یزجا  هاآن  بردنین باز   یا . آگیریمیم  هاآن
  یدچه با  هاآنآموز از مدرسه برود با  بماند و دانش   یباق  یادی زمان ز   یل وسا  ین شود؟ و اگر ا 

قبال    یلی وسا  یف تکل  ؟کرد ب  که  چ   ین از  است  با  یا آ  یست؟رفته  ا   یدما  آموزان دانش  ینبه 
 یم؟کن  یخود را َبر  ۀ و ذم یم بازگردان

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.  یکم و عل

در  دانش  ی شخص   یل وسا  هاین ا   چون اما  شود؛  بازگردانده  او  به  است  آموز 
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  یست ن  یاجیاحت  گیردی را دربرم  یا ساده و گستردهامور  خصوص گذشته، از آنجا که  
مبلغشان صدقه داده    یا   ینرفته، بازگردانده شود؛ اگرچه بهتر است ع  ینآنچه از ب

 1.  ...شود

 پرسش:

 بزرگوارم...  یموال  یسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ا 

  ینو ما را بهتر  گرداَند یروزپرا شما  کند و  یاریشما را  خواهمی توانا م ۀمرتببلند  یخدا  از
ها  خانم   یکه دارم برخ  یامن، با توجه به حرفه   یـ قرار دهد... آقا نبوت   یتآل ب  یا شما ـ   یاور
دوم مراجعه   ۀمرتب  ی... وقتکنندیفراموش م  یول  ،گذارندیاز لوازم خود را نزد من م  یبعض 

خود را پس    یلتا وسا  گردندی بازنم  ی... اما برخگردانمیبازم  هاآن را به    یلوسا   ینا   کنندیم
  ها آن ندارند... با    یارزش چندان  یهستند و برخ  یمتی ق   یزهاچ   یبرخ  ینکه. با توجه به ا یرندبگ 

هم و  شما  و  بدارد  مستدام  را  شما  خداوند  کنم؟  حفظ    ۀ چه  را  شما  فرمایدانصارت  از   ...
 من. ی موال ی درخواست دعا دارم، ا 

 پاسخ: 

را صدقه    هاآن السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.    یکمو عل
 2بده. 

 پرسش:

پاسخ سؤالم    خواهمی من، احمدالحسن! از خداوند عزوجل م  ی آقا و موال  ی سالم بر تو ا 
 . ییبفرما  زودِی زودرا به 
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دوست دارم.    یلیاز مراجع، معلم هستم و شغلم را خ  یکی  ۀ تابع  یهااز حوزه   یکیدر    من
را که    اموریاز  یدر حوزه بمانم تا برخ خواهمی و م دهمیو اخالق درس م  یرهبنده فقه و س

  یمن، از شما خواهش یاصالح کنم. آقا  ـیرمستقیم طور غ به دارد ـ اختصاص دعوت  ین به ا 
متح  من  بمانم    در   یرمدارم.  شغلم    یا حوزه  دهماز  آقا انصراف  بس  ی.  شما  از    یارمن، 

 سپاسگزارم.

 پاسخ: 

  یندیش ب  یخوبالسالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. به   یکم و عل 
از هم ب   یدی عقا   یات جزئ   ۀ و  مانعنموده   یانکه  و  اطالع حاصل کن  در    یام  ندارد 

از  یبمان  یباق  ـی زمان  یک تا  ـ   هاآن  ی هاحوزه برا .  تسد  یق توف   یت خداوند  را    ید و 
 1. کندی م یصالحان را سرپرست وخواستارم؛ او سرپرست من است  

 پرسش:

  یهالباس   ی . و کندیلباس کار م  یراِت تعم  یاطِی از خواهران ]انصار[ در کارگاه خ  یکی
  ییهازنان و دختران لباس   ی. بعض کندی متعمیر  شده را  دوخته   یهابلکه لباس   دوزد؛ ی نم  نو

نما  ها بدن لباس   ین ا   یبترت   ین را تنگ کند و به ا   هاآن   خواهندی و از او م  آورندی او م  یرا برا 
آن را از امام   یحکم شرع  خواهدیو م  استکار ناراحت    یناز ا   یخواهر انصار   یند و ا شویم

 شود.  یاجو احمدالحسن

که    یدر حال  ؛زندیدست زنان نقش حنا م  یرو   یاز خواهران انصار   یگرد   یکی  همچنین
و از    بینندیرا م  هاآنو مردان نامحرم    روندی م  یابان به خ   یت وضع  ین زنان با ا   ین ا   داندیاو م

 خدا رحمتتان کند!  یست؟آن چ   ی. حکم شرعکندیم  یموضوع در دلش احساس ناراحت  ینا 
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 : پاسخ

 یگران د   ینکهوجود ندارد و ا   یاشکال  هاآن شده توسط  گفته   ی کارها  ین در انجام ا 
هر    یرا ندارد؛ ز   هاآن ه  ب  یارتباط  دهندی انجام م  یکار چه   هایشآرا   یاها  لباس   ینبا ا 

 1. شودیبا عملکرد خودش محاسبه م یانسان

 پرسش:

نقاش می  یدختر  او  از  دختران  که  چهرههست  گاهی  خواهند  و  کند،  نقاشی  را  شان 
  چه بسا   هاآن شود، و چهرۀ  دادن به مردم کشیده می نشانقصد  شان به تصاویری از چهره 

خواهند حکم  می ولی    بینند هیچ مانعی برای این کار نمی   هاآنشود.  بدون حجاب کشیده می
شده و بدون حجاب را بدانند؛ و اینکه آیا نقاشی  صورت نقاشی هایشان به شرعی نمایش چهره 

 ثیری دارد یا خیر؟أ باشد ت  ا بدون جزئیاتیی رنگی باشد یا سیاه و سفید، 

 پاسخ: 

 2دون حجاب جایز نیست. بنمایش تصویر زنان محجبه،  

 پرسش:

چیزهایی را که دارم  گشاد( و  مانتوهای  )چادر و  هستم  زنانه    هایلباس من فروشندۀ  
و پایبند به حجاب است و آرایش سبکی  ا دهد. کند نمایش میمدل کار می عنوان زنی که به 

 شود. وضوح دیده می ها آرایش او بهدر عکسهم دارد، ولی 

 هاآن و هم زنان ممکن است    انبا توجه به اینکه هم مردهای او ـ آیا من با انتشار عکس 

 
 .27ص  5مسائل متفرقه: ج  ،های فقهیکتاب پاسخ - 1
 هـ.  1442رجب   ،24احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 2
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 ام؟ـ گناهی مرتکب شده را ببینند 

 پاسخ: 

کنی   کار  هم  غیرمحجبه  مانکن  با  شما  اگر  حتی  و  ندارد،  اشکالی  کار  این 
زنان غیرمحجبه یا غیرمسلمان لباس بفروشی هم  اشکالی ندارد، و اگر بخواهی به 

 1اشکالی ندارد.

 

 
 همان منبع.  - 1



 پذیرفتنی نیست زنان   یهعل خشونت
 پرسش:

همراه است    یادیبا زنانشان دارند که با فحش و دشنام ز   ییبرادران انصار رفتارها   یبرخ
  ی گاه  ین همچن   ؛کشیمیخجالت م   هاآن   یانکه از ب  کشدیم  یی ها کار به جاهاوقت   یو بعض 

را کتک م زنانشان  ا   زنند؛ ی اوقات  نم  هاین من  از خودم  است که    یزهایی بلکه چ  گویمی را 
  یری برادرانم را بر هر خ دارم  ما را به درد آورده است. از خداوند مسئلت    یهادل   واتفاق افتاده  
کنند که خواهران انصار با آن به    یشه پ   ی برخوردها، رفتار   ین ا   ی جابه   هاآنو    ؛ موفق بدارد
 دهند!  یاری محمد را و با لسان و سنان محمد و آل  ،خدا برسند 

 پاسخ: 

به که  هستند  نفر  دو  شوهر  و  و    یلۀوسزن  همسر  و  هم عقد،  مصاحب  نشین 
طور  بلکه دو نفرند و به   یستند نفر ن   یک   ینان ا   شودیم   یدتأک  ین اند؛ بنابرا شده   یکدیگر

به   ین است، و ا   ی حتم هاآن  ین، بمسائل  یاریوجود اختالف و تفاوت در بس یعیطب
ورزد(.    یباییکند )و نسبت به او شک   لرا تحم  یگرید  یکهر   ینکهدارد و ا   یازصبر ن

با هم استمرار    هاآن مشترک    یبرقرار باشد تا زندگ  یمحبت و مهربان  ید با   ین زوج  ین ب
  ی و شکست اجتماع  ی از ناتوان  ی ا دو، نشانه   ین ا   ینو کشمکش ب  درگیری وگرنه    ؛ یابد 
  که  یحل مشکالت  یسبحان برا   یاساس خدا   ینست. بر هم هاآن   یهر دو   یا  ،ییک 

  ینا   یهارشاد و توجبه    یز و ن  شودی زن و شوهر منجر م  ین ب  ی به اختالف و ناسازگار 
و نزدیکی با  قرابت  افراد جامعه که    یکه برخبه این صورت    ؛ کرده است  یقدو، تشو

.  یندزن، در موضوع مداخله و وساطت نما  ۀشوهر و خانواد  ۀخانواد  یعنی دارند،    هاآن
ا    اَق َوِإْن ِخْفُتْم ِشقَ   : فرمایدی متعال م  یخدا  ْهِلِه َوَحَکم 

َ
ْن أ ا م  َبْیِنِهَما َفاْبَعُثوْا َحَکم 



 157 .............................................................................................. زن در جامعه

ا   ِإْصاَلح  ُیِریَدا  ِإن  ْهِلَها 
َ
أ ْن  ا م  َخِبیر  ا  َعِلیم  َکاَن  الّلَه  ِإنَّ  َبْیَنُهَما  الّلُه  ِق  از   1ُیَوف  )اگر 

گاه شد  هرزن و شو  یاناختالف م زن   ۀاز خانواد یمرد و داور  ۀاز خانواد یداور  ید، آ
که خدا    آوردیم  ید موافقت پد  یانشان اگر آن دو را قصد اصالح باشد، خدا م  رگزینید ب

گاه است(  . دانا و آ

است حرام و جز در »نشوز«    ی مرد بخواهد همسرش را کتک بزند، کار   اینکه
  ؛ و شودیمعنا م  ی خواباست که به امتناع زن از هم   یحالت خاص  ینا و    ؛نیست  یزجا

)حق( را قرار داده که    ین هم   یر نظ   یز زن ن   ی باشد. خداوند برا   ید شد   ید هم نبا زدن  
   2با زن.  یخواببودن امتناع شوهر از هم عبارت است از حرام 

 پرسش:

است، و   ی که اثر آن در بدنش باق ی طور  ؛ شدت کتک زده استهمسرش را به  یشخص 
بر او واجب   یهد   یاکتک زده است. آ  اشی زدن نامزد همبه خاطر  به دخترش را    طور  ین هم

 یست؟ زدن چاست؟ حکم کتک 

 پاسخ: 

که    یکس  یه،د  دربارۀاما    ؛کارش استغفار و درخواست بخشش کند  یبرا   یداو با
به او تعلق    یهد  یاآ  یند کند و بب  یتشکا  یبه دادگاه شرع  تواندی است م  دیده   یبآس
 3. یرخ  یا گیردیم

 پرسش:

 
 . 35: ءنسا - 1
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   یم بسم الله الرحمن الرح

 و رحمة الله و برکاته. یکمعل السالم

باد و    یبه پدرت محمد بن حسن عسکر   دهمی را سوگند م  تو  او  که سالم خدا بر 
ما    شوند یکه دارند باعث م  ی اخالق  یلدلانصار شما به   ید؛فرما یلخداوند خروج شما را تعج 

تمام    یگرد  گویدیجنگ و دعوا دارد و م  با ما سرِ   یش. شوهرم اکنون با کارهایماز حق دور شو 
به    یرا رها کرده و توجه  یت اوالد و مسئول  یت و ترب . ا کردم  پیدا را    شما حجِت بر  و من  شد،  

درست    ین ا   یا است. آ  یکاف  یم ا آورده   یمان ما ا   که   ین هم  گویدی و م  بینم ی در او نم  یا امور دن
ا  م   ی سخن  ین است؟  او  که  محمد   ؛ گویدیاست  اخالق  کجاست  چ   ی؟ پس  جز    یزی من 

درست است   ین ا  یا . آبینمی نم ینند هم بنش ور مردم د یه عل  ینکه و ا کارهای نادرست فحش و 
  ی؟ شما کِ بترساندما را   یمشکل ین تر کوچک  حتی و آن وقت  ، شود یغ تبل   گونهین دعوت ا که 

  ید؟ د  یم شما را خواه  یربا دل   ۀچه زمان چهر   دهید؟یبه ما مرا  و آرامش    یتو امن  آییدیم
 . کندیچراکه طرف مقابل فرار م ؟ کند یغ َپست تبل ی بر او واجب است با اخالق یاآ

شما به    کنمیو خواهش م  ،ید روشن کن   یمخواهشمندم برا   از انصار امام  گویمیم  من
. چشم  ید بده  یعپاسخ مرا سر   دهمیخدا سوگند م  یت. شما را به حاکمیدسفارش کن   هاآن
 . ییداز ما دفع نما کنیم ی م یکه در آن زندگرا  یتا ظلم یمو منتظر  یم به شما دار  یدام

 و رحمة الله و برکاته.   یکمعل والسالم

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

آخرت و    یررا به آنچه خمن  ؤمردان و زنان مخداوند مسئلت دارم حال تمام    از
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ندر    یایشاندن است  پ   یکوآن  اوص  یامبرانگرداند!  و    یبرا   یاو  مردم  اصالح 
اخالق   میان  گسترش  در  آمدهخوب  کسمردم  م  یاند.  ش   گوید یکه  از    یعیان من 

اش و مردم  و با خانواده  شود   ته آراس  هاآن به اخالق    ید با   هستم  محمدمحمد و آل  
 1کند.  یشهپ  ی رفتار خوش

 و رحمة الله و برکاته   یکمعل والسالم

 پرسش:

 سالم علیکم، سید و موالی من، یمانی آل محمد، و رحمة الله و برکاته. 

که    ی و کتکش بزند و ]بابت[ هر اشتباه  ید حق دارد به زنش ناسزا بگو   یانصار   یک  یاآ
  ی و بعد از مدت  دهدیبه زنش م  یزی چ   یوقت  مثال    او را سرزنش کند؟   افتد یدر خانه اتفاق م

و   دهیی نم  یتتو به من اهم  ید مرد هم بگو  ،فراموش کردم  گویدیو زن م  خواهدیآن را م
در    ی چقدر او را دوست دارم و حت  داندی خدا م  فقط   .کنییاست که فراموش م   ین هم  یبرا 

که    خواهمی عذر مـ  آقای من  یا ـ . من از خدا و شما  دهمی م  یتامور به او اهم  ین تر ساده
اذبا شدم  م   ی؛ شو   یتعث  است    ییخطا   یانصار   یک  شنویی م  یوقت  دانمیچون  کرده 

 .شویی ناراحت م

 . یدگانمنور د  یا  یرفت،خواهم پذ  ید بده  یپاسخ شما هستم و هر پاسخ  منتظر

 .یخود فراموش نکن  ی مرا از دعا دهمیشما را به مادرت زهرا قسم م و

 پاسخ: 

و    ی السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. قطعا  فحاش  یکمو عل
دوستانه    ی ارتباط  ین، زوج  ینارتباط ب  ید ندارد. با  یبحث   یچ ه   ی و جا  یست، ن   یز ناسزا جا 
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 1اساس رفتار کنند.  ینبر ا  رودی باشد، نه با نفرت. از دو طرف انتظار م یزآمو محبت 

 پرسش:

نظر  همه اتفاق   کنیم،ی صحبت م  یند   ۀشزه )نافرمان( در حوز زدن زِن نا  ۀدربار   یوقت
با زدن  که  ول  یددارند  باشد؛  عذاب  و  شکنجه  واقع  یوقت  یبدون    رسیم یم  یزندگ  یتبه 

م ضرب   یار بس  یت وضع  کنیم یمشاهده  و  است  بدنومتفاوت  بس  یشتم  اتفاق    یار همسر 
حدود تجاوز    ین که از ا   ید مر   یو سزا   یست؟ حدوِد زدن زن ناشزه چ  یقطور دق. به افتدیم
از آزار    تریسته شا  یکو شدن و اصالح نفوس با صبر و رفتار نارزش قائل   یا آ  یست؟ چ  کندیم

که طرف   یخصوص هنگامبه   ؟دنبال داردرا به  ی و زبون یکه احساس خوار نیست  یجسمان
 شما باشد؟  یبانیو پشت یت از شما و تحت حما تریف مقابل ضع

 پاسخ: 

طور معمول عمل  که به   یست ن  یتی وضع  یا   یعیطب  یت وضع  یک زدن زن،  کتک 
خوردن از شوهر  کتک   یلدلاگر زن به   یباشد؛ بلکه در حکومت اله  یحبه آن صح

مرتکب   ییو اگر ثابت شد مرد خطا شودیم یدگیاو رس یتکند به شکا  یدعو  ۀاقام
   2شده، مجازات خواهد شد. 

 پرسش:

و )شوهرش(    خواندی ـ نماز نمخودش هم جزو انصار است   که  یحال  دراز انصار ـ   یکیزِن  
را به کار    ی شرع  یهاراه  ۀ شود و هم  یبند تا به نمازش پا   یدههرچه در توان داشته به او بخش

شود نمازخوان  همسرش  تا  آ  اییدهفا  یول  ،گرفته  است.  نماز  به   تواندیم  یانداشته  خاطر 
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 طالقش بدهد؟  یابزند   را کتک ونخواندن ا 

 پاسخ: 

موعظه   یحتش نص  تشو کند،  نمازخواندن  به  و  کند  هم  یقشاش  به  و    ین کند 
 1ادامه بدهد. کتکش نزند و طالقش ندهد.  یتوضع

 پرسش:

 . یدباش  یرو انصار شما، در هزاران خ یالو هر سال، شما و خانواده و ع یم رمضان کر 

 است: پرسیده از خواهران  یکیو  کنمی شما نقل م یاست که برا  یپرسش یزم، امام عز  

عل   موالیم،  فدا   ، یکمسالم  موال  یروحم  پرسش  من.   ی شما  دربار   یبنده  که    ۀدارم 
 است:  یمشکالت اجتماع

جا   یبرا   آیا بزند،    یزشوهر  را  همسرش  به   زیرا است  اینزن  به    شوهرکه  جهت 
  شده است؟   یعصبان  کندی نم  مفراهخانه را    یضرور   یازهاین   ندارد و  یتوجه  هایشیازمندی ن

  حی روهای آسیب  هعالوبه  ؛ شودیزن م ی برا  ی جسم یانباعث ز  امور آماده نشود  ین و اگر ا 
مسئله را    ین ا   آیا   ...یمن پول دارد، ول  یازهای ن ید خر   یشوهر، برا   ینکه با توجه به ا   ؛ دارد هم  

 ؟ یاوریمبه شمار ب  یراخالقیاز مسائل غ 

انصاف به خرج    ناحق به او ستم کرده استکه به   یبه کسکه نسبت  کسی    ی من، ا   آقای 
  هرگز  خواهدی که زن مرا    یزی ]شوهر[ اصرار دارد چو    ؟شوهر، انصاف دارد  ین ا   یا آ  دهید؛ یم

همه ترس، فقط   ینمبارزه کن و ا  یت: با منگویدی. به قول خودش که منخواهد کردفراهم 
که    گویدی مبه همسرش    یسخنان  آید یم  یش پ  یاختالف  که   است؛ و هر بار  یت خاطر منبه 
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 ... بدون ناسزا و  یول یست، خداوند از آن خشنود ن

 ؟ یست، نظرتان چباهینا پاداش را بدهد. در   یناهل رحمت، خداوند به شما بهتر  ای

 پاسخ: 

 الله و برکاته  ة السالم و رحم یکم و عل

 .شما را زنده ِبدارد خداوند ، لله الحمد

به   ینکها  را  همسرش  اختالفشوهر،  ب  ی خاطر  قطعا     است   یِنشانکه  بزند، 
، درگیری  گذارکه قانون  ی توجه داشت تنها حالت  یدو رد شده است؛ و با  یراخالقی غ

و    زند؛یاست که همسر از شوهرش سر باز م  یحالت  را مجاز دانسته،  منجر به زدن
  در سعی    ینکهو ا   نمکیم  یحت نص   یباییرا به شک   یشوهر   چنینین بشخصه، ا بنده  

 . از او جدا شود؛ هرچند شوهر حق دارد زن را مجبور کند یا  داشته باشد اصالح

که هرکدام از زن و مرد بدنی  د  بفهم الزم است    یهر شوهر و همسر   ین همچن 
و    ی هستند که در اثر ترشحات هورمون  یمیایی ش  ییها، ابزارهاو بدن متفاوت دارند،  

،  نکته  ینا دانستن    ۀ یدو فا   گیرند؛ یقرار م  ی درون یمسائل، در معرض فشارها   یگرد
به   یاری از بس   یشگیری پ طول  خانم در    یاگر بدان   مثال،   عنواناز مشکالت است؛ 

قرار دارد که به   ی[ در معرض ترشحات داخل یانه]عادت ماه اشیانه ماه ۀمدت دور 
بتواند خودش را کنترل کند    اچه بس  شود،یم  اشی باعث اختالل حالت عصب  ینوع

  یل تبد  ینشود و آن را به مشکل بزرگ  یا ساده   ِی هر ناخرسند   یبرا   یو هدف آسان
ا   همچنین.  نکند شوهر،  کندرا  نکته    یناگر  ا درک  در  حالت    یاها  حالت  ین ،  در 
د  ی باردار  اختالال   ی حاالت  یگر و  باعث  حال  مراعات    شودی همسر م  ی عصب  ت که 

  یا در کار    یاری بس  یآقا و خانم، در معرض فشارها   همچنین.  کندی همسرش را م
  ی شکل بد به   که مضطرب است  یتاکس ۀرانند  چه بسا  گیرند؛ یقرار ممحیط بیرون  

کند و او را هدف   یل تبد  یهمسر را به روز بد   یاروز شوهر    طوری کهبه   ؛رفتار کند 
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 دهد.قرار  گ  ای کوچک به مشکلی بزر مسئله کردن  تبدیل و    یناخرسند   ی برا   یآسان

که  هستند    یمیایی ش  یما، ابزارها های  متوجه باشیم بدن   یدباما    ینکها   نتیجه
در    یرونی رفتار ب  یا خصوص  به هر حالت    چه بسا؛ و  قرار دارند  هاواکنش   یرتحت تأث 
قرار    ی ناخرسند   ی برا   ی و هدف آسان  کند   و پریشان و آن را مضطرب  باشد،  آن مؤثر  

نفس  و  تالش کنیم از نظر روحی ارتقا یابیم  است که    ینا   یشگیحل همتنها راهدهد.  
به  باشد؛ و مان مسلط بدنی  ی هاکه بر اضطراب یمده ای پرورش گونهخودمان را به 

را بکشاند؛ و به هرجا که خواست ما  اجازه ندهیم  مبارزه  این  در  نتوانستیم  اگر    آن 
م؛ در  یمبارزه کنخود  نفس  حد با    ترینیین در پا  کمدسِت   ، شویم  یروز پطور کامل  به 
  سود  ینباالتر   مان،ی آن از زندگ  یکل  بردنین باز   یاکردن تعداد مشکالت  با کم   یجهنت

 اطرافیانمان محقق کنیم. و خودمان  ی برا  و بهره را 

است که بر شوهر واجب   یا مسئله   ینهمسر، ا   یازهایساختن نفراهم  ۀمسئل  اما
 1. باشد کافی برای این منظور داشته  که پول یاست؛ البته تا زمان

 :  ه استنوشت  یعنوان مسائل اجتماع به یو خودکش یت جرم و جنا دربارۀ  ایشان

اغلب    کندیم   یکه خودکش  یشخص   و  ؛باشد  یقربان  چه بسامجرم و قاتل  فرد  
 . است یقربان  یک

  دهید، یقرار مدشوار  سخت و    یطکل جامعه را در شرا   یا   یگروه  ی،فرد  یوقت 
 2رفتار کنند.  ی اخالق یا یعیطور طببه  هاآن ید انتظار نداشته باش

 
 . 2018ژوئن  3تاریخ ، بهاحمدالحسنسید  بوکفیس نوشت صفحۀ پی - 1
 م  2020اکتبر  ، 19احمدالحسن یدس بوکفیس  ۀصفح  یامپ - 2
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 صورت زیر نوشت: پست، توضیحی به  ینکنندگان ا از دنبال  یکی

.  انسان به خداوند متعال است  یکینزد  یا  یدور   ۀیجافتد نتی که اتفاق م  یاعمال  تمام
خواهد ی چه مهر   یط،است. شرا   یطانیکارها ش  ین ا   ، کندیرا پرت م   یشهابچه   ی مادر   یوقت

 کند. یماند که اعمال فرد را کنترل میم یباور راسخ باق  یک همچنان  ، باشد

 پاسخ: 

 . یزمعز  ، درود خدا بر شما

بیلیون م  حداقل مادر  رها    د کهدار یا خداناباور وجود    یندیها  را  فرزندان خود 
 1اند.نکشته  یا نکرده 

 پرسش:

خداوند    ی خالف رضا   ی کار   نکردهی تا خدا   کنمشما نقل    ی برا   میخواهیمرا    ییماجرا 
و چهار فرزند دارد.    یستدارم که شوهرش مؤمن ن   ی. خواهر مؤمنیمباشعزوجل انجام نداده  

  یخشن  یار شوهرش رفتار بس  یرا شوهرش سوزانده است؛ ز   یت سبب آزار و اذاو خودش را به 
به او دشنام    ینکهعالوه بر ا   یداست؛وشتم بر بدن او هو که آثار ضرب  یطور داشته، به   یبا و 

به فوت  در سه روز آخر مانده    یبا  است. تقر   زدهی م  آمیزینزشت و توه  یهاو حرف   دادهیم
تا آنجا که او را از واردشدن به اتاق خودش و رفتن    ؛شده بود   یاد شوهر او ز   یتآزار و اذ  ی،و 

خواب و  آشپزخانه  خار   یدنبه  م  ج در  منع  اتاقش  حت  کردهی از  و  و...  د  یاست  و    یدارمانع 
  ی کنترلش را از دست داده و خودسوز   یتا آنجا که و   ،شدهیاش مبا خانواده  یگرفتن و ارتباط 

  یمارستان تخت ب   ی موضوعات را قبل از فوتش رو  ین تمام ا   ی و  ینکه کرده است. با توجه به ا 
  یز ها نگفته   ین بوده است و ا   ی ارستان بستر یمروز در ب  یزدهمدت س گفته و قبل از فوتش به 

شوهر صادر شده    بازداشتوضبط شده است؛ در حال حاضر حکم  توسط بازپرس دادگاه ثبت 
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اند و بعد از آن  زن فرصت گرفته   ۀماه از خانواد  یک  حدودشوهر،    ۀاست. خانواد  ی و او فرار 
در    یری عشا  ۀجلس را  مسئله  چند  پاسخ  بنده  و  شد،  خواهد  شما    اینبرگزار  از  خصوص 

 درخواست دارم:

کرده   یبوده که زن را وادار به خودکش  یاو کس  یرا شود؟ ز   یاست شوهر، زندان  زیجا   یا. آ1
 است.

کند؟    یافتدر   ینارد  یلیونم  30تا    20مبلغ    یری وفصل عشاحل   ی است شورا   یزجا  یا. آ2
 عرف است. یر، عشا  یاندر م   یبا  است که تقر  ی در حال حاضر همان مبلغ ینو ا 

در    یگرو ما هم سه روز د  ید نظر کنصرف   یتتاناند شما از شکاگفته   هاآنحال حاضر    در
 ما!   یآقا   ی ا   ید، ما دار   یبرا   ی . شما چه سفارشکنیمیوفصل مشما را حل   ۀمسئل   ی،ا جلسه

 پاسخ: 

او جا  کردنی زندان اذ  یزشوهر و مجازات  و  آزار  اگر سبب  همسرش    یتاست، 
و نظر   ی رأ  یرفتن پذ ین همچن  ؛ باشد کرده یکه او را وادار به خودکش ی صورتبه ، شده
ثابت    ینکهشرط ا است، به   یززن جا  یبرا   یهمثل گرفتن د   یریوفصل عشاحل   یشورا 

 بوده است. یو  یشود او مسبب خودکش

  ین ا   یری، و نظر عشا  یبه رأ   یهو سپردن قض   یتنظرکردن از شکاصرف   ۀمسئل  اما
نظر کنند بهتر است ابتدا  صرف   یت و اگر قرار شد از شکا  گرددیزن برم  ۀبه خانواد

 1حقوقشان وجود داشته باشد.  ی برا  ینی تضم

 پرسش:  
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 ؟ یستتوسط برادرش چ زدن خواهر  حکِم  ، من یموال

 پاسخ: 

 1. یستن  یزجا

 پرسش:

عذرخواهم  ینا خاطر  به   یم،آقا عرب   یبرخ  .پرسش  ن   هااز  امروز  ختنه    یزتا  را  دختران 
 ؟ است یحکردن صحختنه  ین ا  یاآ .کنندیم

 پاسخ: 

 2. خیر

 پرسش:

 ؟  یستکردن زنان در اسالم چ حکم ختنه 

 پاسخ: 

 3. یستن  یزجا

 پرسش:

 و رحمة الّله و برکاته  یکمسالم عل 

 .یما  و سلم تسل  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد یصل عل الّلهم

 
 .2018جوالی  2تاریخ ، بهاحمدالحسنسید  بوکفیس نوشت در صفحۀ پی - 1
گوست  22تاریخ ، بهاحمدالحسنسید  بوکفیس نوشت در صفحۀ پی - 2  . 2018آ
 هـ.  1442رجب   ،24احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 3
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 ! یمانی احمدالحسنمن،  یموال  یبر شما، ا  سالم

انتخابات  برای    هاآنو    یستند ام جزو انصار ن خانواده   یاز انصار هستم ول  ی! من زنسرورم
  یک از    یشکردم و نام ب مخدوش  ( را  گیریی )رأ   ۀ من فشار آوردند. من هم رفتم و برگ  هب

از   یشدر برگه نام ب  ینکها  یا .... آاند یچه کسان ها ین ا  دانستم ی نم در حالی که حزب را نوشتم 
  ی کار گناه  ینا   یا. آیدلطفا  پاسخ بده  یر؟ خ  یا   رودی حرام به شمار م  یکار   امحزب را نوشته   یک

 یر؟خ یا  شودی من محسوب مذّمۀ  رب

 پاسخ: 

 یم بسم الّله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالّله عل  یو صل  ین، الحمد لّله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

توف   خداوند را  ب  یق شما  اگر  بوده   ینا   ه دهد!  مجبور  را    یا کار  شما  خداوند 
را    یا آخرت و دن  یرشما خ  یآمرزندگان است. از خداوند برا   ینکه او بهتر   بخشدیم

 !خواستارم

 1و رحمة الّله و برکاته.  یکم السالم عل و
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 استبودنش  زنزن،   ویژگی
روز جهان  منینؤیرالمام  یالدمناسبت مبه   احمدالحسن  سید   ۀزن در صفح  یو 

 مبارک خود نوشت.  

 
 به پیام شدهعکس پیوست 

خ  13 پر  والدت  عل  یررجب،  رحمت  روز   یو  برا   ی است...    ۀ هم  یمبارک 
 دوستدارانش.

روز    ۸ است...  زن  روز  هم  یدام  ، یدلسوز لطافت،  مارس،  آرامش...  زنان    ۀو 
 . یدباش  یت و عاف  یرساله در خ جهان، همه 

متماای  شاخصه   ترینمهم  را  زن  به زن   کندیم  یز که  که  است    یمعنابودنش 
  ؛ است  یدگان ستمد  ا داشتن بو انصاف   ی دردو هم  ی و دلسوز   بودن یف و لط  یمهربان

 . دلسوزانه و عادالنهمالیم،  یهاحلراه  یمعنابه 

 .هاینه نفرت و ک ی معنااست نه به  یدشد  ی عشق و مهربان ی معنازن به 

 در برابر مرد است.   یگریزن طرف د   خالصه، طوربه 

خشونت و تعصب مرد و رفتار درشِت    ۀ بدون خشونت در برابر جنب  یف لط  ۀ جنب
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 اوقات. بسیاری خشن، در 

دعنوان  به   ما فاطمهایی  گیری موضع  دار،ین افراد  بانو  ز   ۀ از  بانو  و  و    ینب زهرا 
  یم؛ ( و رفتار مهربانانه و بالطافت آنان دار هاآنخدا بر  )صلوات    یم مر   یزهدوش  ی بانو 
  یده که به آنان رس   ی بزرگ  یهاظلم و اهانت   ی،دلخشونت، سنگ  یهادر عرصه   یحت

 است.

از    یکی  یا  ،بینیم یتندرو« م  را در صف »راسِت   ی، زناناست که امروز   بارتأسف 
را در    یزن  یا   ،خواندیمفرا   یگری د   ینی د   ۀ فرق  یکه به کشتن اعضا  بینیمیآنان را م

و    یز انگ نفرت  ییبلند و خودنما  ی و صدا   یادکه تمام سخنش، فر   بینیم ی ها مرسانه 
 مردان است. ین با بدتر  گویییاده ز 

  ین سمت اشتباه نرود؛ به ا ب رفتارش باشد و به مراق  یدبا   یت متعادل و بادرا   زن
  ـی و دلسوز   یمهربانلطافت،    از جملهبودنش ـ زن  های یژگیو  ین تر که اگر مهم   یلدل
 . برایش باقی نخواهد ماندزنانه  بیش از یک بدن با اعضای تناسلی  از دست بدهد،    را 

مردان   یه شب  ی زن  کنند ی از مردم افتخار م  یبرخ   یازن    یکاست که  نابخردانه  
 مردان است.شبیه رفتارش  یاشده است 

 1نه برعکس آن.  ،است یب شدن زن به مردان، عشبیه 
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 کرده است ؟   منع اسالم عشق را  آیا
 پرسش:

 .یامام مهد فرستادۀ و  یوص من،  ی آقا و موال ، یکمسالم عل 

در درون من غوغا    چراکه  ؛ ولی مایلم به آن پاسخ داده شود   ؛ این سؤال ببخشیدمرا بابت  
  ؟ورزیدن بین زن و مرد را حرام کرده استآیا دین اسالم عشق   . و درگیری به پا کرده است

من بابت این سؤال    ؟آیا برای زن جایز است یا حرام  ، ازدواج و ارتباط رسمی باشد  ، اگر نّیت
 .پاسخ سؤالم را بدهد احمدالحسنوارم سید خواهم و امیدمعذرت می

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد األئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین،الحمد لله رب العالم  و
 . یماو سلم تسل

ـ   ین ب  یو جنس  یعاطفۀ  رابط   یبرا   ی متعال قانونوخداوند سبحان  از زن و مرد 
 یازدواج  است؛ که همان عقد ازدواج    ، ـ مقرر کردههابودن آن جهت مذکر و مؤنث 

بر  شاهد  دو  وجود  آن  در  است؛    ای که  الزم  شاهد   یاعقد  از    ی اگر  پس  نباشد، 
ی  برقرار ۀ  ثمر   ینحقوق زن و تضم  ین تضمجهت  به  ین ... و ا شود شدن، اعالن  ی جار 

 .  ...بوده است دو انسان مؤنث و مذکر ینارتباط ب

گاه است که من    و   یحتشما و تمام دختران مؤمن را نص تالش خواهم کرد  خدا آ
تا در راه صح گام  آورد  یشما به بار م  یبرا   اییمانه پاک و کر   یکه زندگ   یحیکنم 

دوست   آنچه   . یدنه و  عشق  مشما  نام  درخواست  نهیی داشتن  از  واقع    ی برا   یدر 
که    یرفتارها و کلمات  یابراز برخ  یاخاص،    یصورتبه   یاشکل  آن هم به   یورز عشق

از شخص   ،یزبرانگ و تکّلف   یرواقعیغ  یشترشان ب به   یواقع  یت و    دور است مرد و زن 
  یقات از آنچه تحق  یش ب  خواهمی موجود بنگر. من نم  هاییت . به واقعرودفراتر نمی 
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بر  که    تی یقاتحق  یم؛ بگوگویند  یموجود م  هاییت از واقع   ی تجرب  ی و مباحث استنتاج
  یاآنچه عشق  دهد  یموجود صورت گرفته است نشان م  های یت واقع  یجنتا   اساس

زن و مرد،    ینپس از معاشرت ب  یاپس از ازدواج    شود،ی منامیده  زن و مرد    ین ب ۀ  عالق
نم  یادی ز   مدت طول  گونه   ؛انجامدی به  مغرب  همان  در  امروزه  مشاهده    ین زمکه 

که عشق    ی در حال  ؛ کندیحالت، از چند سال تجاوز نم  ین در بهتر   چه بسا و    کنیم یم
بعد از مرگ    یاست بعد از گذشت چند سال و حت  یرممکنغ  ی، داشتن واقعو دوست 

ترک  ا و  به    یواقع  شق ع  ین بنابرا   ؛ یردپذ  یان پا یا  دن   ین کردن  پابرجا، عشق  و  زنده  و 
ل ارتباط دارد  متعاوسبحان   ی پابرجاۀ  آن زند  ه ب  چراکهمتعال است؛  وخداوند سبحان

عشق    ین بودن ا عشق ارتباط داشته باشد، از زنده   ین که با ا   یدنبال آن، هر عشقو به 
بنابرا   یقی،حق ماند.  به زوجش    ین،زنده خواهد  عشق مرد    یااگر عشق زن نسبت 

شدن به  یک جهت نزدخاطر خداوند و در راه اطاعت از او و به نسبت به همسرش به 
  در چراکهخواهد بود؛  ینده زنده و پا  یقی،حق یخدا باشد، عشقاطاعت از را خدا و در 

دست  به    هایشیها و دگرگون که قلب   ی... و کسبوده استعشق به خداوند    یروِ واقع پ
قادر است عشق  او  پس    خواهد؟یمتعال را مواز خداوند سبحان  یراوست، چگونه غ

 .بخشدم ودا متعال بنا شده است توکه بر عشق او سبحانرا  ین زوج ین ب

شدن با  ین و قر   دارین همسر د   ]انتخاب[  بهرا    مؤمنخدا،    ۀفرستادرو    ینهم  از
داده  شدن با او سوق ین نشو هم  دارین همسر دسوی ه زن را ب  نیزو  کرده،  یقاو تشو
توفاست خداوند  کر   یقت.  کر   یِع مط  یزِ عز   یِم دهد.  سبحاِن  که    باش  یمیخداوند 

ب  یا و در دن  کندی را تباه نم  یایشاول . آن قادر متعال  کندی م  ترحم  یشانا   ه و آخرت 
به    یل رو کرده است متما  متعالوسبحان   خداوند  یسو که به را    ی است که زن مؤمن

 .کندیم  دارین شدن با مرد مؤمن و دین قر 

واقع در    در  نامی،ی شدن، عشق میکی که شما قبل از عقد ازدواج و    یروابط  اما
طور  و به   شود یدادن عزت و کرامت و عفت زن مدستاز   ی برا عاملی    اوقات   یاریبس
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اش و عاطفه و عالقه   کند یاجتناب م  یتوضع  ین عزتمند از ا   یِم زن مؤمِن کر   یعیطب
 شود. او  یننشهم  رعی که پس از عقد شکند می یرا متوجه شخص مؤمن صالح

با  اعتماد مؤمن  او  یدزن  از  و  کند  توّکل  او  بر  و  باشد  خدا  متعال  وسبحان  به 
مورد  را    ی کسبخواهد   واقعا     نتیجه   در و    ، کند  یبش نص   است   خودش   ی رضاکه 

عشق  یۀ  در سا مقّدر کرده است در کنار او  برایش    یا دن  ینکه خداوند در ا را    یی روزها
 کند.  یبزرگوارانه و عزتمند سپر  ، و محبت

 الله و برکاته.  ةو رحم یکمعل والسالم

متون  برخی به   یاز  برخکه  تک دانشمندان جامعه   یطور خالصه  با  بر    یه شناس 
 : شودتقدیم می  یر اند به شرح ز به دست آورده  یات تجرب 

نت  «روبنسون  یلیامو»نام  به   یکاییآمر   شناسیجامعه بر  از    گیرییجهمستند 
ماجراها  یا مجموعه  عاطفی    ی عشق  یاز    یدنورز عشق   ِی فرض   : »عمرِ گویدیمو 

که عشق   ی: »هنگامگویدی م ینهمچن « .یشترو نه ب  پس از ازدواج، سه سال است
ممکن است حدود  و    گرایدی م  یفروغش به خاموش  رسد، یم  اشیعمر فرض  یان به پا

  رابطۀ عاشقانه که  را    واقعیتی  ینا   ،عاشقانه ۀ  رابط  هر دو طرِف تا    یک سال طول بکشد
 «. کننداز آن غافل بوده است درک 

م  همچنین تراکنش    یمیایی ش   یها»واکنش:  گویدی او  بر  غالب  مغِز 
عواطف   ِی عشق و انرژ  یهاو پالس  افکندی م یهها ساپالس  یدداشتن، بر تولدوست

درست  ـ   شود،یها متوقف م پالس   ین . سپس ا انجامدی مدت سه سال به طول مبه 
. پس  یردرا از سر گ  یشهاپالس  یآزادساز   تواندینم   یگرو د  ـیخال  یباطر   یکمثل  

 «شود.ی و خالصانه م یتعادلۀ  به رابط یلتبد  ،بر عشق  یمبتنۀ رابط ین، از ا 

ن   یَسند   پروفسور کورنل  دانشگاه  از  اساس    اینامه یانپا  یویورکهازان  بر  را 
از    50  یرو   یقتحق مرد  و  زن  از    37هزار  چه  عالم  سرتاسر  در  مختلف  فرهنگ 
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  یا عبارت بود از مجموعه   نامهیان پا  ین . ا یدا رسانبه اجر   یر،و چه افراد اخ  یشینیانپ
دو    ینب ۀ  سطح عشق و عالقۀ  یسمقا  برای  یولوژیکیو ب  یشناسروان  هاییش از آزما

  تواندی بود: »عشق نم  ین شده چن حاصل ۀ  یجرا دوست داشتند، و نت   یکدیگرنفر که  
از    یشب   تواند یعشق نم  کنند یمتأیید    یقات تحق  چراکه  یابد؛ استمرار    یدرطول زندگ

 1«یرد.میکند، و پس از آن م یدوستانه زندگۀ  همراه رابطسال به چهار حداکثر 
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 اختالط زن با مرد

 روزمره  یدر زندگاختالط  

 زن و مرد  یگو و گفت 

 یمسائل پزشک  

 دادندست  

 کردن خلوت  



 روزمره یزندگ  در اختالط 
 پرسش:

. حکم  با او همکار هستند  یادیبهداشت مشغول به کار است و زنان ز ۀ در ادار  یشخص 
 ؟  یستکار چ یندر ح هاآنکردن به اختالط و نگاه

 پاسخ: 

و  است،    یزجا  یاز نظر شرع  ، انجام کار  یبرا   ییجا   مردان در هر  با زنان  حضور  
کردن اگر نگاه .  از منکر کند  یاست امر به معروف و نهبر هر مرد و زن مؤمن واجب  

 1است.  یز بردن نباشد جالذت  یا ظن قصد سوء به 

 پرسش:  

 یست؟ کردن چنظر نگاه  مکان از یک حکم حضور مردان و زنان در  

 پاسخ: 

 : 3جلد  ، اسالم( ی اسالم )احکام نوران یعکتاب شرا 

هر  مردان و زنان در    حضور  ۀیج بدون اراده و قصد و غرض که نت  ینگاه اتفاق  اما
 ندارد.  یاشکال است جایی

با ه   وجهیچ به ه   ید نبا  مرد به بدن زن نامحرم نگاه کند، مگر در    یقصد   یچ و 
  یول  یز اول جاۀ  پاها تا مچ در مرتب   کردن به صورت و دست و حالت ضرورت، و نگاه 

به مرد نامحرم ن است. حکم نگاه کردن حرام  و دوباره نگاه   ،مکروه به    یز کردن زن 
 صورت است.   ین هم
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آن زن    رایخواهد بی م  که   یهنگام  ثلم  ؛است  یز وجود ضرورت جا  کردن بانگاه
از   خواهدی آنچه مهر   ی را فقط برا کردن به او  صورت نگاه  ینشهادت دهد که در ا 

  یشدارد تا او مداوا   یازن  یکه زن  ی پزشک   مثل   ؛ کندی آن اطالع حاصل کند کوتاه م
مردان و زنان در    حضوریجۀ که نت  رضبدون اراده و قصد و غ ی اما نگاه اتفاق ؛ یدنما

 ندارد.   یاست اشکال هر جایی 

اتفاقنگاه  ۀمسئل  و ا   یکردن  ه  یمعنبه   ینجادر  بدون  غرض  یچنگاه  و   یقصد 
زنان    مردان و   حضور  ۀ یجبدون اراده و قصد و غرض که نت  یاست: »اما نگاه اتفاق

کارخانه    یکزنان و مردان در    ینکند ا ی نم  ی« فرق.ندارد  یاست اشکال  هر جاییدر  
  ی و تفاوت ، رو شونده باهم روب  یابانخ در   یاخانه  یکدر    یادانشگاه  یک در  یا کار کنند 

به   کندی نم با  که  کامل    یشاوندی خو  ۀرابط  ی نحو به   یاباشند    یگانهب  یکدیگرطور 
 1. با زن برادرش ی رو شدن مرده مثل روب ،برقرار باشد ینشان ب

 پاسخ: 

 یست؟ مختلط چ یهاحکم حضور در مکان 

 پاسخ: 

 2. است یزجا

 پرسش:

جا  یبرا   یاآ مکان   یز زن  در  آ  ی هااست  و  کند؟  کار  رضا   ین ا   یا مختلط  با    یا   یت حکم 
راه به دست    ینکه از ا   یاو از حقوق   ینکهبا توجه به ا   شود؟ی شوهر متفاوت م  نداشتنیت رضا
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زندگ  یاز نی ب  آوردیم اسباب  برا   یاست و شوهر  را  . در ضمن  کندیفراهم م  یشمحترمانه 
 . شودیچهار سال م یرز  ۀ منجر به کشف عورت بچ ی زن در منزل گاه  یننبودن ا 

 پاسخ: 

شوهر نسبت    یتی در صورت نارضا   یول  ؛ ندارد  یکردن زن حالل است و اشکالکار
کند    یاز شوهر نافرمان  یستن   یز جاتوسط شوهر،    یشتگرفتن مععهدهبه کار زن و به 

   1او از منزل خارج شود. ۀو بدون اجاز 

 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

 و رحمة الله و برکاته.  یکمعل  سالم

  یند؛آموزش بب  ی( را در باشگاه ورزشیتسو )جودو و جوج  یفنون رزم  تواندی زن م  یک   آیا
خصوص اینکه  به مرد هستند و    ی همگ   که حضور دارند   ی افراد  ینکه گرفتن ا نظر البته با در 
 .است یعیکامال  طب  ییهاورزش   ینکه در چن  دهدیرخ م  یتماس بدن

 .  یدفرما یلمن، احمدالحسن! خداوند شما را حفظ و در فرج شما تعج  موالی

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل
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   1. یستن  جایز

 پرسش:

 . و رحمة الله و برکاته  یکم پدرم، احمدالحسن، سالم عل

ب   ی برا   گویدی م  ین د  یاآ  ، من  آقای  مرد محرم  بدون  است  بهتر  در  نرود  یرونخانم  و  ؟ 
انجام  یجهنت و  آموزش  و  کار  از  را[  ن]او  آداردیبازم  یازهایشدادن    یح سخن صح   ینا   یا؟ 

 ؟است

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکمو عل  

 2. یستن صحیح 

 پرسش:

رقص و غنا در آن است    یول  ،هستند که فقط زنان در آن    یرفتن به مجلس عروس  یاآ
 است؟  یزجا

 پاسخ: 

اگر در    نیز را مردان نشنوند، و    یشان اگر فقط در آن مجلس زنان باشند و صدا 
حرام ارتکاب  مجلس  دم   یآن  و  نواختن  موس   یدنمثل  آالت    یزجا   نباشد  یقیدر 

  3.است
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 پرسش:

است  ۀ هلهل   دانیم یم حرام  مردان  مقابل  در  به   یصدا   ی گاه  یول  ؛ زنان  طور  هلهله 
به گوش مردان م ا   رسد،یناخواسته  از زنان در    یکه بعض   افتدی اتفاق م  یطیدر شرا   ینو 

به    یشانممکن است صدا   دانند ی نم  کنند یهلهله م  ینیه داخل حس  یکه در مجالس  یحال
  ی زنان. ا   یبرا   یا مردان و طبقه  یبرا   یا ه دو طبقه دارد: طبقه ینیگوش مردان برسد. حس

 یست؟ پدرم، حکم آن چ

 پاسخ: 

 1اشکال ندارد. 
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 زن و مرد    گویو گفت
 پرسش:

تعاملما حدود سخن   ی برا   کنم یسرورم! خواهش م و  بگفتن  با مرد    گانهیداشتن زن 
  گانه یبا زن ب   تواندیمتا چه حد    ینکهمرد و ا   یبرا   ینهمچن و    ؛یید )نامحرم( را مشخص نما 

جوانبش    وابعاد    ۀتعامل در هم  ینا   یا. آانصار( تعامل داشته باشدیر )چه از انصار و چه از غ 
 باشد؟  تواندیم

 پاسخ: 

بسخن  جا   ین گفتن  مرد  و  برا   یدبا  یول  ،است  یززن  و    یغرض   ی کالم  درست 
باشد ا   ؛کردنییراهنما   یا کار  مثل    ؛ مقبول  نبا وگفت   ینو  و    هودگییب   یاز رو   ید گو 

   1باشد. یکالمهم  ی و صرفا  برا  یشوخ

 پرسش:

   یست؟چ  ینترنتا  یقطور خاص از طر و به  ، طور کلیبه کردن زن و مرد حکم صحبت 

 است؟  یزدر پالتاک جا یصورت فرد کردن به صحبت  گونهین ا  یاآ و

 پاسخ: 

است و صحبت    یزجا   طور کلیبه مرد و زن    یانکردن مام که صحبتگفته   تریش پ
ْلُمْؤمَنات  :  فرمایدی م  تعالیحق صورت است.    ین هم به هم  ینترنتا   یقاز طر  ل ل 

ُ
َوق

وَ   َیْغُضْضَن  َواَل    َیْحَفْظَن مْن َاْبَصارهنَّ  مْنَها    یَنَتُهنَّ ز   ُیْبدیَن ُفُروَجُهنَّ  َظَهَر  َما  إالَّ 
ُج   ْلَیْضرْبَن وَ  َعَلی  آَباء    یَنَتُهنَّ ز   ُیْبدیَن َواَل    ُیوبهنَّ بُخُمرهنَّ  آَبائهنَّ َْو  ْو  لُبُعوَلتهنَّ َ  إالَّ 

َبن إْخَوانهنَّ َْو  ُبُعوَلتهنَّ َْو  َبن  یُبُعوَلتهنَّ َْو َاْبَنائهنَّ َْو َاْبَناء  َخَواتهنَّ َْو    یإْخَوانهنَّ َْو 
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ابع َنَّ ْیَماُنهُ نَسائهنَّ َْو َما َمَلَکْت َا  ْفل الذ  یاْول ُْیرَغ   یَن و التَّ َجال َو الط   یَن اإْل ْرَبـة مَن الر 
َساء َواَل    َیْظَهُروا َلْم   ْرُجلهنَّ ل  َیْضرْبَن َعَلی َعْوَرات الن 

َ
َوُتوُبوا    یَنتهنَّ من ز   ُیْخفیَن َما    ُیْعَلَم بأ

الله َجم ا إَلی  َها ا  َیع  ُتْفلُحوَن   یُّ ُکْم  َلَعلَّ به زنان مؤمن بگو که چشمان    و ) 1اْلُمْؤمُنوَن 
خود را جز آن مقدار که   هایینت را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و ز   یشخو
خود را    هایینت ارند و ز ذفروگُ   یبانخود را تا گر   یهااست آشکار نکنند و مقنعه یدهو

پسران   یاخود   یپدر شوهرها  یاپدران خود   یاشوهران خود  ی آشکار نکنند، مگر برا 
  یاپسران خواهر خود    یا پسران برادر خود،    یا برادران خود    یا پسران شوهر خود    یاخود  

مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند،    یابندگان خود،    یاخود،    یشکزنان هم 
  ینتی نزنند تا آن ز   ینبر زم  ی چنان پا  یز خبرند و نی که از شرمگاه زنان ب  یکودکان  یا

باشد    ید،مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کن  ی. ا ودند دانسته شا که پنهان کرده
 ( 3: ج احکام نورانی اسالم) ( شویدکه رستگار 

کردن مرد و  صحبت   اما  ؛ است  یز جا   طور کلیبهکردن مرد با زن  صحبت   بنابراین
  ین هم  از   بنا به ضرورت.  یا   ی مکروه است؛ مگر در خواستگار   ی صورت انفرادزن به 

از صحبِت   یف رو زن مؤمن عف کند؛  ی م  ی دور   یرمحرم با مرد غ   یانفراد  و محترم 
مقدار کالم که غرض را برساند و    ین و با کمتر   یاز رفع ن   ۀانداز ضرورت و به   ی مگر برا 

و    ینترنتا   یق از طر   یاو رودررو باشد    یمصورت مستقکردن بهصحبت   ینندارد ا   یفرق
 به آن.    یهشب ی هابرنامه ر دیگ ( و پالتاکوگو )گفت  یهابرنامه 

 2ین لله رب العالم والحمد
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   یپزشک  مسائل
 پرسش:

ب  در  جراح  یمارستانی من  بخش  زنان   یدر  و  کار هستم  به    هایی با سوختگ   یمشغول 
ندارد. برا   انیمار ب   ین ا   ۀ معالج  ی زن برا   یروی و در کادر، ن  شوند ی آورده مجسمی     ی وجود 

حمام    یشهااز محرم   یکی  یا همراه شوهر، مادر  به   یمارالزم است ب،  کندن پوست سوخته
را  کار    ینکار را انجام دهند. حکم ا   ین ا   توانندی بدون کمک ما نم  هاآن   هسفانأبرده شود و مت 

 یید؟ فرما  یانب

 پاسخ: 

  ی زن فراهم کنند، و حت  ی زنان کادر طب  ۀمعالج  یواجب است برا   ین بر مسلم 
تا معالجه با عزت و    یزن  یزنان مکان خاص  ۀمعالج  یواجب است برا  فراهم گردد 

 وجود دارد:   یز ن  یادیز  یار بس  یخصوص، امور فرع ین کرامت انجام شود و در ا 

 پرسنل زن به کار گرفته شود.   ی تعداد کاف  یپزشک   یازهای ن  یرفع تمام  ی برا   ید با ـ 

  یمارستانطور کامل جدا باشند، چه با ساختن بزنان به   ۀست مراکز معالجالزم ا  ـ 
 .یمارستانب  یبند بخش  یا زنان  یژۀو

در آن قرار دارد، در صورت وجود    «ابو نبأ»که برادر    یتیدر خصوص وضع  اما
معالج خطا  یسوختگ   ۀاضطرار  و  گناه  و  است  بالمانع  مردان  توسط  آن    ی زنان 

و    ۀعهدبر  طاغوت  مسلم  نیزحکومت    یجاد ا به  که  است    یرکار تقص   ین تمام 
 1اند. نکردهاقدام  زنان  ۀمعالج ی مناسب برا های زیرساخت 

 پرسش:
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 سالم علیکم، ای انصار الله، و رحمة الله و برکاته. 

با آن تخصص وجود نداشته    یزن  که  ی تصور   در  یست؟رفتن زن نزد پزشک مرد چ   حکِم 
 توفیق عطا فرماید.  محمدخداوند شما را برای یاری قائم آل  باشد. 

 پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم، و صل الله علی محمد و آل محمد االئمه و المهدیین  
 .  و سلم تسلیما 

از  کردن پزشک به آن بخش  نگاه مثل  همراه باشد،    یاگر معالجه با عمل حرام
مگر  نیست،  مجاز    یست، ن  یز جا  یش کردنش برا لمس  یا به آن    یستن بدن زن که نگر 
 هنگام اضطرار.

 1والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

 پرسش:

حالل است    هاآن کردن به  که نگاه   ییاجزا   برای   یا باشد، آ  یز جا   یبایی اگر انجام عمل ز ...  
 است؟ یز جا ی کل طوربه  یا   ؟است یزجا

 پاسخ: 

در نگاه    یحدود شرع  یداضطرار وجود نداشته نباشد، با   یباییاگر در انجام عمل ز 
اضطرار  در صورت وجود  ،  باشدمجبور  انجامش  اگر به  و  کردن برآورده شود؛  و لمس

 2است.  یزجنس، نگاه و لمس جاو نبودن هم 
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 پرسش:

 سالم علیکم، آقای من. 

به  اورژانس  من  نزد من    یقتزر   یبرا   ییهادختربچه   ی گاه  وکنم  کار میعنوان پرستار 
  یشتر ب  یا چهار سال    هاآناز    یچون بعض   ؛گیرمی قرار م  یدشوار   یت و من در وضع  آورندیم

)دختر و پسر( را کودک محسوب    هاآن   ۀ هم  یوجود دارد ول  یز پرستار زن ن   ینکه ا   سن دارند؛ با 
به بخش زنان مراجعه    تواندیبرادرش است و نم  یاکه دختربچه را آورده پدر    یکس  یا   کنندیم

  هاآن ها وجود دارد تا من بتوانم  دختربچه   یبرا   یسن مشخص   یامن! سؤال من: آ   یکند. آقا 
 کنم؟ یانعر  یعضالن یق تزر   یرا برا 

زنان  ی گاه  همچنین م  ی اوقات  مراجعه  ما  زخم    کنند یبه  دچار    یا   یسوختگ   یا که 
چون    ؛ بپردازد  هاآن  ۀبه معالج  تواندی هستند و پرستار زن نم  یچیدهپ تا حدودی    یشکستگ 

و    را   هایییت وضع  ینچن   یبرا   یکاف  ۀتجرب  درمانشان  به  مرد مجبور  پرستاران  ما  و  ندارد 
ما گناه محسوب   یکار برا  ینا  یاآ .یمهست تگیشکس یا یسوختگ  یاآشکارکردن مکان زخم 

 شود؟یم

ی در امان بدارد، و از اینکه وقت  لت دارم شما را حفظ کند، و از هر شرّ ئخداوند مسو از 
 شما را گرفتم متأسفم، آقای من. والحمد لله رب العالمین. التماس دعا، موالی من. 

 پاسخ: 

 . کندحفظ  وند شما را وعلیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خدا 

حرمت برداشته    ین که ا   ،اضطرار  کردن، حرام است مگر در حالت لمس   یانگاه  
  ینبودن خانم  یلدلبه   که  یهنگام  ی؛ کرد  یان که شما ب  یتی وضعمثل    یعنی   شود؛یم

مرد    ی، کافصالحیت  بدون  کم و    ۀ تجرب  با  خانمیوجود    یاکه اقدام به درمان کند  
 . شودی مجبور به درمان زن م
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که اقدام به درمان    یدر صورت وجود خانم  ،که بالغ نشده  یا دختربچه   دربارۀ  اما
کردن لمس   یا هم وجود نداشته باشد، اگر درمان او مستلزم نگاه    یاو کند و اضطرار 

کردن لمس  یااما درمان    ؛تا زانوها باشد بهتر است مرد از درمان او اجتناب کند  ینهس
 1. یستکردن به موضع درمان بدن او حرام ننگاه  یااو 

 پرسش:

 دارم. یمن قائم، سؤال یال بالله... موالال قوة ا 

مرد از دست من خون گرفت    یک نبود کادر زن،    دلیلخون دادم و به  یشآزما   یش پ  مدتی
 وجود دارد؟  یکار گناه ین در ا  یاشدن دستم تا آرنج بود... آکار مستلزم آشکار  ینو ا 

 پاسخ: 

 2ندارد. . در صورت وجود اضطرار، اشکال  حفظ کندخداوند شما را 

 پرسش:

  یمار ب  یتوضع  یصتشخ   ی هستند که برا   ینیمجهز به دورب  یسونوگراف  یلاز وسا  یبعض 
 . سؤال:شودی م فرستادهداخل شکم زن   ،داخل رحم و تخمدان  یدنو د

ا   -1 آ  ینوع سونوگراف  ین اگر  انجام دهد،  است زن مؤمن به آن    یزجا  یا را پزشک زن 
 دهد؟  یترضا

 شود؟ یزن باطل م  ۀروز  یاباشد آ  یز اگر جا -2

 پاسخ: 
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ابزار معاوارد  .است  یز توسط پزشک زن انجام شود جا  ینهاگر معا در    ینهکردن 
 1. یستروزه ن ۀکنندباطل  ـخودِی خودبهـ   یتناسل ی مجار 
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 دادن  دست
 پرسش:

  ی پزشک   ی وقت  ینجا ا   . طبق عرِف کنمی کار م  ییکشور اروپا   یک عنوان پزشک در  من به 
برا   رودیم  یمارش ب   ینۀمعا  یبرا  را  )دست   یدستش  به مصافحه  ب دادن(  دراز    یمارسمت 
اگر چن  کندیم بودن من ممکن  مسلمانخاطر  به   یا   ، محسوب   یستناشا  ینکند عمل  ینو 

سوء  باعث  شود، است  محسوب    طرفاز    ینتوه  یا   برداشت  ا   شود؛دکتر  به    یبستگ   ینو 
ب  یتشخص  ب  یمار خود  اگر  باشد وضع  یمار دارد. حال  ما  یت زن  بود؟  از    یلم چگونه خواهد 

است با    یزجا   یاآ  زن مسلمان باشد   یک   ، پزشکاگر    ینکها  : سؤال کنم  یز ن یمشابه  یتوضع
 کند؟یم  کار  یطیشرا  ین در چن یزاو ن  ینکهمردان مصافحه کند، با توجه به ا 

 پاسخ: 

اول دستش    یرمسلمانو مشقت شود، اگر زن غ  ی ندادن باعث سختاگر دست 
  ی ول ؛یکناو دراز   یسو مصافحه به  ی دستت را برا   توانییکرد مشما دراز   یسو را به 

زن مسلمان،    پزشک  دربارۀاما    ی؛ کناو دراز    یسو در ابتدا دستت را به   ید خودت نبا 
مسلمان    یست ن  یزجا مرد  اگر مصافحه   مصافحه   یرمسلمانغ   یا با  و  کردن نکند، 
دستکش بپوشد و با آنان مصافحه    تواندیم  شودیو مشقت م  یموجب سخت  یشبرا 

را به    یاآخرت و دن  یر کند و خ  یتبه شما برکت عنا  خواهمی کند. از خداوند متعال م
 1. کندرا سرپرستی می یستگان. او سرپرست من است و شایدعطا فرما یق شما توف 

 پرسش:

 . من ی تو باد موال سالم و رحمت و برکات خداوند بر 

هر  ماه رمضان، هزار خیر و نیکی به شما ارزانی بدارد، و    ت مناسببهخواهم  ی خدا م  از
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 در خیر و عافیت باشید. سال 

خداوند هزار خیر به شما    ،را بدهید  اگر لطف بفرمایید پاسخمی دارم که  سؤالی من،  آقا
 پاداش دهد. 

گیریم؛  قرار میدادن با مردان  در معرض دست ها  در مناسبت و اغلب    یم در اروپا هست  ما
  عنوان مثال به   .دهندیاحترام انجام ماز باب  کار را    ین ا   هاآن و    ؛ دکتر  یا مدرسه، بانک  مثل  

دورۀ  در  من  ن  اآل اتمام  وقت  ییراهنما حال  و  م  یجنتا   یهستم  برای  معلم    شودیاعالم 
دستم را دراز    ید با  یادهد. آیرا به من م  یجه و نت کند  کردن به من دستش را دراز میسالم

مرا    .شودیممن  خجالت  شرمندگی و  باعث  کار    ینا توجه به اینکه  کنم؟ با    یخوددار   یا  ،کنم
 التماس دعا دارم، ای موالی کریم من.  .سرورمید کن یی راهنما

 پاسخ: 

 ه و علیکم السالم و رحمة الله و برکات

 . خدا تو را حفظ کند

راهبه   گاهی کن  ید توانیمحل  عنوان  استفاده  دستکش  صورت    ؛ید از  در  و 
 1ندارد.  یدادن اشکالدست  ید شدشرمندگی 
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 کردن خلوت  
 پرسش:

  یار آن بس   یه شب  یجن و مسائل  یر درمان تأث   ی برا   یروح  ۀ معالج  ۀیدپد  یر اخ  ی هادر دوره 
است؛   برخخانم   یبرا خصوص  به شده  درمان  یها.  خانم گرها از  درمان  به  اقدام  در  ،  ها 

دهند؛  یهمراه او نمبهرا  یکسیچ ورود ه ۀکنند و اجاز یالورود مممنوع  یاشده قفل  یهااتاق 
است درمان، فقط   یو مدع یست خانم ن ین مرد )درمانگر( جزو محارم ا  ینا  ینکهبه ا  توجه با  

 است. یر پذامکان یمارکردن با ببا خلوت 

 :پرسش

و    عتمدفرد ممیان    ی تفاوت  یاو آ   ؟یستها چکردن با خانم خلوت   گونهین ا   یحکم شرع  -1
 وجود دارد؟ فرد دیگر 

 پاسخ: 

فرد دیگر  عتمد و  مفرد    ینب  ی و حرام است و تفاوت  یست ن   یز کردن جاخلوت   ینا 
 وجود ندارد. 

  یر پذامکان  یمار کردن با بوجود دارد که فقط با خلوت روحی    ی از نوعدرمان اصوال    یا آ  -2
 باشد؟ 

 پاسخ: 

 .یستن  یمارکردن با ب به خلوت   یازین

درمان لمس    ۀبهانبا مانع به   یارا بدون مانع  غریبه  زن  بدن  ،  گراست مرد درمان  یزجا  آیا  -3
 ؟ کند

 پاسخ: 
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 حرام است. ی و عمل یستن  یزجا

 را ببندد؟  یسنفوذ ابل ی هاکه محل  ید دار  یحتیمؤمنان نص  یبرا   یاانتها آدر  -4

 پاسخ: 

  ی کنند؛ چراکه درب  یکردن حرام دور : مؤمنان از خلوت جانبین ا   یحت اما نص 
 1. خداوند رحمتتان کند.یداست؛ پس آن را نکوب  یطانش  یهااز درب 

 پرسش:

 دارد؟ یحکمخودش و راننده باشند چه فقط خودرو سوارشدن زن اگر 

 پاسخ: 

 2د. ندار  یمردم اشکالدر میان و  ی عموم یابان در خ

 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

  در معرضساله بود  دوازده  یکه وقت  شناسمی را م  یقرار است که من دختر   یناز ا   موضوع
  ی هاجز تماس   یزی او صورت گرفت و چ  ییآزار از طرف دا   ین قرار گرفت. ا   یجنس  یتآزار و اذ

نبود. خانواد در کار  د  ۀساده  پدر دختر،  و  باخبر شدند  از ماجرا  دا   یدار دختر  با  را   اشیی او 
دستور داد که   طورینمکان باشند و ا  یکدر  اشیی قدغن کرد که دختر با دا   یممنوع و حت

  ی حت  یباشد. و   یکانخانواده و نزدهمراه مادر و  ه اگر ب  یحت   ، یندرا بب  اشییدا   یددختر نبا 
او    یا. آینداگر او کودکان را نب  ی هست باشند، حت  ییدا آن  که    ییدر جا  یدگفته کودکان نبا 
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 دارد؟  یحق ین چن

بسوزاند، و حال آنکه    یااست که او را بکشد    یندارد ا   یتکه پدر به آن رضا   یحلراه  تنها 
پدر    یول  ؛َنصوح کرده است ۀفته توبکرده و طلب بخشش نموده و گ  یخواهدختر عذر   ییدا 

ساله شده و گفته است  21دختر اکنون    ینست. ا قتل او  دختر قانع نشده و کماکان خواستار
  یا   یناز والد کسیچ و دوست ندارد ه دهدی حاکم قرار م اشیی او و دا  ین سبحان را ب ایخد

بر اساس    گیرییم تصم  ین دارد؟ ا   یحق  ین دختر چن  یادخالت کنند. آ  یه قض   ین اش در ا خانواده
  یدا آرامش پ  ید که د  یخواب  ۀواسطدختر به   ین آوردن به دعا و نماز گرفته شده است، و ا پناه 
نکند،    یفتعر   کسیچ ه  یخواب را برا   ینو با خدا عهد کرده است که ا   خودشبا    یول  ؛کرد
  ی حق  یناو چن  یاآ   ؛آن دو فقط خدا حاکم باشد  ینب  خواهدیباشد! دختر م  خواهدیکه مهر

اش را اظهار نموده و پس از آن  توبه  ییدا  ینکهاست؟ با توجه به ا  یزجا ییکشتن دا  یادارد؟ آ
 کرده است. یدا پ  یقاماکن مقدسه توف یگر د یارت و ز  ینحس امام یارت عمره و ز  ی به ادا 

  یز کنم و ن   یافتزمان ممکن در   ترینیع پاسخ را در سر   یدوارمالحسن، اماحمد   یدس  جناب
 . با تشکر.یردسؤاالت مذکور را در بر بگ  یل دارم پاسخ، تمام تفاص یدام

 پاسخ: 

 ،  یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

آنکه برا   پس   را انجام داده   یطانی ش  عمل   ین ا آن شخص  پدر روشن شد    ی از 
کشتن او را   دارد؛ اما، پدر حِق اش باز شدن به خانواده یک ، حق دارد او را از نزداست

که    پذیرد یاو را م  ۀ خداوند توب  توبه کرده باشد   یقتا  شخص اگر واقعا  و حق   ین ندارد. ا 
شدن که از تنها   ماند یم  ی پدر باق  ی حق برا   ین اما ا   ؛است  ینده خدا آمرزنده و بخشا

 کند.  یری پسرانش جلوگ یا با دختران   یفرد  ین چن
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 1را استوار سازد! یتان هادهد و گام   یقشما را توف  خداوند
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 زن  ینتپوشش و ز 

 پوشش زن   

   یشآرا  

 زن  یورآالت ز  



 پوشش زن  
  ی حکم شرع  طور  ینسر، و هم   ی شلوار همراه با حفظ حجاب مو   یدنپوش  یحکم شرع

 یست؟ چادر چ

 پاسخ: 

محمد و آل    یالله عل  وصلی  ین، رب العالم  لله  والحمد  یم، الله الرحمن الرح  بسم
 . یما  تسل  وسّلم یین محمد االئمة والمهد

ۀ  یو بق  یستزن واجب ن  ای بر از مچ به پاییِن پا  صورت، دو کف دست و    دنپوشان 
تنگ    ی قدر نازک و به   یدجنس پوشش نبا یعنی  شود؛    دهطور کامل پوشانبه   ید اعضا با

آن مانتو    ی که از رو   یاما در خصوص شلوار، در صورت  ؛ سازد  یان را نما  یرش باشد که ز 
که تنگ نباشد    ی آن هم در صورت  ؛ ردندا   یاشکال  بپوشد که تا زانو را بپوشاند   ی کت  یا

  ی رو   یکت  یا بپوشد و مانتو    شلوار   یسازد؛ اما اگر زن  یانست نما ه  یرشز را  تا هر آنچه  
شرع حجاب  و  دارد  اشکال  کند،  حفظ  را  سرش  حجاب  و  نباشد  محسوب    یآن 

ا   یدنحرمت پوش هتک   یحت  شود؛ی نم ساختن مو و  یانصورت، از نما   ین شلوار به 
 1است.  یشتر کشف حجاب سر، ب

 پرسش:

)پوشان  یاآ بر   یر ز   یدن تحّنک  محدود   ایچانه(  است؟  واجب  مقدار    ۀزنان  چه  تحّنک 
 . یدپاسخ ده  یع است؟ لطفا  سر 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح
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  یینمحمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یالحمد لله رب العامین، و صل  و
 . یما  و سلم تسل

را آشکار کند. قسمتچهره   تواندیم  زن جزو   گیردیحَنک قرار م   یرکه ز   یاش 
 1.استواجب   ش و پوشاندن یستصورت ن 

 پرسش:

، و  دارداز جشن ازدواجش    یی ویدئونوار    یک و    است محجبه  است که  سال    یست ب  یزن
  یگریهر مرد د  یا مرد نامحرم    یک  یاآ   است.شدنش صورت گرفته  قبل از محجبه   شازدواج

کند؟    ین ا   تواندیم تماشا  را  نامحرم  یا آ  یانوار  مرد  زن    یمی قد  یهاعکس  تواندی م  یهر 
اکنون محجبه شده، نگاه کند؟ ما    یاست و و   یشسال پ یستمربوط به ب   هرا ک  حجابیب

 . یم. خداوند اجرتان دهد و ما از شما متشکر ید مند ساز را بهره 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

و   یرتصاو ینآن خانم بهتر است ا  یو برا  یند،را بب  هاآنمرد نامحرم  یستن  جایز
 موفق گرداند!  یری ببرد. خداوند شما را بر هر خ ین را از ب  هایلم ف

  2و رحمة الله و برکاته.  یکم السالم عل و
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 پرسش:

  ؛ یست نپایبند    هاآنبه    بنده   ها وجود دارد که خانممخصوص خانم   یاحکام شرع  یبرخ
امور زینتی  تنگ و    یهالباس   ،بلند کفش پاشنه   یدنها، پوشمانند حجاب، استفاده از عطر 

اوقات کار به    یام و گاهاز منکر را استفاده کرده   یامر به معروف و نه  یها. تمام راهدیگر
با    یست؟حل چبه طالق بکشد. راه  چه بساندارد و    یکه عاقبت خوب  کشدی م  یک بار   ایجاه

 یحلتقاضا دارم مرا به راه   محمدآل    یمانی خانم جزو انصار است. از    ین ا   ینکه توجه به ا 
قدم بر  من، به ثبات  یبرا  ینکهباشد و ا در آن خداوند جل جالله  ی که رضافرماید   ییراهنما

از    .ینندبب  یبیام آسخانواده  خواهمی و من نم  ید،ا نمادع  ینم در د  حو صال  یعتشو ب  یت وال 
 و رحمة الله و برکاته.  یکم. والسالم علخواهمی شدن مطلب، عذر می طوالن

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

  تریش که پ  یبه حجاب شرع   ید و زن با   ، است  یخصوص حجاب، واجب شرع   در
  یجه حرام شده و در نت  ینباشد، مرتکب کار   یبندباشد، و اگر به آن پا پایبند    کردم   یانب

سبحان یده ناد  دلیلبه  خداوند  حدود  وی    ،متعالوگرفتن  اخرو برای  و    یعواقب 
داشتبه   یوی دن خواهد  است  دنبال  واجب  شوهر  بر  پا  ش همسر .  به  به    یبندی را 

اما اگر همسرش به    ید؛نما   ییآن فرمان دهد و او را راهنما  یحجاب و حدود شرع
در صورتی که    ینهمچن  ؛او را طالق بدهد   یست نباشد، واجب ن   یبند پا  ی حجاب شرع

نامحرم در آن حاضر    ایانعبور کند که آق  ی از مکان  یا برود    ی به مکانبدهد  احتمال  زن  
  یک تحر   یبرا   یها مواداز عطر   یدر برخ  ی. حتاستفاده کند  عطر   تیسن  یزجا  باشند

عطرها در    یناز ا   یستن   یستهخانم محترم شا  یک  یوجود دارد؛ برا   یجنس  یزۀغر 
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نما  یرونب استفاده  اتاق خوابش  برا چرا   ید؛ از  فقط  اما  استشوهر    یکتحر   یکه   .
پاشنه   یدن پوش و  )جذاب(  صرنگ مشخ   یدارا   یا بلند  کفش  است   یاشکال  مباح 

ا   یست؛ن   یز تنگ، جا  ی هاندارد. اما لباس  تنگ    ی قدر است که لباس به   ینمنظور 
   1بدن زن را مشخص کند.   یاتباشد که جزئ 

 پرسش:

تبل تاالرها   یکی  یغدر  شخص یخارج  یوگو گفت  یاز  ا   یدپرس  ی...    یشان نظر 
 2یست؟ها( چ نقاب خانم   یا)روبند    هیپوشاستفاده از  دربارۀ ( احمدالحسن)

 پاسخ: 

 3. یستواجب ن  لیو  ، است یزجا یه پوشاستفاده از  

 پرسش:

  شدنیه شدن سر و شب که موجب بزرگ   ی روسر   یر بزرگ مو ز   های یپساستفاده از کل  یاآ
 حرام است؟  یکار  یامکروه؟  یااست   یز جا 4شودیشتر دو کوهان م یاسر  تا آن به دو 

 ... یدتندرست باش  یشهدوستدارانت هم  ی من، شما و تمام موالی

 پاسخ: 
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اند  که لباس دارند، اما در حقیقت برهنه   یابرهنهزنند. و )گروه دوم:( زناِن نیمهیُدم گاو با خود دارند و با آن مردم را م
را  یسرهاو   مهمچون  شان  برآمده  شتر  نماین  .سازندیکوهان  بهشت  وارد  بو یها  و  مشامشان   ی شوند  به  بهشت 
 ی به عرب یثکردن صفحه حد باز. 289و  179کتاب اللباس )پوشش(: ص ، 3.« کتاب التاج: ج رسدینم
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اگر حجاب را برجسته کند مباح است و حرام   یدر موها حت  یزیاستفاده از چ...
 . یستن

  یخود در چهارچوب خانه و برا   ینتکه به ز   کندی م  یقزن را تشو   یند  یکل  طوربه 
حفظ خانواده    ی برا   ی مهم  یار بسعامل  کار    ین شوهرش اهتمام داشته باشد؛ چراکه ا 

 1همسرش است.  یرِ کردن به غاز فکر ـپناه بر خدا ـ و بازداشتن شوهر 

 پرسش:

  یارت ـ هنگام ز شکل چادر به ـ  ی شال کمر  یدن پوش دربارۀ»: دارم  یسؤال یدگانم نور د  یا 
آ  ی اماکن مقدس«: موال  به محل  است؟ چون هنگام وارد  یزآن جا   یدن پوش  یا من،  شدن 

مثل چادر است و فقط    یلباس، پوشش  ین ا   ینکه ا با    شوند؛ ی آن م  یدنمانع از پوش  یش، تفت
 است. التماس دعا... دختر شما.  رنگ یره و ت کندیرنگش فرق م

 پاسخ: 

چادر،   یدنالسالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. پوش  یکمو عل
  یدنپوش  کردنیو الزام  یست،واجب ن  یشرع  یعِی از حجاب طب   یشب   یزیر چه  یاعبا  

ز  رفتار   یارت چادر هنگام  و    ی اماکن مقدس  نادرست  بسااست  ضررش    یگاه  چه 
 از نفعش است.  یشب

 پرسش:

و به ما    کنندی جوراب نازک را هم قبول نم  ی من، در اماکن مقدس حت  ی موال  ی ا   ، بله
 . یمکردن آن با جوراب ضخعوض   مگر پس از دهند، ی ورود نم ۀاجاز 

 پاسخ: 
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  ی فعال  کار   کنند، ی اماکن مقدس واجب م  ینآنچه حاکمان بر ا   دادنییر تغ  یبرا 
گرچه واقعا     کنند؛ ی را طبق نظر خود واجب م  ینقوان  هاآن .  آیدی از دست من برنم

 1بوده باشد.  یرانهگو سخت  کنندهمحدود 

 پرسش:

بسا دیده    و چه ؛  کنندمیشرکت    یزنکه در قمه   یدهرسآنجا  ها به  از خانم   یبرخوضعیت  
ها فاطمی و با    ، اند شعائر را زندهی مدع  و   ،شودمی   آشکار  یان آقا  در حضور  آنان  یموها شده  

  ۀ یناح یارتعبارت از ز   ینکارشان را با ا کنند  ای سعی میعده  چه بساو    ؛کنند یم  ی دردهم
دهندمقدسه   جلوه  الُوُجوه  »  : زیبا  الِطَماُت  الُخُدوِد  ُعوِرَعلی  الشُّ َناِشَرات  الُخُدوِر  ِمَن  بَرْزَن 
پرده »  «َساِفَرات پِس  خاز  حال  یمههاِی  در  گ  یخارج شدند،  پراکنده  گونه   بر  یسوانکه  ها 

 .«ها افکنده بودند زدند و نقاب از چهره یمطمه لها نمودند، بر صورت 

 پاسخ: 

جا  یبرا  جلو   ش هایمو  یستن   یز خانم  کند   هابیگانه   ی را  ا   ،آشکار    یِل دل  ینو 
نیز  گفته از    اگر  یحت   یست؛ن   یح صح شده  منظور  باشند  داشته    یارت، ز این  اعتقاد 

بوده  آشکار    یشانسرها و موها که    یدر حالبوده،    یامبراز دختران پ   یرفتن برخیرونب
دشمنان پس از  به این دلیل بوده که    رفتند  یرونحالت ب   یناگر آنان با ا زیرا  است؛  
 هاآن آن وضعیت کرده بودند. پس  را مجبور به    هاآن  شانزدنها و آتشیمه خ  ه حمله ب

خودشان  خواست  نکردند  را    ی رفتنیرونب چنین    با  نتیجه و  درخواست    یچ ه   در 
با خواست و  و    سازدرا آشکار    یشمو  کهکسی  که    یدر حال  نشدند؛ ُمرتکب    یتیمعص 

  بحانخداوند س زایل کند، معصیت و نافرمانی  طور کامل  به حجابش را  ارادۀ خودش  
و  را   داده است  بهانه که می انجام  و  و  این عذر  اطاعت  را  خواهد خداوند سبحان 
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عبادت کند سودی به حالش نخواهد داشت؛ خداوند برتر و باالتر از آن است که با  
 1معصیت عبادت شود. 

 پرسش:

 یست؟ ور از عورت انسان که پوشاندنش در برابر مرد و زن واجب است، چمنظ

 پاسخ: 

م از صورت، کف    تواندی آنچه زن  نامحرمان آشکار کند عبارت است  برابر  در 
در برابر محارم آشکار سازد عبارت    تواند ی پاها؛ و آنچه زن ماز مچ به پاییِن  ها و  دست

وضو گرفتن مکشوف    یبرا   ید ها که باز دست است از گردن و باالتر از آن، آن مقدار ا 
پا  ید، نما آنچه بر مرد    .تمام بدنش را   هرش شو  ی تر از آن؛ و برا یین و وسط ساق و 

ناف تا زانو    ین پوشاندن ماب  ی، ولاستزن    یا از مرد    ینپوشاندن عورت  ،واجب است
است بر   . بهتر  زن   ایآنچه  از  است  واجب  ول  ینعورت   بپوشاند   یگرد   انزن    یاست، 

تا زانوها بهتر است. زن در برابر پسر ممینه پوشاندن س   یص )که قدرت تشخ  ّیز ها 
 2. پوشاندباید بپوشاند می آنچه را که از محارم خود  ر دارد( ه

 پرسش:

از   ی بپوشد که قسمت ی پسر بالغ خود لباس یا پدرش    یادر حضور برادر بالغ   تواندی زن م  یاآ
  ، به آن یهشب  یزی چ  یا لباس خواب    یدنمثل پوش  ،کندیم یاننما  را   یشهاو جاذبه   هایبایی ز 

  یبایی و اگر حرام است حدود و مقدار ز   ؟واجب است  یعتا  عورت که طب  دنالبته همراه با پوشان
 باشد چقدر است؟  یانتواند نمایم هشدکه در حضور اشخاص نام برده  ییهااذبه و ج
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 پاسخ: 

ْلُمْؤِمَناِت    :فرمایدیم  تعالیحق ل  ل 
ُ
وَ   َیْغُضْضَن َوق ْبَصاِرِهنَّ 

َ
أ   َیْحَفْظَن ِمْن 

َولْ   یَنَتُهنَّ زِ   ُیْبِدیَن ُفُروَجُهنَّ َواَل   َواَل    ُیوِبِهنَّ ِبُخُمِرِهنَّ َعَلی ُج   َیْضِرْبَن ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها 
ْو    ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ   یَنَتُهنَّ زِ   ُیْبِدیَن 

َ
ْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْبَناِئِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ أ

َ
ْو آَباِئِهنَّ أ

َ
أ

ْو َبنِ 
َ
ْو َبنِ  ی ِإْخَواِنِهنَّ أ

َ
  یِإْخَواِنِهنَّ أ

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

َ
ْو ِنَساِئِهنَّ أ

َ
َخَواِتِهنَّ أ

َ
اِبعِ  ْیَماُنُهنَّ أ ِو التَّ

َ
  یَن أ

ْولِ   ْیرِ َغ 
ُ
ذِ   َبـة ْر اإْلِ   یأ ْفِل الَّ ِو الط 

َ
َجاِل أ َساء َواَل    َیْظَهُروا َلْم    یَن ِمَن الر    َیْضِرْبَن َعَلی َعْوَراِت الن 

لِ  ْرُجِلِهنَّ 
َ
زِ   ُیْخِفیَن َما    ُیْعَلَم ِبأ َجمِ   یَنِتِهنَّ ِمن  اللِه  ِإَلی  ا َوُتوُبوا     یع 

َ
َها أ ُکْم    یُّ َلَعلَّ اْلُمْؤِمُنوَن 

را ببندند و شرمگاه خود را نگه    یشبگو که چشمان خو  مؤمن  و به زنان) 1ُتْفِلُحوَن 
خود    ی هاو مقنعه  ، ست آشکار نکنندیدا خود را جز آن مقدار که هو   هایینت دارند و ز 

  یا شوهران خود  ی خود را آشکار نکنند، مگر برا  هایینت و ز  ، فروگذارند  یبانرا تا گر 
برادران خود   یا خود    وهر پسران ش  یا پسران خود   یاخود   یپدر شوهرها   یا پدران خود 

  یابندگان خود،    یاخود،    یشکزنان هم   یاپسران خواهر خود    یا پسران برادر خود،    یا
ندارند،   زن  به  رغبت  که  خود  خدمتگزار  زنان    یکودکان  یا مردان  شرمگاه  از  که 

اند دانسته شود.  که پنهان کرده   ینتینزنند تا آن ز   ین بر زم  یچنان پا   یزو ن   ؛خبرند یب
 .(شوید باشد که رستگار   ید،همگان به درگاه خدا توبه کن  ، مؤمنان یا 

م  آنچه از صورت، کف    تواندی زن  نامحرمان آشکار کند عبارت است  برابر  در 
در برابر محارم آشکار سازد عبارت    تواند ی و آنچه زن م  ؛پاها از مچ به پاییِن  ها و  دست

گرفتن آشکار  وضو  یبرا   یدها که با است از گردن و باالتر از آن، آن مقدار از دست
 «شوهرش تمام بدنش را. ی و برا  ،از آن تریین و وسط ساق و پا  ید، نما

 من، درود خدا بر تو باد!  آقای

 
 . 31نور:  - 1



 ـ زن در اسالم  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 204

و    دانستیم، ی را نم  هاآن  ما آشکار شد که قبال    ایبر   یقیمن پاسخ شما را خواندم و حقا 
اهل  باد ـ   یت ببه فضل شما  بر شما  نور شما منّور گشت  ـکه سالم خداوند  از خداوند  یمبه   .

بر    یشتر و ب   یشتر با شما ب  یو از همراه  یفزاید شما بر معرفتم ب   ۀواسطبه   نمایم یدرخواست م
.  کنمی مانده است و از شما سؤال م  یدهامور بر من پوش   یمن! برخ  یمن افزوده شود... موال 

  یر ز های پرسشتر شود.  کامل ی تا سودمند   یما روشن ساز  یرا برا  هاآناز شما تقاضامندم 
 فوق است:  ۀ از مسئل ییهاشاخه

 شود؟ یاز زن را شامل م یزهاییو چه چ یست؟چ  یفشر  ۀ یدر آ « ینتز »منظور از 

در    و ُعْمر  ذِ   ... حدود  الَّ ْفِل  َساء   َیْظَهُروا َلْم    یَن الط  الن  َعْوَراِت  از    یکودکان)  َعَلی  که 
 چقدر است؟ (خبرندی شرمگاه زنان ب

ْرُجِلِهنَّ لِ   َیْضِرْبَن َواَل  :  یستچ یه آ ینمنظور از ا  و
َ
  یز )و ن  یَنِتِهّن ِمن زِ   ُیْخِفیَن َما  ُیْعَلَم ِبأ

 ؟ته شود( اند دانسکه پنهان کرده ینتینزنند تا آن ز   ینبر زم ی چنان پا 

 پاسخ: 

ز   دربارۀ چ   ینت زن،  هر  است   یزیبه  واجب  نامحرم  نگاه  از  آن  پوشاندن  که 
پاها را  از مچ به پایین  ها و  جز صورت، کف دست و تمام بدن زن به   شودی اطالق م
 . شودیشامل م

معموال  کودک با    .است  ّیزخود را از او حفظ کند، کودک مم   یدکه زن با  یکودک
کودک و    یتوضعبا توجه به    چه بساو    رسدیم  ییزشدن هفت سال به سن تمتمام 

 برسد. حد  ینپس از آن به ا   یا یسالگ ده  یاه  مقدار درک و فهم او در سن هشت، نُ 

ْرُجِلِهنَّ لِ   َیْضِرْبَن َواَل  متعال که فرموده است    ی سخن خدا   ینا از  منظور  
َ
  ُیْعَلَم ِبأ

اند  که پنهان کرده   ینت نزنند تا آن ز   ینبر زم  ی چنان پا  یزون )  یَنِتِهنَّ ِمن زِ   ُیْخِفیَن َما  
 . استکردن صدا از خلخال بلند   دانسته شود(
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 پرسش:

که به    یاگر کس  دانمی نم  یول  ؛بپوشاند خواندم  یدآنچه زن با  ۀدربار را  سرورم! پاسخ شما  
از افراد مکّلف    یاو هرچه باالتر روند،    یناز والد  یکیمادربزرگش از    یاافکند مادر  ی زن نظر م

روند،    تر یین و دختران خواهر و دختران برادر و خواهر و هرچه پا  ین از والد  یکیمانند خواهر از  
از دخول،    یا باشد،    ین والد  ۀخال  یا و خاله    ینوالد  ۀ عم  یاعمه    یادختر و دختر شوهر پس 

 کدام است؟ است بر زن واجب پوشاندنشان که  یحدود

ب  و ـ   ّیزطفل مم  یننده،اگر  ا باشد  از فرزندان زن و    ینچه  باشد و چه دخترـ  طفل پسر 
که پوشاندن    ی ، حدودباشد  با زن ندارند   یکه نسبت  ّیزی از اطفال مم  یا روند،    تریین هرچه پا

 کدام است؟ شودی بر زن واجب م هاآن

  تریین و پا  ییزکه باالتر از سن تم  یافراد  یگرد   یازن    مؤنث  یافرزندان مذکر    یننده،اگر ب  و
 کدام است؟  گرددیبر زن واجب م هاآنکه پوشاندن  یهستند باشند، حدود یف از سن تکل

 پاسخ: 

  ۀ ی در آ  زن از خواهرش واجب است  ایکه پوشاندنش بر   یدر خصوص آن مقدار 
 ْلُمْؤِمَناِت ل ل 

ُ
ْبَصاِرِهنَّ وَ مِ   َیْغُضْضَن َوق

َ
) وبه زنان مؤمن بگو    ُفُروَجُهنَّ   َیْحَفْظَن ْن أ

  ؛استکردن  منظور نگاه  را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند(   یشکه چشمان خو 
عورت خود را از    ید زن با  یز زن به عورت خواهر خود بنگرد و ن   یست ن  یز جا  ین بنابرا 

د  ینکها  کند  یگری زن  نگاه  آن  ا   به  بپوشاند.  و  کند  واجب همان    ین،حفظ  مقدار 
  1.است

 پرسش:
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م  یاآ مرا    یرنگ حجاب  تواندی زن  بر سر  پارچه لباس   یگرد   یا  نهد ی که  نوع  و  را  ها  اش 
  یاست و گاه ی عاد ۀ شلوار از پارچ ی انتخاب کند؟ )مثال  گاه خواهدی طور که خودش مآن

  یت رعا   یشرع  لئکه مسا  یضمِن حدودالبته  معروف است(    یکابو به  که    یا پارچه   یااز کتان  
 متفرقه( را رها کند؟  یها)و جنس  بندیگ بر زن واجب است رن  ؟ یاشود

 پاسخ: 

پ  یحدود شرع  اگر   یز جا  یا کردم حفظ شود، هر رنگ و پارچه  یان ب  تریش که 
 1است.

 :پرسش

 یست؟زن چ ی برا  اییشه جوراب ش حکم

 پاسخ: 

است و اشکال    یزپا و صورت زن جا از مچ به پاییِن  کردن دو کف دست و  ظاهر
  ی جوراب برا   یدنطور کامل بپوشاند. پوش اعضا را به   یر ندارد و بر او واجب است سا

 2. یستزن واجب ن

 پرسش:

که پوشاندن صورت در آن مرسوم است    یزن در کشور   ی حکم باز گذاشتن صورت برا 
صورت خود    زهرا حضرت    یاپوشاندن آن؟ و آ   یاهتر است  باز گذاشتن صورت ب  یا آ  یست؟چ
 پوشاند؟ می را 

 پاسخ: 
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که سالم وصلوات خدا است و حضرت زهرا ـ   یز زن جا   ی باز گذاشتن صورت برا 
نم را  خود  بادـ صورت  او  و حضرت  ی بر  به    همسران  یز ن   محمدپوشاند  را  خود 

عربستان    ۀیر جز در شبه ها  زن   ینکه ا   ، داد. بلهیفرمان نم  یشانهاپوشاندن صورت 
م  یشانهاصورت سفر  در  دل  ند پوشانی را  به  به نیست    رعیش  یلی بنا  فقط  علت  و 

که مرسوم در آن پوشاندن   یا جامعه  یا شود؛ اما در کشور یانجام م ید خورش  یگرما
واجب    یجهت مراعات عرِف غالب، پوشاندن صورت بهتر است ولصورت است، به 

مستحب    یااگر واجب    گذارد؟ی حج صورت خود را باز مزن در    ینید بی نم  یا . آیستن
از مردان است   یانبوه  یانحج و در حال عبادت و در م   راو د  که   یهنگام  بودیم

طور کامل به او داده است  شد. اسالم نقش زن را به یم  یدتر وجوب و استحبابش شد
انجامشان    تواندی که زن مشود  می   ییکارها  یشتراز انجام ب مانع  و پوشاندن صورت  

 1به جامعه برساند.  یداشته باشد و خدمت بزرگ یدهد و در آن نوآور 

 پرسش:

ملتزم به شرع    خواهدی دارد و م  یمان ساله دارم. شکر خدا او به حق ا دوازده  یخواهر 
( مکلف  یقمر   ی )هجر   یسالگ ه ام از نُ به او گفته  یش ها پمتعال شود. مدتوخداوند سبحان 
شدت معترض هستند و هر  پدر و مادرم به  یخواهد حجاب داشته باشد ولی شده است. او م

که شما برادران و    دانمیرا م   ین . من ا یردگی درم  یسخت  ۀاجر موضوع مش  ینبار بر سر هم
را نص  از دعوت را    یی کارها  یدا فرموده   یحتخواهران  تنفر مردم  انجام  می   که موجب  شود 

در    یمدانیاست و م  یاله  یفجاب، واجب و تکلاز حدود آن اطالع ندارم. ح  یندهند، ول
کر  سبحان   یمقرآن  موخداوند  ِبَواِلَد   ْیَنا َوَوصَّ :  فرماید ی متعال  ْنَساَن  َوِإْن   ْیهِ اإْلِ ُحْسناا 

بِ  ِلُتْشرَِک  لَ   ی َجاَهَداَک  ِإلَ   ْیَس َما  ُتِطْعُهَما  َفاَل  ِعْلٌم  ِبِه  ُکْنُتْم    یَّ َلَک  ِبَما  ُئُکْم  َنب 
ُ
َفأ َمْرِجُعُکْم 
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دو بکوشند تو    آن کند، و اگر    یکیبه پدر و مادر خود ن   یم کرد  ش و به انسان سفار ) َتْعَمُلوَن 
شما    ۀ اطاعتشان مکن. بازگشت هم  ی، من قرار ده  یک شر   ی را که به آن علم ندار   یزی چ

 (. دهمی خبر م یددادی را به آنچه انجام م  من است. پس شما یسو تنها به 

راه    یا  یم؟( ادامه دهشودی را )که هر بار به مشاجره ختم م  هاآن بحث و مجادله با    آیا
را    هاآنو    رعایت کندرا   حجابشخواهرم    ینکه ا   یاوجود دارد؟    هاآنکردن  قانع   یبرا   یگرید

 . شد( ینچن نیز من  یکه برا  همان طور شده قرار دهد؟ )در برابر عمل انجام 

 پاسخ: 

را    یاآخرت و دن   یر و خ  ید تان برکت عطا فرماشما و خانواده  هب  خواهمیاز خدا م
. در طاعت  کندرا سرپرستی می  یستگان کند. او سرپرست من است و شا  تان ی روز 

با احسان   هاآنبا   یتیوضع هر  در  ی، ولخود نباش  ین و نظر والد ی خداوند منتظر رأ 
را    حجابشاستوار بدارد.    را   یتانهارا موفق و گام   رفتار کن. خداوند شما   یکوییو ن

است    یایتان آخرت و دن  یر را در آنچه خ  یتان شاءالله خداوند کارهاو ان  رعایت کند
 1.گرداندیآسان م

 پرسش:

با توجه به    است؟   یزگذرنامه جا  یافتدر   ی برا   حجابیصورت ب انداختن زن به عکس   یاآ
 شرط است. کنندی م یزندگ هاآن که در  ییهادولت  ی مسئله از سو  ین ا  ینکها 

 پاسخ: 

در    یست ن  یزو جا   ؛ یرد عکس بگ   ی مصنوع  ی مو   یا   یسگاگر ناچار باشد با کاله 
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 1حضور نامحرم حجاب از سر بردارد.

 پرسش:

  یاشده است. آ یدا از بدنش هو ی مقدار  شودی نماز متوجه م ین خواند و در حی نماز م یزن
 باطل؟  یا است  یحنمازش صح

 پاسخ: 

 2است. یحپوشاند و نمازش صحبآن را 

 پرسش:

  توانندی م  هاآنو    یست؟چ  یزنان سالمند از نظر حجاب شرع  یاحکم حجاب زنان    یمبنا 
 را در حضور نامحرم نپوشانند؟  یزهاییچه چ

 پاسخ: 

بپوشا نامحرم  از  را  بدنش  و  مو  است  ا واجب  مگر  ناتوانبه   ینکهند،    یا   یسبب 
 3داشته باشد.  ی عذر  یماری،ب
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   آرایش
 پرسش:

از آن را    یمقدار کم  یاپودر    ینا   توانی م  یا آ  یست؟ چ  یشی زن از پودر آرا   ۀحکم استفاد
مجرد  با زن  متأهل  حکم زن    یا به صورت زد و از منزل خارج شد؟ و آ  یم و مال سبک  صورت  به 

 متفاوت است؟

 پاسخ: 

  یست، ن  یزشوهر جا  یرشدن با آن در برابر نامحرم و غکردن صورت و خارج یشآرا 
 1نه.  یا کرده باشد   زن ازدواج کندی نم  یو تفاوت

 پرسش:

 است؟ یز ها و محارم جایبه از شوهر مثل غر  یرغ  ی صورت( برا  یش )آرا  یشآرا  یاآ

 پاسخ: 

جلو یشآرا  زن  جا  ی کردن  پدر  مثل  و محارم    یست ن  یز جا  یول  ؛ است  یز شوهر 
  2کند.  یشنامحرم آرا  یجلو 

 پرسش:

در پوست صورت که موجب    یوبیبودن ع  اما در صورِت   ؛کردن حرام استیشآرا   دانمیم
  ی بر رو   یممال  یشکلکرم صورت به استفاده از  با    هایب ناچار به پوشاندن ع  شودتوجه  جلب
 است؟  یز کار جا ین ا  یاکنم. آ یریتا از مشکالت جلوگ شومیها ملکه
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 اسخ: پ

 1است.  یزجا

 پرسش:

»کرم  یاآ از  برا استفاده  چشم   ی پودر«  برا دوِر  س  ی ها،  چشم،    یاهیپوشاندن  دور 
با مردم مجاز است؟    روخصوص هنگام خروج ]از منزل[ و روبه به  ن   ینا   یاشدن  از    یزکار 

 نامحرم انجام داد؟  ی جلو  ید است که نبا یشیآرا  هایجنبه جمله 

 پاسخ: 

 2است.  یزجا

 پرسش:

 ز است؟ یجاها برابر غریبه زن در    یبرا  یدنکشسرمه  یاآ

 پاسخ: 

  ی اگر در خانه برا  یول ؛یستز ن یجا ینداو را بببیگانه   ینکها  یتنبه  یدنکشسرمه
آن را    یستمالقات با نامحرم واجب ن   یاهنگام خروج از خانه    همسرش سرمه بکشد

 پاک کند. 

 پرسش:

  . و آن را خواندم  یدبه دستم رسزنان    یدنکشسرمهو  باال    ۀمسئل   دربارۀپاسخ شما    ،سرورم
چه    ،در منزل سرمه بکشد حرام است  ج نکرده  که هنوز ازدوا   یدختر این یعنی    یاسرورم آ
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 از منزل؟  یرونرسد به بب

 پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. وصلی الله علی محمد و آل  
 .  محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 1.است در منزل سرمه بکشد جایز ،نکردهکه هنوز ازدواج  یدختر  یبرا 

 پرسش:

با آن م  یابروها   اناست که زن  یشیآرا   ۀدربار ]پرسش[   هست    یشی. آرا آرایندیخود را 
روی  است که    ی رنگ   ی،کوبخال   ین کند؟ ا   ین است چن   یززن جا  ی برا   یا . آ«یکوبنام »خال به 

  یکوبخال  ینکه به ا . با توجه دهدیبه ابرو رنگ م یپوست است ول  یرز  شود، یابرو گذاشته م
 یر؟ خ یا است   یزبردن آن جاکار به  یا پوست است، آ یردر ز  یرنگ  ونچ یست مانع وضو ن

 پاسخ: 

دهد   یق کند. خداوند شما را توف  یش آرا  یکوبخود را با خال ی است زن ابرو  یزجا
  2را استوار سازد!  تان یهاو گام

 پرسش:

  یبا  تقر   یعنی ابرو« ـ   ی حکم »َتتو   ین همچن   یست؟ از بدن چ  یقسمتروی  بر    ی حکم خالکوب
  ین در بدن و ابرو به ا  یکوبو خال  یست؟ـ چدر ابرو که امروزه متداول است  یکوبهمان خال 

سوراخ استصورت   به:  ا ۀ  یلوسکردن  تا  ز   ینکهسوزن  م  یادخون    یک مثل  ـ   شودی خارج 
  یا اشخاص    یا رندگان  پ  یرآن تصو   یو رو   ماندی م  یآن در بدن باق  ثرسپس ا ـ  استجراحت  
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 .شودی م یدهُگل کش

 پاسخ: 

)تتو(    کوبیخال دلابرو  هر  شود   یلیـبه  انجام  جاکه    یا نبودن  مثل    ؛ است  یزـ 
 1. یستن  یزبدن جاروی  یگرد  یزهایو چ  یواناتح  یرتصو  یدن؛ اما کشبودن مو کم

 پرسش:

 یست؟حکم بلندکردن ناخن چ من. یآقا  ،و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل

 2. است جایز

 پرسش:

شدن  یه قصد شب ینکهدارد؟ با توجه به ا  ی را پسرانه کوتاه کند چه حکم یش اگر زن موها 
 به مردها را نداشته باشد. 

 پاسخ: 

   3. یستدر آن ن یاشکال

 پرسش:
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 . وبرکاتهسالم علیکم ورحمة الله 

 ها مجاز است؟ زن  یبرا   یرثابت،غ  یاِفر کردن مو، چه ثابت   یاآ

 پاسخ: 

 یم الله الرحمن الرح بسم

لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

 1است.  جایز

 پرسش:

 .. بزرگوار ما. ید س  یسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ا 

چ  یرنگ   یلنزها  حکم شود  گذاشته  نامحرم  برابر  در  اگر  علت ضعف  به   یست؟چشم 
 ... یپرسشم را پاسخ ده یدوارم... امیشنه با هدف آرا  ینایی، ب

 پاسخ: 

 2است.  یزالسالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جا یکم و عل

 پرسش:

  یاستفاده از لنز رنگ   بودنیز جا   ۀدربار   یروز پدر بزرگوارم... د  ی دارم: ا   ی سؤال واقعا  مهم
ـ  که پاسخ مرا    کنمی)و تشکر م  یدمدر برابر افراد نامحرم پرس   ـیدن د  با هدف اصالِح چشم 

امایدداد  ... ز   (  با هدف  فقط  م  یباشد چه حکم  ینتاگر  از خدا  داشت؟   خواهم ی خواهد 
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پاسخیدبرابر شما ببخشا  در را    امیکوتاه از دادن  ناتوان  به شما    یکو ن  ی. به خدا قسم من 
 هستم. 

 پاسخ: 

رنگ چشم    ییر السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. تغ  یکم و عل
 1باشد، چه موقت.  ی چه دائم یگر،د یلنز و چه با روش یلۀوسندارد؛ چه به  یاشکال

 پرسش:

ا  بر شما  برکات خداوند  از خدا م  یز عز   یدس  ی سالم و رحمت و  خودت و    خواهمیما. 
و آخرت از شما محروم    یا ما را در دن  خواهمیو از خدا م  ی باش  یتو عاف   یرات در خخانواده

 : ید تفضل فرموده، پاسخ ده یدوارمدارم که ام یما! پرسش ید س ی نگرداند. ا 

نامحرم    یعنی دستانش حنا بگذارد و با آن از خانه خارج شود؟ )   ی است زن رو   یز جا  یاآ 
را م آ(بیند یآن  م  ینت ز   یا است    یز کار جا  ین ا   یا.  ازدواج کرده    یدر حال  ،رودی به شمار  که 
 است؟

 پاسخ: 

السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. در حال حاضر    یکمو عل
م  یاریبس  یلوسا زن  که  دارد  آرا   یبرا   هاآنبا    تواندیوجود  و    یششوهرش  کند 

 2از خانه آن را پاک کرد. رفتنیرونهنگام ب توانی هستند و م یموقت

 پرسش:
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برا   یز جا   یاآ زن  ز   ی است  عمل  دهد؟    یباییشوهرش  انجام  اینکه  صورت  به  توجه  با 
 .است  یر پذکار امکان ینا بسیار،   یدجد های فناوری اکنون باوجود هم

 پاسخ: 

 1. است یزجا

 پرسش:

  ی و آثار   ینیب  یباییز مثل  است؟    یزجا   ـزنانچه در مردان و چه در  ـ   یباییانجام عمل ز   یاآ
 که در چهره وجود دارد. 

 پاسخ: 

 2است.  یزجا

 پرسش:

و  رود  راه می  یابان که به او عطر زده است و در خ  کندیرا با خود حمل م  یکه کودک  یزن
 ؟ چه حکمی داردکودکش،   یامادر است   ی عطر برا   ین دهد ا  یص تشخ  تواندی عابر نم

 پاسخ: 

 3. یستن  یَحَرجخانم  ین بر ا 

 پرسش:

 یست؟ زن چ  یبرا  یآفتاب  هایینک حکم استفاده از ع
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 پاسخ: 

 1ندارد.  یزن و مرد اشکال ی است و استفاده از آن برا  یزجا

 پرسش:

است،    یزـ جاکه انجام شود   یلی ـبه هر دلابرو )تتو(    کوبیخال »:  اندچنین فرموده   امام
 ؟ است یکوبمجاز خال های جنبه جزو  سازی یباز   یاآ «بودن مو.کم  نبودن یا مثل 

 پاسخ: 

 2است. یشیآرا  های جنبه شده از علت ذکر 
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 آالت زن  زیور 
 پرسش:

آقا  شما  بر  خداوند  برکات  و  رحمت  و  آل   ی سالم  قائم  ممن،  خدا  از   خواهم یمحمد. 
  یدن دارم اما فرصت پرس  یاست سؤال  ی من، مدت  ی... آقا دی باش  یتو عاف   یرـ در خ اللهشاءانـ

است که در    ینیانداختن حلقه در ب   حکِم   ۀفراهم نشده بود. پرسش من دربار   یم از شما برا 
انگل را    ید به ما پاسخ ده   کنم ی. خواهش مشودی م  یدهنام  Nose Piercing  یسی زبان  و ما 

 من.   یآقا و موال  یید،روشن فرما 

 پاسخ: 

در آن   یمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. اشکالالسالم و رح  یکمو عل
 1. یستن

 پرسش:

ه در بینی[  ق]استفاده از حلاست که    ین بنده متوجه شدم ا چیزی که  من،    یآقا و موال 
کلبه  آ  یزجا  یطور  اما  برابر    یااست؛  در  حلقه  جا  هاغریبه انداختن  خواهش    یزهم  است؟ 
 . ییدفرما  یان ما ب ی برا  کنمیم

 پاسخ: 

 2.یستن  یز باشد جا  ینتمنظور ز اگر به 

 پرسش:

یا حرام  اییشه جوراب شپوشیدن   شدن از  و خارج   یورآالتز   یدنپوش  یا آ  ؟حالل است 

 
 . 363کتاب پیک صفحه: ص  - 1
 . 363کتاب پیک صفحه: ص  - 2
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 هدیون، استوار بدارد. مخداوند شما را بر راه مستقیم، راه ائمه و  منزل با آن مجاز است؟

 پاسخ: 

الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل   الله بسم 
 وسلم تسلیما األئمة والمهدیین  محمد

است    یزو صورت زن جابه پایین(،    چ)از مپا    ۀپنج   و  ،کردن دو کف دستآشکار  
ندارد اشکال  او واجب است سا  ؛و  بر  به   یرو  را  پوشاعضا  بپوشاند.    یدنطور کامل 

مستحب    یو حت  یز زن جا  ی برا   یورآالت . استفاده از ز یستجب ن زن وا  یجوراب برا 
اما آشکار  برا   یگرمردان د  ی دنشان برا کر   است؛  افراد    یا شوهر    یحرام است مگر 

به  از  ۀحلق  از   یرغمحرم؛  که  ُعرف  ازدواج  نم  ینظر  محسوب    شود؛ ی جواهرآالت 
 1. یدمردان آشکار نما  یرآن را به دست کند و در برابر سا  تواندی م ینبنابرا 

 پرسش:

 . و رحمة الله و برکاته یکمعل سالم . یمبسم الله الرحمن الرح

  یست ن  یز جا   گویندیاز برادران م  یاست؟ برخ  یزمردان جا  یبند برا استفاده از گردن  آیا
  یخداوند به شما پاداشاست؟    یح صح   ین ا   یا .... آشودیبه زنان م  هاآنچون باعث شباهت  

 دهد.  یکون

 پاسخ: 

 . یمبسم الله الرحمن الرح

رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    لله  والحمد

 
 . 136ص  2: ج روشنگرانههای کتاب پاسخ - 1
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 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

از( گردن  پوشیدن  )استفاده  برا و  جا  ی بند  مرد   یز مردان  اگر  بخواهد    ی است. 
  یا  باشد که نام خدا   یسنگ   یابند از نقره  مستحب است گردن  بند استفاده کند گردن

از طال    یبند و مستحب است زن گردن  ؛ آن نوشته شده باشد  یاز قرآن رو   اییهآ
 1آن نوشته شده باشد. ی از قرآن رو  اییه آ  یااستفاده کند که ذکر خداوند  

 پرسش:

 است؟  یزدادن حلقه در آن جا و قرار از بدن ییکردن هرجاسوراخ  یاآ

 پاسخ: 

زن و مرد    یدادن حلقه در آن برا گوش( و قرار   ۀگوش )الل  یین کردن پا سوراخ
 2است.  یزجا
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 ازدواج 

   یاحکام عموم 

 )سرپرست( امر  یول 

 من  ؤم یر غ یزندگ یکشر  

   یآور و فرزند یباردار  

 ها  حل مشکالت و راه  

 ی چند همسر  

 ازدواج موقت   

 روابط نامشروع 



   یعموم  احکام
 پرسش:

روابط جنس  یاآ دارد  یزن و شوهر، حدود مشخص   یان م  یدر  کارهای    یاآ  یعنی  ؛وجود 
 دهند؟  شانتوانند انجامی نم ین وجود دارد که زوج یحرام

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 . یماو سلم تسل

از  هر بخش  وسیلۀ  به توانند در هر زمان و هر مکان  ی از زن و شوهر م  هریک 
کنند و لذت ببرند، اگر هر دو   ییجواز بدن طرف مقابل خود کام بدن، با هر قسمت 

که عبارت    یم نمود  یان را ب  هاآن حرمت    تریش پ   آنچهباشند؛ به جز    یراضآن کار    هب
  یتشوهر بخواهد بدون رضا  ینکه و ا   یضح  یام در ا   ی بودن ارتباط جنساست از حرام
در  مدُ   همسرش  خواهش  شما  از  من  کند.  دخول  جنسی ُبر  روابط  در    ین ب   ی کنم 

بنا شده است و  ها  خواسته و  نظرات    بر اساس که    یی و بندها  ید ل قدنبا به   ین، زوج
  اند دهکر بنا    یجنس  یالام  دربارۀخود    ینشب   بر اساسفقه    یانکه مدع   ییهاتالش 

شدن به خدا و  یک نزد  یتهمسران )زن و شوهر( با ن  یجنسۀ  ریزغ   ی. ارضایدنرو
سبحان    وندآن به خدا توان با  ی است که م  یمستحبات  ینتر حفظ فرج، از بزرگ   یبرا 

فقط  و    یست،نماز و روزه نمثل    یکار کمتر از ثواب عبادات  ینتقرب جست. پاداش ا 
و هوس خود، با    یلم   شباعبا هدف اِ   یکهر   ینکها   یجادارد. به   یازن   ینزوج  یتبه ن 
را برآورده سازد و    یکششر   یازکند ن  یتداشته باشد، فقط ن  یارتباط جنس  یکششر 

زن   یب ترت  ین . به ا یدبه خداوند( حفظ نما یکیالله« )نزد  یربة ال»ق  یت فرج او را با ن 
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 1.یرندگیپاداش و ثواب م ـدارد دو  هر که خداوند بر  یَکرم فضل و  بهـ و شوهر  

 پرسش:

در    یول  ؛بماند   یعیتا در حالت طب   کندیدارد و دارو مصرف م  یجنون ادوار   یزن  شوهرِ 
با شوهر    یکیگردد. حکم امتناع زن از نزدیبا همسر حالت جنون به او بازم  یکیحال نزد

 یست؟چ

 پاسخ: 

شود   یستن   یزجا شوهر  مثالبه مگر    ،مانع  ام  یزمانمدت   یبرا   عنوان    ید که 
 2وجود داشته باشد.  ی بهبود

 پرسش:

 است؟  یزاز رحم( جا  یمن یختن ر یرون)ب  « عزل» یاآ

 پاسخ: 

  3اجازه ندهد حرام است. یزآزاد اگر در عقد شرط نشده باشد و زن ن  عزل از زِن 

 پرسش:

بازگرداند؟ و اگر    یبکارت را با عمل جراح  ۀبه ازدواج، پرد  یل تما  یلدلاست زن به   یز جا  یاآ
 اطالع دهد؟  خواستگارشآن را به  ید با  یا آ ، باشد  یزجا

 پاسخ: 
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مصون صورت  در  و  است  بر  جایز  برای  زندگی بودن  خطری  بداند  ]اگر  اش 
 1باید اطالع داده شود.اش ندارد[ زندگی

 پرسش:

 یست؟ کند چ ینهمسرش را تمک  تواندی نم یروح ی موجب ناراحتکه به  ی حکم خانم

 پاسخ: 

خود    ـاز مضمون پرسش مشخص استهمان طور که  ـ دارد    یروح  یماری اگر ب
 2حاصل شود. ی را معالجه کند تا بهبود

 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

والمهدیین وسلم    الحمد األئمة  وآل محمد  الله علی محمد  العالمین، وصلی  رب  لله 
 . یما  تسل

 ، سالم بر شما! ، موال و امام من، احمدالحسن آقا

به    موالی توکل  با  نخدا من!  برا   ّیت،  تا  با    ی کردم  انصار   یکیازدواج  خواهران    یاز 
 پرداختیش مبلغ پ  چراکهزمان از شما بپرسم؛    یندر ا   یهاز مبلغ مهر   یلم. ماشومقدم  پیش 
  یا . آشوددر حکومت ثبت   ی رسم  ی هاو در دادگاه  یدر عقد رسم  ید آن با   ۀقبالو پشت   یه مهر 
 باشد؟  یزباالتر ن  تواندیم یا باشد؟  زهرا حضرت  یۀمهر  یزانمبه   یدبا  یه مهر 

 
 نشر داده است.  ینیحسالاثق و  یداند و سپاسخ داده احمدالحسن یدکه س شرعی تاال ؤس مجوعه - 1

https://www.facebook.com/484320221640648/posts/2744430508962930?sfns=mo 
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   پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

 لله  والحمد

 السالم و رحمة الله و برکاته  وعلیکم

زمان و در هر زمان    ین در ا   حضرت زهرا   یۀ دم که مهر کر   یان ب   یشین پاسخ پ  در 
اثاث  ؛یستچ مبلغ  برا   یۀ که همان  نفر    یخانه  ا   است؛دو  است؛    ینو    یعنی مالک 

  ی زندگدر آن  زوجین  که    یا خانه اسباب و لوازم  آن،    ۀواسطبه است که    یمبلغ  ،یه مهر 
 . شودیم فراهم  خواهند کرد

به   یمبلغ مشخص   یا عدد    اگر باال را  بهتر است مبلغ    خواهی،یم  یی عنوان حد 
،  مختلف معادل آن در معامالت    یا  یار ع   18  ی مثقال طال  40از مبلغ معادل    یه مهر 

به    یبخش  و  پرداختیشعنوان پبه   یرا به بخش  یهمهر   خواهیینباشد. اگر م یشترب
 کن. قسمت دو را عنوان مهریه[ مقرر ]به مبلغ  ،کنی  یمتقس یانی عنوان پرداخت پا 

کلیبه  مهر   ،طور  هر  از  است  حت  یدور   ینیسنگ   یۀ بهتر  همسر    ی شود،  اگر 
جمله  . از  شودیمحسوب م   ی مؤمن، سّنت بد   ۀدر جامع  چراکه داشته باشد؛    یی توانا

  یو فخرفروش  یهاو، باال بردن مهر   ُیمنیو از بد    ، کم  یۀمهر   یرفتنزن، پذ   های برکت
 1است.

 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح
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لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم    والحمد 
 و رحمة الله و برکاته.  یکم. سالم عل یما  تسل

  بخواهدکه    ی را هر زمان  اشیه مهر   کرد ضمن عقدش شرط    یراناز خواهران در ا   یکی
گذشت  کند،    یافت در  از  پس  اکنون  به   یک و  ازدواجش  از  بعض سال  از    ل، ئمسا  یخاطر 

صورت  به را  یهدادن مهر   ییکرده است. از آنجا که شوهرش توانا  یهشوهرش درخواست مهر 
  ین ا   یقداده است تا از طر را  اموالش    ۀدادگاه حکم مصادر   ایران،قانون    بر اساسندارد    ینقد 

االرث  جز سهم   یو اگر شوهر اموال و امالک  ،همسرش به او داده شود  یۀر امالک و اموال مه
  دهد؛یسهم شوهر از ارث و فروش آن را م  یفحکم مصادره و توق   یراننداشته باشد، دادگاه ا 

دارند که فروخته    یدر ارث  یکه سهم  یمادر و برادران  مثال  نباشند؛    یورثه راض یراگر سا  یحت
ورثه اعتراض کنند و با فروش ارث موافقت    یۀ در آن دارد. اگر بق  ی سهم  یز و مرد ن  شودیم

مجبور  ]اموال[  همسر از آن    یۀآنان را به دادن سهم مرد و پرداخت مهر   یراننکنند، دادگاه ا 
با وجود    یعنی است؟    یز جا  ی مسئله از نظر شرع  ین ا   یا : آشودیمطرح م  ی. حال پرسشندکیم

رضا   یشروط  ین ا   ۀهم به  قرار گرفتن سا  نداشتنیت که  تنگنا  در  م  یر و    شود، ی ورثه منجر 
 ! یدپاداش را عطا فرما  ین راه بدهد؟ خداوند به شما بهتر  ین زن را از ا   ینا  یۀ دادگاه مهر 

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

ول  جایز ن   ، تریسته شا   یاست؛  و  زن  اینکه  و  است،    ین زوج  ین ب   یکیاحسان 
را عطا    اشی کند، تا خداوند روز   یشهخصوص صبر پ   ین ـ در ا باشد   یهرچند در سختـ
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 1. یدفرما

 پرسش:

زن سزاواِر    ینا   یاکه دخول صورت نگرفته است. آ  یدر حال   ،شوهرش فوت کرده  یزن
 است؟ یه ثل طالق، حق او نصف مهر مِ  یا  ؟استکامل از ماَترک ۀ ی مهر  یافتدر 

 پاسخ: 

 2کامل است. ۀیحق او مهر 

 پرسش:

و در حال حاضر نذرش    ؛ یردماه روزه بگ   یک   شود   برآورده  نذرش نذر کرده که اگر    یزن
 . پذیردی خاطر نذرش را نمگرفتن به همسرش روزه  یول ، شده است برآورده

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

و    یارت روزه، حج، ز   نذرِ مثل  ـ   شود حقوق شوهر    ی رفتن برخین بنذر باعث از   اگر
 3. یستن  یحو شوهر مؤمن باشد، اگر شوهر اجازه ندهد، نذر زن صح  ـآن یر نظا
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 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

والمهدیین وسلم  ل  الحمد األئمة  وآل محمد  الله علی محمد  العالمین، وصلی  رب  له 
 . یما  تسل

امامم، احمدالحسن  درود امبر آقا و موال و  به کوتاه  یدوارم.  پذ  ام،ی با توجه   یرامرا 
 شما شامل حال من شود.  یدعا   ینکهو ا  ید؛باش

آ  آقای  بنده    یز جا  یا من!  ازدواج    دربارۀاست  برای  تحقیق  در  بد  و  خوب  خصوصیات 
  نیز بپرسد که قصد ازدواج با او را دارد و   ی خانم  دربارۀ از من    یکس  ی وقت  ؟ بدهم  ی یحاتتوض

  یت وضع  یانب   دربارۀ  مجازکرده است. حّد و حدود    یخواستگار   یاز خانم  ی وقت  ی، مرد  دربارۀ 
 یست؟ چ شده است سشپر ش ا ه دربار که  یکس

 پاسخ: 

   یم حمن الرحبسم الله الر 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

که    یو رفتار کس  هایژگیو  دربارۀ ]گفتن خوب و بد[    یجابی و ا   ی از نظر سلب  پاسخ 
که    یاز شخص   یزیچ  دربارۀ گفتن  سخن   یاست؛ ول  یزش پرسش شده، جاا ه دربار 

 1. نیست  یزجا  ش وجود ندارداه دربار   یاطالعات و دانش کاف

 پرسش:
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کشور  در  خانواده  حقوق  یزندگ  ی غرب  ی اگر  که  گرفته  خانواده  ی برا   ی کنند  نظر  در  ها 
  ،شودی حقوق همسر و فرزندان جزو حق آنان محسوب م  یا اگر کار نکنند، آ  ی حت  شود،یم

  ین که ا  همان طور  یا ؟ستاو عهدۀ بر  هاآن  یشتکه پدر مسئول خانواده است و مع  ی در حال
داشته باشد    یصورت که اگر خانم درآمد مال  ینبه ا   ؟است  یگری طور د   ه مسئل  گویدی پدر م

پول    ین و مرد حق دارد زن را بابت ا   یستپول حقش ن   ینا   دهد، ی انجام نم  یکه کار   یدر حال
  ین در ا   گوید یو م  کند،خانه و فرزندان    خرج پول را    ین تور دهد ا بازخواست کند و به او دس

 .گرددی به خانواده پرداخت شود، ساقط م  یدشوهر است و با  عهدۀبر که  یواجب ۀ حالت، نفق

 پاسخ: 

با آن انجام دهد و    تواندی بخواهد م  ی هر کار ]زن[  ست و  حقوق همسر حق او
در  ندارد  حق  کند   بارهینا شوهر  بازخواست  او  نفق  ،از  ساقط    ۀو  شوهر  از  همسر 

بلکه بر شوهر واجب است به همسرش نفقه بدهد. حقوق کودکان نابالغ    ؛شودی نم
و بر    یرد عهده گ  هآنان ب   ی برا را  ن پول  یکردن ا خرج   تواندیحق آنان است و پدر م  یز ن

است   واجب  نفقکمبواو  جبران    ۀد  را  ا کندآنان  شرع   ین.  خداوند    یحکم  است. 
و اصالح    یو دوست  یبا مهربان  یدوارم . امید دهد و احوالتان را اصالح فرما  یقتان توف

  شرکت و شوهر و همسر،    ید. شما خانواده هستیدرفتار کن  یکدیگرخودتان، با    ینب
برخوردها  یستیدن   یتجار  با    ی تا  است   ی ماد  یکدیگر شما  واجب  شوهر  بر  باشد. 
به انجام برساند. بر    یدر قبال همسر و فرزندانش با محبت و خرسند را    یفشوظا

ن  باشد و با شوهرش رفتار   یفواجب است عف  یزهمسر  با نرم  یو دوستدار    ی توأم 
باشد. من معتقدم   م  بیشترداشته  و  واند خانواده و خانه تی اوقات زن  بسازد  را  اش 

با   یت رضا را  ن  ی تأنّ   همسرش  ا   یکو و سخن  به  و  آورد    یت رضا  یب، ترت  ین به دست 
نسبت    یا   ی رفتار اش بد اگر شوهر با خانواده  یحت  طور کلیبه .  دکن خداوند را کسب  

رفتار کند و    یخاطر و مهربان  یبا او با آسودگ  تواندی کند، همسر م  یکوتاه  هاآنبه  
متعال را در ابتدا و انتها به دست  وخداوند سبحان   یتو رضا   ی، خشنودیبترت  ینبه ا 
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باق  را در  ثمرۀ ]نیکو[  و    ،اللهشاءو بالنده است، ان   یآورد. آنچه نزد خداوند است، 
 1. یدد دنو آخرت خواه یا دن

 پرسش:

عل رحم  یکم سالم  م  ة و  برکاته.  و  سوئ  خواهمی الله  در    یس از  کنم.  مهاجرت  به مصر 
و کار    یا نده است؟ مادرم، برادرم، همسرم، کودکانم، منزل اجارهما یچه باق  یمبرا  یسسوئ
 .یشگیهم

و دوستشان    شناسم یرا م  هاآنالله که  از انصار  یگروه  یافت؟خواهم    یزیچمصر چه  در
[  چیزهای بسیاری یاد می من    بهکه    یدارم و کسان ن  که اآل  استجایی  بهتر از  دهند، ]قطعا 
از    کمتر   ی مشکالتبا    خواهد کردتالش    ینم جهت ددر    کنم.زندگی می آن  و در    اقامت دارم

دارم اکنون  مقدار آنچه  کردهپسپول    ی .  مدت  اماندازش  تا  کنم؛    توانمیم   یو  سر  آن  با 
 الله و الحمد لله.  شاءان

که    یی بهتر و جا  ییدر جا   توانم یدر مصر بخرم. م  یا خانه   یا آپارتمان    توانم یم  همچنین 
 کنم؛ خداوند داناست.  یزندگ است تریراض  اریخداوند بس

اسالمبه  ام،ی کنون  یتوضع  در احکام  از  من  کم  فهم  و  اندکم  دانش  از    ی،جهت 
نگران  یرپذامکان مهاجرتم  همسر    ؛ دارم  هایییبودن  اگر  و    دربارۀمادرم    یامثال   مهاجرت 

اگر همسرم    یا دارند؟    یآنان بر گردن من حق  یادارد؟ آ  یچه حکم  علتش با من مخالفت کنند
تنها  یدبه من بگو تو نم  یی»به  با  ا آیمی برو و من  ست و همسرم در  ینجا. مدارس کودکانم 

  یا ما فراهم است    ی امکانات برا   ینا   ۀدر مصر هم  دانمیکه نم   یدارد؛ در حال  ی شغل  ینجاا 
او بمانم و صبر    یشپ   یدبا   یا. آیمصورت مجبور خواهم شد کودکانم و او را ترک گو   ین نه«، در ا 

 کنم؟  

 
 . 87ص  7: ج روشنگرانه یهاپاسخ - 1



 231 ...................................................................................................... ازدواج 

در    واجبات ترکشان  برابر  من  اگر  کودکانم  و  به   کنم همسر  بروم(    ییتنها )و  مصر  به 
 ؟ سازمرا برآورده  یازهایشانبر من واجب است ن یا آ یست؟چ

فرما  خداوند عطا  برکت  را  ا   یدشما  برا   لئمسا  ین که  م  یرا  روشن    ، فرمایییمن 
 .یرا  کث  یما  الله. اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسل شاءان

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    لله  والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

  ینت و د  ی بمان  ی، که اقامت دار   یس سوئ  همانحال حاضر بهتر است شما در    در 
  یا   یاموزی، ب   ینترنتا   یقگرفتن از برادران مؤمنت از طر خواندن و کمک   یقرا از طر 

به   یبرا  اگر فرصت  یری؛ بگ   یآنان مرخص   یسو مسافرت  فراهم شد.    یتبرا   یالبته 
اندکشاءان د الله،  تفص   ین اندک،  با  را  بند  یخواه  یلحّقت  و    ۀآموخت. من،  خدا 

تا   امیامده دهد. ن  یقتانالله هستم. خداوند توفانصار  ۀبرادر شما و دوست و خادم هم 
اجتماع  یهاخانه  ارتباطات  و  کنم   هاآن  یمردم  نابود  آمد   ؛را  را  ا هبلکه  انسان  تا  م 

  ا ت  ـبه خدا باشد   یدناگر خواهان شناخت رسـ   را به او بشناسانم   یقتش بسازم و حق
  ین ا   خواهمیبرهه م  یناو در خلقش بشود. آنچه از شما در ا   یر سفخداوند و    ۀفرستاد

  یتان هاو جامعه خویشان  یسو و فرستادگان خداوند به  یاموزیدحق را ب یناست که د
و    یالهصورت  به را    هاآنو    ید از خانواده و فرزندانتان محافظت کن   یدوارم. امیدباش

شدن به اخالق  و اطاعت از او سبحان و آراسته   دا خ  یاد . به آنان  ییدنماتربیت    یح صح
 . یاموزیدرا ب یاله

ا   بدانید  ب  یجادازدواج و  شدن  و حاکم  ینزوج  ینخانواده و وجود ارتباط محکم 
  ی انسان  ۀبه محافظت جامع  چراکه  ؛استخداوند    گاه نظر در  و مودت بر آن،    یدوست
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بردن خانواده  ینبق، از و طال  یی بودن، جدا اما مجرد   ؛ شودیمنجر م  ی از فساد اخالق
ا  ب   ینکهو  زوجیارتباط  خداوند  وضعیتی  باشد،  نش  ُپرتَ   یا سرد    ین ن  که  است 
از   چراکه  خواهد؛ی نم در    ی انسان  ۀ اخالق جامع  یدنپاشهمباعث  و گسترش فساد 
به همسرانتان    ّیبهط  ۀ و محبت و کلم  یو مهربان  یکین  امؤمنان! ب   ی . ا شودی م  ینزم

 1. خداوند شما را موفق بدارد.یدبپرداز 

 پرسش:

 سالم بر شما، پدرم ... 

قانع    یگری نسبت به د  هاآنازدواج کند و هرکدام از    ی خواست با زن مؤمن  یمرد مؤمن
 استخاره، بد بود و موضوع را رها کردند...  یول؛ شد

  دهند یجو کنم و همواره پاسخ موپرس   یار باعث شده بنده بس   وضعیت   ین ا   یقتحق   در
  یعنی اند؟  دو نفر اشتباه کرده  ین خصوص ا   یندر ا   یااست. آ  یزمان سرگردان  ی استخاره برا 

در چن   یح صح  یا   ؟ نبوده است  یح استخاره صح  درست    یاستخاره، عمل  یحاالت  ین بوده و 
 ؟ شودیمحسوب م

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.  یکم و عل

  یح صح  یاو ندانستن راه بهتر    یها و سرگردانزمان اختالف راه ی برا   «استخاره»
  یاست با مرد   یل که ما   یزن  یا ازدواج کند    ی است با زن  یل که ما  یاست؛ اما شخص 

مناسب    یقاتانجام تحق  کار به  یناستخاره معنا ندارد. ا   یمواقع  ین ازدواج کند، در چن 
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 1دارد.  یهر دو نفر بستگ  یبودن آن برا یح و صح

 پرسش:

مشخص   ۀ سور  یا آ .دنخوانی مخصوص سورۀ فتح را و بهدر هنگام ازدواج، قرآن  هاخانم 
  یی زناشو یو برکت زندگ یرد تا باعث خ نآن را بخوا ]شخص[ که هست  یمخصوص یدعا  یا
 ؟ شود یویو دن  یُاخرو  یهادر همه جنبه  ینده، آ

با پاسخ شما به ما منت    است   خودش  نزدکه    یاز خداوند خواستارم با بخشش و کَرم 
 . سید ساداتفرزند  ی د، ا هَ نَ 

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل

شاءالله  ان  .سبحان بخواند  وندخدا   دو رکعت نماز شکر  .شما را زنده ِبدارد  خداوند
 2التماس دعا. . ُمستجاب است ینزوج ی دعا در عقد ازدواج، از سو 

 پرسش:

ازدواج کرده و خواهان    یبا  تقر   یمرد و    یصالحفرزندان  دو هفته است  قائم  است که 
 وجود دارد؟  یخاص نماز  یادعا  یا از جماع  یش پ  یبرا  یآداب  یا کنند. آ یاریرا   نویمهد

 پاسخ: 

نورانی اسالم(   یع را در کتاب شرا   ینا  را برا   و  ،امکرده   یان ب  )احکام    یمتن آن 
 : کنمی شما نقل م
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  از  کند، دو رکعت نماز بخواند و بعد   یکی خواهد نزدیکه م  یاست کس  مستحب
امر کند دو رکعت    یز به او ن   یاید ب  ش نزدبه  به همسر گفت    که   یآن دعا کند، و هنگام

زن    که  یو هنگام  ب است هر دو با طهارت باشند،نماز بخواند و دعا کند. مستح
ا   یشانیپ   یآمد دستش را رو   شنزد را بخواند:    یناو قرار دهد و  َعل»دعا    ی اللهمَّ 

جُتها، وفِ  َض   ی ِکتاِبَک َتزوَّ
َ
َخذُتها، وِبکِلماِتک اسَتحَللُت َفرَجها، َفإن ق

َ
  یل  یَت أماَنِتَک أ

! بر اساس  یاخدا »   « یطانوال َتجعلُه ِشرَک َش ،  ّیاَفاجَعله ُمسِلما َسو  یئا َرِحِمها ش   یف
عنوان امانت از تو گرفتم، و با کلمات تو فرج او  کتاب تو با او ازدواج کردم و او را به

  ی او را مسلمان  ی مقّدر فرمود   یمن در رحم او فرزند   ی و اگر برا   را بر خود حالل کردم
 .« نکن یک را در او شر  یطاندرست قرار بده و ش 

نام خدا شروع کند، و از خداوند    با  ،در شب انجام شود   یکیاست نزد  مستحب
 1( 3)شرایع اسالم: ج   گرداند. شانی روز  یسالم پسرمتعال بخواهد فرزند 

 پرسش:

که    یدیس  یر با مرد غرسد  یم  خدا   یامبر که نسبش به پ   اییده ازدواج )نکاح( زن س  یاآ
پ  به  ـ ی نم  خدا   یامبرنسبش  به  مجاز است؟  ـاحمدالحسن  یدطبق نظر س رسد  لطفا  

   . موثقمنابع  یهمراه برخ

 پاسخ: 

   یم الله الرحمن الرح بسم

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل
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 1است.  جایز

 پرسش:

 رسد ازدواج کند؟ ی نم که َنَسبش به رسول خدا  یبا مرد   یعلو  است زِن  یز جا یاآ

 پاسخ: 

 2. است یزجا

 پرسش:

  ، دولت ثبت شده باشد  یانجام گرفته و در دفاتر رسم  یصورت شرعاگر ازدواج دائم به 
تواند حقوقش بر  ی مرد م  یا اقامت داشته باشد، آ آن سرزمین  مرد بتواند در    یا که زن  برای این

  ـ حقوق   یر سامثل نفقه و  ـ زن حقوقش بر مرد    یا را ساقط کند    ـحقوق   یرو سا  ینمثل تمک ـ زن  
 ؟ شودبرقرار  هاآن  ینشکل ب ین را ساقط کند و ازدواج به ا 

 پاسخ: 

 3. است یزجا

 پرسش:

و    کندیرا درک نم  یزیحاد شده و اکنون چ   یمرِ آلزا   یماریدچار ب   یا خانوادهسرپرست  
اموال شوهر تصرف کند،    متکفل مخارج شده و به او گفته شده است حق ندارد در   ،همسر

شدت در تنگنا قرار  به   او  ترتیب  ینبه ا   ؛یامور شخص   یگراو و د  یدرمان و غذا   یمگر برا 
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ا   ، گرفته به   ینو  تنگناها وجودباعث  به    های ینه زن مثل هز   ی برا   یاری بس  ی آمدن  مربوط 
 ندارد.  یز ن  یگریهمسر درآمد د ینکهبا توجه به ا   ؛شده استامور منزل  یگرو د  ان مهمان

آن را بفروشد و    خواهدی قرار دارد و زن )همسر( م  یبد   یت : خانه در وضعیگرد   ۀمسئل
کند؛    ش سود آن را خرج خود و شوهر کند و    یی مبلغ، درآمدزا   ۀ بخرد و با اضاف   یگری د  ۀ خان

 است؟  یز کار جا ین ا  یاآ

 پاسخ: 

  همان گونه  است و  در آن  خداوند  یترا در آنچه رضا   شاست اموال شوهر   یزجا
فروختن اموال    دربارۀ است خرج کند؛ اما  کردهیم  ینه هز  ی سالمت یامکه شوهر در ا 

   1مثل درمان شوهر.  ی ضرورت یمگر برا  یست ن  یزـ جا مثل خانه مرد ـ 

 پرسش:

  ی ول  کند، یم  کار   ـبه حمداللهـ ام و شوهرم  ازدواج کرده   پیش هستم که هشت سال    یزن
از    یکی. هر وقت  یگرید  یز چ  یچ و نه ه  یی و نه خودرو  یمدر تملک دار   یا تا امروز نه خانه 

اش را یانه همسرم حقوق ماه ی. وقتیمندار  یپول خواهمیم یزی چ  یاشود یم یمار فرزندانم ب
بخشد.  ی م  یاکند  یرا اهدا م  یدهد و باقی غذا به ما نم  یهم برا   آن  یجز اندک  ندکی م  یافتدر 

پول  یگاه کساناو  به  را  ن  ی ها  که    یزهاییچ  یبرا   یگراند   یابخشد  یم  یستند ن  یازمند که 
  ی . رأ یممانی م  یمن و فرزندانم محتاج باق  کهدر حالی    ،یرندگی از او پول م  یست ن  ی ضرور 

 یست؟چ  همسرم ۀ شما و حکم شما دربار 

  یک شر   یگراناو پولش را با د   یول  شومشریک می داشته باشم با او    یوقت من پول  هر
  یم تو برا   یت رضا  یدگویم یستم ن   یراض  یتوضع  ینمن از ا  یمگویشود و هر وقت به او میم
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 است؟  سخن او درست ینا  یا. آیستمهم ن

 پاسخ: 

اش فراهم کند و حق تصرف  خانواده   یواجب را برا   ۀبر شوهر واجب است نفق
  یخودش است، هرگونه که خودش صالح بداند، چه برا  یار اموالش در اخت  یدر باق

خداوند    ی که رضا   یری خ  ی هاراه  در چه  و    ، خودش  ی کند، چه برا   ینه اش هز خانواده
 1. کنداست انفاق در آن 

 پرسش:

ی سؤال؟  ، آقای منچطور است  شما   حال   و برکاته، حبیب من؛   و رحمة الله   یکم سالم عل
حکم پسر    ، نپذیرد و آن را  راضی نباشد    توسط پسرش  یندهبه انتخاب همسر آ   اگر پدر دارم:  

ندارد؛ لطفا  پاسخ    یمانپدر، به دعوت ا   ینکه؟ با توجه به ا یستچ   کندیکه با پدرش مخالفت م
 .  ید بده

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل

 .خداوند شما را زنده ِبدارد ، من عزیز 

 2.ازدواج کنداست و اخالق  ین صاحب د دوستش دارد وکه  زنی هربا  

 پرسش:

و    ه،ازدواج کرد  ،طالق داده شده  یابیصورت غکه )در دادگاه صدام( به   یبا زن  یمرد
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مؤمن    یز زن اکنون مؤمن است و شوهر دوم او ن  . شوهر بوده است  یت بدون رضا  یز طالق ن 
اگر ازدواج    یر؟خ  یااست  بوده    یحصح   یشرعنظر  از    هاآنازدواج    یا آ  پرسدیاست. شوهر م

چ آن  عواقب  باشد  باش   یست؟ باطل  داشته  ش   یدتوجه  ]حضور[  بدون  و    یخطالق،  بوده 
از طرف شوهر  موجب رها به  افتاده    ی هامدت دو سال )طبق گفته  ی برا کردن  اتفاق  زن( 

 کرد می وشتم  پس از اعتراف زن بوده است )که زن گفت شوهرم مرا ضرب  یقتاست و در حق 
کردن )َهجر(  رها   یلدلرا فقط به  یو   ی قاض  یجه (؛ در نت دادنمی مرا    ۀ ماه رها کرد و نفقُنه  و مرا  

 طالق داد. 

 پاسخ: 

 1است. یح صح هاآن ازدواج  ینبنابرا  شود؛یب ملع محسوطالق، طالِق ُخ این 

 پرسش:

 . و رحمة الله و برکاته یکمپدرم، سالم عل 

مردم   بینم ی م ی. وقتدانمی را نممیزان صحتش به ذهنم خطور کرده است و  ایمسئله
  ی هامکان  یگر د  یا دارد    اییبنده فر   یعت که طب  کنند ی مسافرت م  یی به شهرها  یاحت، س   یبرا 
این کارها باعث   کنمیاحساس م ـید مف ی هاموزه  یدن د یا عتبات    یارت ز   ی نه برا و ـ  یاحتی س

انسان    شود؛ یماتالف وقت   ا   یدی مف  ۀ را در مسئلوقتش  و الزم است  و    ین استفاده کند؛ 
شود  انجام میخانه    یروندر بگذران وقت    ی [ که برا یز]نرا    ی عاد   ی هارفتن یرون مسئله، ب

 .است یح صح  طرز تفکر ین ا  یاآشود. شامل می

را پس  حال و هوایش    یابه خودش استراحت دهد  شخص  الزم است    گویندی مای  عده
  الزم باشد اگر    یست؛ چ   یحصح   دانمی ؛ نمو...  دهد   ییر درس تغ  یا کار سخت    ِی از مدت طوالن
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 ؟ کار باید بکنیمچه  ی عوض کنیمهوایحال و 

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل

 . خداوند شما را زنده ِبدارد

برادران و خواهران   یارفتن شوهر و همسر و فرزندان  یروندر ب   یاری بس  سودهای 
با    یا دوستان    یا   یکاننزد   یا  بسهست  یکدیگر همکاران  و  م  یاری ؛  مردم    توانندی از 

  کنمی مارند؛ و فکر مشر ب  یتبرا   ندا هکرد  شانکه خودشان لمسرا    یاریبس   ی سودها
  یار بس  ی ا دادن به خانواده، مسئلهاوقات و استراحت  ی رفتن از منزل در برخ  یرونب

 ۀعالوبه   ؛است  یح سالم و صح   ی و اجتماع  یارتباطات خانوادگ  ن ساخت  ی برا   ی ضرور 
 دارد. در خود که  یو علمهای روانی فایده 

مناطق    یا   یگرد  ی مسافرت، به شهرها   یا رفتن از منزل  یرونندارد که ب  ی ضرورت
باشد  ا   ؛ دور  مهم  م  ین بلکه  سود  که  را  د است  خود  نظر  باشد؛  در  مثل  داشته 

کردن خانم  و مثال  معاف  ، ییغذا   ۀ خوردن وعد  یو فرزندانشان برا   ین رفتن زوجیرونب
 . پزوُپخت روز   یک از 

مسافرت    یبرا   خواهدی است؛ م  ی مهم  ۀرفتن از منزل، مسئلیرون ب  کنمیم  فکر
؛  دیگر  مشابهکارهای    یا   ، ییغذا   ۀخوردن وعد  یا   یکگردش به مکان نزد  یادور باشد  

خود،  ِی خودبه   ینو ا   کند؛ یم  یجاد ا میان زوجین    یخوب   ات ارتباط  اوقات  یاری و در بس
جامعه    یتدر تقوو  مطلوب است؛    یاربس  یو اجتماع  ینی[ دُبعداست که ]از    یا مسئله

 1.کاهدمی طالق  یا  یی دا جاز و سهم دارد، [ یز]ن
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 )سرپرست(امر  ولیّ 
 پرسش:

زن  یزجا  یاآ ازدواجساله  35  ی است  بدون    که  و  همسرش  موافقت  با  است  کرده 
 خداوند بهترین پاداش را به شما بدهد.  برود؟ امام رضا یارتداشتن محرم به ز همراه

 پاسخ: 

که در    همان طوراگر    ؛است   یزبدون محرم جا  امام رضا  یارترفتن زن به ز 
 1با موافقت شوهرش انجام شود.  شده یدسؤال ق

 پرسش:

 :سؤال من از امام احمدالحسن 

است که فوت کرده )خداوند    یا یعه و مادرش ش  یکه پدرش سن  یخواهم با دختر می
و بر محبت    کندیم  یمادرش زندگ  مادرِ   یعنیبا مادربزرگش    ی رحمتش کند( ازدواج کنم. و 

پدرش    یم، اقدام کرد   بارهینا در   ی وقت  یاست ول  یجعفر ۀ  یع بزرگ شده و اکنون ش  یتباهل
شکل وجود  م  ینخروج از ا   ی برایراه  یاآورم. آی درنم  یعهک شی گفت من دخترم را به ازدواج  

 . . با تشکر فراوان از شمااستو با ازدواج موافق  دارد سال 21شوم دختر یمیادآور دارد؟ 

 پاسخ: 

 یم بسم اا الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یالحمد لله رب العالمین و صل  و
 . یما  و سلم تسل
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پدربزرگش را    یا موافقت پدر    ، ازدواج  ی برا   یستن   یازی ن  است  ساله21دختر    اگر
اگر پدرش با آن مخالفت    یحت  ،را دارد که ازدواج کند  ق َح   ینبه دست آورد، و او ا 

 . یدنما

)به   یاپدر    والیت  ا پدربزرگ  از سن    یمانشرط  قبل  تا  بالغ،  بر دختر  عدالت(  و 
ۀ  دو بر دختر باکر   ینا   یتو وال   ؛ باشد خواه باکره  یوهاست، خواه دختر ب  یسالگ 18
  یا   مئو او در ازدواج دا   ،یست( پابرجا ن یدهرس  یسالگ 18که به سن    ی)دختر   یدرش

پدربزرگ[    هاآناز    یکیاگر    و؛  دارد  یت بر خودش وال   ، موقت یا  به عقد  او را  ]پدر 
  ینکه ا   البته  .خواهد بودو معتبر    یحدختر صح   یت، عقد او فقط با رضادرآورند ازدواج  

 . استاش ازدواج کند مکروه یخود و بدون اذن ول ِی خوددختر به 

سنگ  که هم   یدختر بالغ را از ازدواج منع کند و اجازه ندهد با کس  ّی،و اگر ول
خودش ازدواج کند  تواند  می   دختر  رغبت دارد ازدواج کند  یست و دختر هم به و او

 1.اشّی ول یل برخالف م یحت

 پرسش:

همسر حرام کند؟ منظور    یا دختر    ای را بر   یزی شوهر( حق دارد چ  یا )پدر    «امر  یول»  یاآ
وجوب ترک فالن    یا انجام فالن کار    یمبلکه تحر   ؛یست ن  هاآنبه    یهشب  کارهای   یانماز، روزه  

  ی کل  طورو به   یست؟ ن   یزمن جا  ی انجام آن برا   یاکند آ  یم است؛ و اگر تحر   یوی کار از امور دن 
 یست؟پسرها و دخترها چ ر حقوق پدر ب

 پاسخ: 

  یگاه جا. بنده  خداوند حالل کرده است حرام کندچیزی را که    تواندی نم  کسیچ ه
  یع که در کتاب شرا ـ ازدواج، و حقوق شوهر و زن  در مسائلی مثل  پدر مؤمن را  والیت  
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 1.امکرده یانبـ داده شده است  یح توض

 پرسش:

 است؟ یزجا  یحضور در عروس یا  نکاح  ، در ماه محرم و بعد از روز دهم یاآ

 پاسخ: 

 2. است یزجا
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 من  ؤم  یر غ   یزندگ   شریک
 پرسش:

  ید تردواست و در شک   یاورده ن   یمان ام اما شوهرم ا آورده   یمان ا   موعود  یمانی به دعوت  
  بینم ی که م  یدر حال  خواهدی هم م  ی. از او دو پسر دارم و از من فرزند سومبردی به سر م

  یا آ  یست؟ خصوص چ  ینمن در ا   ی از او داشته باشم. واجب شرع  یارزش ندارد فرزند سوم
 باشم؟  از او در جهت اطاعت از امام ییخواهان جدا  یا  ؟ را ادامه دهم وبا ا  یزندگ

 پاسخ: 

با    یزندگ  نداشته باشد  یدشمن  هاآن  یعیانو ش  ّیوناطهار و مهد   ۀاگر با ائم
 1است.  یز جا یو 

 پرسش:

 ها آن   یان ازدواج کرده و م  یرمؤمن غ   فردی ها قبل با  از مدت   ی از خواهران انصار   یکی
خانم( از شوهرش به دادگاه    ین که فرزند هم دارند. )ا   یوجود دارد در حال  یدیاختالفات شد

صادر  از شوهرش  را  خانم    ینحکم طالق ا   یکه قاض  یدکار به آنجا رس  یتا  کرده و نها  یتشکا
  است،   خانم را از شوهرش گرفته   ینطبق قانون خودشان طالق ا   یقاض  ضرکرد. در حال حا

  یست؟ مسئله چ  ین حکم ا   یست.دادن همسرش ن شوهرش حاضر به طالق   ینکه با توجه به ا 
م  ین ا   یاآ عّده  زمان  از گذراندن  بعد  و  است؟  د  تواندی خانم شرعا  مطلقه    یگری با شخص 

طالق گرفته باشد؟ و اگر از نظر    رش اگر از شوه  ی حت  یست،قه ن هنوز مطل  یاازدواج کند؟  
  یدر حال  شود،ی که همسرش او را طالق بدهد او هنوز مطلقه محسوب نم  یتا زمانی  شرع

  ی برا   یراه  یاآ  رساند،یم  یبو به او آس  کندی م  یریگکه آن مرد نسبت به همسرش سخت
  یست و مؤمن ن   تمرد معاند اس  ین ا   ینکه ا مرد وجود دارد؟ با توجه به    ین گرفتن طالق او از ا 
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خواستاِر طالق است و    ، خانِم مؤمن ین که ا  ی خانم را طالق بدهد، در حال ین ا  خواهدی و نم
 حل نموده است؟ درخواست راه

 : پاسخ

را به آنجا ارائه    یو درخواست طالق شرع  یسدبنو   یاش را به دادگاه شرعخواسته
  ی، حکومت  یرسم  یهادر حال حاضر طبق برگه .  خودش را شرح دهد  یتو وضع

 1مطلقه است.

 پرسش:

انصارما  یکی دربارۀ  از من درخواست    ناز خواهران  ا   یسؤال  شوهرشکرد    ین بپرسم. 
  ین ندارد و در ح  یمان شوهرش ا   لیدارند و   یمانا   خواهر و فرزندانش به امام احمدالحسن

 ده است. از خداوند سبحان درخواست آمرزشکر   ن یتوه  ها به امام احمدالحسنبحث 
رفتار    یناصب  یکمانند  هبا او    یا آ  پرسدیخواهر م  ین. اکنون ا کنیمیتوبه م  یشسوو به   داریم،
 .  ستاو ۀ مسئل ین تر مهم  ین ا  یرد؟ از او طالق بگ  یا کند؟ آ

 پاسخ: 

تحر   یدشا را  باشند   یک او  عصبان  یا  ،کرده  حالت  آن    یطانش و  بوده    یت در  از 
  ی رفتار، با کس یک انداخته باشد. تنها با  یتی موقع  ینده و او را در چنکر استفاده سوء 

کارش از    ین حاصل شود ا   یقین   ینکه مگر ا   شود،یرفتار نم   ی صورت دشمن ناصببه 
قصد و عقل انجام داده باشد    یاگر از رو   ی . حتاستعمد و با تعقل انجام شده    یرو 
  یمان بعدا  پش یدشا   دانی،ی چه مشما  شود،    یبودن جار ی ش حکم به ناصبا ه دربار و  

اتفاق افتاده است و    یاریافراد بس  یکه برا   همان طور گردد؛  حق باز   یسو شده، به 
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رفتار    مهربانی با مردم با    طور کلیبه حق را شناختند.    نمود و  یتخداوند آنان را هدا 
به   ید کن و  اصالح  را  شما  احوال  خداوند  آفر   ۀواسطتا  راه    هایشیده شما،  به  را 

 1کند.  یتهدا  یمشمستق

 پرسش:

لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد    والحمد   یم بسم الله الرحمن الرح
 . یما  األئمة والمهدیین وسلم تسل

 یم؟ کن  ید چه با و انکار کند  یردامام را نپذ مانی زندگ یک اگر شر 

What should one do if his/her spouse rejects the Imam ? 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

کن  یقتان توف   خداوند صبر  کند   یددهد.  حکم  خداوند  مهربان   ،تا  او    ین تر که 
  یتاز مردم هدا   یبرخ  یبرا   ـی هرچند پس از مدتمهربانان است. چه بسا خداوند ـ 

 2نوشته باشد. 

من آمد و از آنجا که انسان صادق و مؤمن    ی( به خواستگار یک)کاتول  یحیمرد مس  یک
است؟    یز جا  ی ازدواج با و آیا  با شما مشورت کنم    یلمما  یبود قبول کردم؛ ول  یبه خدا و مخلص 

ا   یا او حالل است    ا ازدواج باز نظر خدا    یاآ را م  ینحرام؟  زن    یک چون من    پرسمی سؤال 
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  گویند ی م  یام )بعض مانده   نیرا ح  ید؛ پاسخ ده  م ن سؤالیبه ا   کنم یمسلمان هستم. خواهش م
 ام(. با تشکر.حرام، و اکنون به شما پناه آورده  گویندی م یحالل است و بعض 

 پاسخ: 

 1. یازدواج کن یرمسلمانبا غ یست ن یز جای مسلمان هست اگر

 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته، یکمسالم عل 

 . ینالطاهر  الطیبین محمد و آله یدنا س یوالصالة والسالم عل

  ی به خواستگار   ـیامبرشنت خدا و پ َبنا بر ُس ـ   ی فردزیرا    ؛ دارم  یام مشکلبا خانواده  من
من به  ۀ  خانواد  دلیل  ین به هم  ؛ است  یو ُسن  یست ن  ی( جعفر یعهمذهب او )ش   یمن آمده، ول

رسول    یتبالبته او دوستدار اهل   ؛ دارد  ینانفرد اطم  ین قلب من به ا   یول  ؛انداو پاسخ رد داده 
  پدر و مادرم   یا آ  . یستندقائل ن  ی تفاوت  ی و سن  یعی مذهب شمیان  او    ۀو خانواد  ،است  خدا 

م دنباله   گویند ی درست  من  هستمو  احساساتم  موضوع    ین ا   دربارۀ باید    ها آن  یا آیا    ؟ رو 
مرا ۀ  نام  ! درخواست دارم پاسِخ ؟شود  یبمشخص نص   ینا خدا و به خواست  کنند  َنظر  ید تجد

 متشکرم.. یدزود بده  یلیخ

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

العالم رب  لله  الحمد  صل  ین، و  عل  یو  و    ی الله  األئمة  محمد  آل  و  محمد 
 . یینالمهد
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شما را    خداوند.  یکن  یروی شما بهتر است از نظر پدرت پ  یبرا   ، مسئله ازدواج  در
 .توفیق عطا فرماید  یری خهر  یبرا 

 1. و رحمة الله و برکاته یکم السالم عل و

 پرسش:

ازدواج    یستکه مؤمن به دعوت حق و صاحب آن ن  یبا مرد   یاست زن انصار   یز جا  یاآ
 کند؟ 

 پاسخ: 

کراهت دارد ]بهتر است با  اما ؛ نباشد ی ناصب یاگر مسلمان باشد ول جایز است، 
 2. وی ازدواج نکند[

 پرسش:

 . یدچراکه شما اهل آن هست ،ید کن  یحتنص  لطفا  . و رحمة الله و برکاته یکمسالم عل 

شوهر مؤمن    یم منتظر بمان   یا آ  یست؟ ازدواج دخترانمان چبرای    حلراه   ین بهتر   ، من  آقای 
 یریم؟ را بپذ ین مؤمن یرغ  یا ؟یاید [ ب اشی خواستگار  ی ]برا  به قائم

ا   با ی  مشکالت  یدارند؛ و برخ  ری یشتب  ییتوانا   یرمؤمنین، اوقات، غ   ی گاه  ینکه توجه به 
 کرده است.  توجهی ب  نامؤمن  ۀکه جوانان مؤمن را نسبت به ازدواج در خوِد مجموع  وجود دارد

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل
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 خداوند شما را زنده ِبدارد.  عزیزم، 

وجود ندارد؛ و    مؤمن باشد باید  شوهرش    ینکها   دربارۀ  شرطی در ازدواج خانم،  
 1. یدبه آن مراجعه کن توانید ی کردم؛ م یان ب یعاست که آن را در شرا  یا مسئله  ینا 

 پرسش:

ماد  یم نفره هستششۀ  خانوادیک  ما   استقالل  عیمندار   ی و  و  نماز جمعه    حاضر   ید. 
است که    یکس  او  و  یستسرپرست خانواده مؤمن ن   یرا ز   دهیم؛ی نم  یه و زکات فطر   شویمی نم

 . کندیما پرداخت م یاز سو 

 چند پرسش:  

از ما از    یکهر   یاآ  یم؟بر ما واجب است؟ چگونه زکات مال را بده  یدنماز جمعه و ع  آیا
قرضش را ادا   و بعدا    یردقرض بگ   تواندی م  خود زکات بدهد؟ و اگر پول نداشته باشد  یسو 

 شود؟ ی م چه یما و زکات نداده  یما که گذشته و ما مؤمن بوده  ییهاسال  یف کند؟ تکل 

  یم؟ امور مربوط به دعوت خارج شو  یسرپرست خانواده برا   ۀاست بدون اجاز   یزجا  آیا
فرزندانم  او    یگاه نماز جمعه    یبرا خواهد  میاز  در  با  ها  مناسبت   یبعض   یا  ید ع   یا حضور 

 نرفتن؟  یا رفتن  یست؟به مسجد بروند. کار درست چ  همراه مخالفانخودش به 

 پاسخ: 

  یمؤمن نماز بخواند. زکات و حقوق شرعیرسر غانسان مؤمن پشِت   یستن   یزجا
ندارد    مالی  که  یاما بر کس  ؛آن دارد  یادا   ی برا   یواجب است که مال   یتنها بر کس

پدر    یا از شوهر    گرفتنو اجازه دادن  خبر بدون    توانیدی . طاعت خدا را میستواجب ن
  ی اطاعت  یچخالق ه  از  ی و نافرمان  یت در معص   یکل  طورو به   ؛ یدمؤمن انجام ده یرغ
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 1از مخلوق وجود ندارد. 
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   ی آور و فرزند بارداری 
 پرسش:

پدر    ی برا   یست؛ چ  آیند یم  یا ( به دن افویی )آ  آزمایشگاهی  یق که از طر   ی حکم فرزندان
 روش ندارند؟  ینجز ا  یراه یماری ب  ۀعارض  یلدلاز آن دو که به  یکی  یاو مادر  

 پاسخ: 

همان    شوهر و کاشت آن در رحِم   ۀ آن با نطف  یح گرفتن تخمک از همسر و تلق
 1است.  یززِن صاحب تخمک جا 

 پرسش:

در    یا  یگرو کاشتن آن در رحم زن د  یافته همسرش لقاح    که با   یبرداشتن تخم از زن  یاآ
  ی جهت ناتواناست؟ به   از محارم او، مجاز  یرغ   یااز محارم همسر    یگریزن د  یا  یرحم مصنوع

 نداشتن رحم.  یلدلبه   یارحم همسر مرد 

 پاسخ: 

همسرش و کاشت مجدد در رحم همان زن    آن با   یح برداشتن نطفه از زن و تلق
اگر آن زن، همسر دوم همان مرد    یحت  یگراست؛ اما کاشتن آن در رحم زن د  یزجا

 2. یستن  یز باشد، جا

 پرسش:

 یست؟ رحم چ یر انسان در رحم و غ سازییه حکم شب
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 پاسخ: 

نطفه  جا  یکاز    یا برداشتن  همسرش  رحم  در  آن  کاشتن  و    ؛ است  یزمرد 
از همسر    یز جا  ین همچن  تخم  د   یا است سلول  بر    یگری زن  برداشته شود مشروط 

 1شود.  یگزین شده از همسر آن زن، جاگرفته  ۀ نطف ۀ آن با هست ۀ هست ینکها 

 پرسش:

عمل    یندر او، اگر انجام ا   ی بارور   یتکردن قابلمشخص   ی رد برا گرفتن نمونه از مَ   یبرا 
عمل را    ین ا   توانی از همسرش م  یر غ  ی یگر به روش د   یا آ   یرد نپذانجام  همسرش    یق از طر 

 انجام داد؟ 

 پاسخ: 

  جسم همسرش باشد   ۀواسطو اگر به   ،خود انسان حرامبدن  استمنا با استفاده از  
 2مجاز است. 

 پرسش:

علت مصرف  است به  ده شمشخص  یسونوگراف ینات ماهه حامله است و با معاشش  یزن
  یلدلبه   یا . آیایدب  یا العقل به دنناقص   یا الخلقه  ناقص   ، کودک  رودی قرص و دارو، احتمال م

 است؟  یز جا ین جن  بودن کودک، سقط الخلقهناقص 

 پاسخ: 

 العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب 
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 1مادر محسوب شود.   یزندگ  ی برا   ی ماندن آن خطر ی باق  ینکهمگر ا   ، یستن  یزجا

 پرسش:

است    یزجا  یااست؟ و آ  یزجا   یاز باردار   یریجلوگ  یبرا   «یودیی استفاده از دستگاه »آ  یاآ
 دستگاه را قرار دهد؟  ینمرد ا 

 پاسخ: 

مرد آن را داخل رحم    یستن   یز و جا  ؛است   یزاستفاده از آن با موافقت شوهر جا
 2قرار دهد. 

 پرسش:

از    یاآ گذاشته  که    «یودیی »آ  یضدباردار   دستگاهاستفاده  کار  زنان  پزشک  توسط 
توسط    ی اندام تناسل  ۀمشاهد  یازمند عمل ن   ین انجام ا   ینکهاست؟ با توجه به ا   یزجا  شودیم

 . استپزشک 

 پاسخ: 

 3مجاز است. 

 پرسش:

زن   یادادن به کودک دارم. آیر ش   ۀدربار   یسرورم، سؤال . یمموال   یمبسم الله الرحمن الرح
 دادن به فرزند خودش را از شوهرش مطالبه کند؟ یر مزد ش  تواندیم
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  ، کار مجبور  ینا   ه انجامزن ب  یاخدمت زن به شوهرش در منزل است. آ  ۀدوم دربار   سؤال
 ؟استو خدمت به شوهر بر او واجب 

  ای ها مطلب را بر سؤال  ین اگر با ا   کنمی و از خدا طلب آمرزش م  خواهمی شما پوزش م  از
کس موفق بدارد و شما و هر   یری . از خداوند مسئلت دارم شما را بر هر خکردم  یشما طوالن

قرار دهد که از حجت    ییهاقدم گرداند، و ما را زره ثابت   کندی محمد کار مآل   یمانی با  را که  
! در امان و  شکسته   ی ! به حق آن پهلو کنندیم  ی دار محافظت و پاس  زمینش روی  خدا بر  

 !  یمانیبرادر ا   یحفظ خداوند، ا 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

زن    یف دهد! احکام ازدواج و حقوق و تکال  یقتوف  یری شما را بر هر خ   خداوند
دیگر دادن و  یر فرزندان و شمتعلقات مربوط به    یزو ن   شود،ی مربوط مازدواج  به  که  

به   توانیدیام و شما مکرده  یانب   یعرا در کتاب شرا مسائل   وضوح )در آن(  حکم را 
  یعا مکتوب در شر  ی هاقسمت  ی برخاست.  شده کتاب منتشر  ین . ا یابیو در  یبخوان
 است: یر ز   شرحدادن به یر ش ۀ دربار 

  تواندیو او م  یستدادن فرزند، بر مادر واجب ن یر دادن(: شیر اما رضاع )ش  و»
  تواندیدادن را مطالبه کند و اگر زن )طالق( بائن گرفته باشد، شوهر میراجرت ش

نداشته    یدادن را بدهد، اگر فرزند مالیر . بر پدر واجب است اجرت شکند  اجیراو را  
به فرزند    یگر د  یزن   یا به فرزندش شیر دهد،  خودش    ه حق را دارد ک  ینباشد؛ مادرش ا 

برا   یرش و  ا   ی دهد،  مزد  است.    یناو  محفوظ  ب  یزش کن  تواندی م  مالک کار    ه را 
ماه بسنده  21 هاست ب  یز دو سال است و جا  یرخوارگیش  یاندادن مجبور کند. پا یر ش
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  ه دو ما یا ماه  یک دو سال،   ه است ب  یز نکاهد. جامدت  ین شود. بهتر آن است که از ا 
 از دو سال است بپردازد.   یشب را اجرت آنچه  یست . بر پدر واجب نیفزایدب

دادن یر طلب کند، به ش  کنندیدرخواست م  یگرانکه درا    یمادر همان اجرت  اگر
حق را دارد که او را کنار    ین ، پدر ا بخواهد  یشتریسزاوارتر است. اگر مادر اجرت ب

و داوطلبانه    یگانبه را   غریبه زن    یک بسپارد. اگر    یگریو فرزند را به زن د بگذارد  
دهد، مادر به فرزند سزاوارتر    یر به او ش  یگانشود را   یراض  یزدهد و مادر ن  یرفرزند را ش 

پارد.  داوطلب بس حق را دارد که فرزند را به زِن  یننشود، پدر ا  یاست. اگر مادر راض
 1« .استبهتر   ینمادرش را بخورد، که ا  یرمستحب است طفل، ش 

 پرسش:

لوله  بستن  چحکم  لولقطع   یعنی  یست؟ها  با   ۀکردن  جلوگ  تخمدان  از    یریهدف 
او    نداشتنو تحمل   شودی که به زن وارد م  یجهت رنج و سختبه   یشه،هم  ی باردارشدن برا 

 ؟ یباردار  یبرا 

 پاسخ: 

 2و موافقت همسرش باشد.  یتبا رضا  ید زن شوهردار با ی برا  یول ؛ است یزجا

 پرسش:

باردار   یریجلوگ  ی برا   ی مختلف  ی هاروش دارد  ی از  لولهمثل    ، وجود  با عمل  بستن  ها 
  ین استفاده از ا   یا ها  روش  ینحکم ا   ؛یودی ی آ   دستگاهخوردن قرص و استفاده از    ی،جراح

علت  به   ینجنحکم سقط   ین همچن  یست؟چ   یموقت از باردار   یاکامل    یریجلوگ  ی ابزارها برا 
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 یست؟ چ  یدستو تنگ  یتیترب شکالت و م مالی ییعدم توانا 

 پاسخ: 

شده است )بستن    که در پرسش ذکر  یاز باردار پیشگیری    یهااستفاده از روش 
 1. یستن  یزجا  یح،بعد از تلق ین جنسقط  یول ؛است یز ها، قرص و دستگاه( جالوله

 پرسش:

به چهارماهگ   ینی کردن جن سقط   یاآ او    یز جا  ، یدهنرس  یکه  است؟ چراکه هنوز روح در 
ا   یدهدم ا   شودیانجام م  یشتمع  ی تنگ   یلدلعمل به   ینا   ینکهنشده است. با توجه به    ین و 

 خانواده صورت گرفته است.  یلبرخالف م   یاز باردار  یریباوجود جلوگ ی باردار 

 پاسخ: 

داشته    یماندن مادر خطر زنده   ی او برا   یبقا   ینکهمگر ا   یست ن  یز کردنش جاسقط
   2باشد. 

 پرسش:

اهدا   یکی به  اقدام  به دعوت،  برادر عق   ی از مؤمنان  به  با آن    کرد   یمشاسپرم خود  و 
آمد.    یا به دن   ی نمودند و همسرش باردار شد و دختر   یح اسپرم، تخمک همسر برادرش را تلق

و طالق    ییجدا   ینشانکار را از سر لطف و محبت نسبت به برادرش انجام داد تا ب  یناو ا 
اقدام به سه سال    ینکار راحت نبود. ا   ین بودن ا حرام  یا نظر حالل    ش از یالخ   یواقع نشود، ول

نطفگرددی برم  یشپ از  برادرش معالجه شده و همسرش  باردار شده    ۀ. در حال حاضر  او 
او حکم شرع پسر    هاآناز    یکی دارد که    ی اسپرم فرزندان  ۀ و اهداکنند  داندی را نم  ی است. 
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 یست؟ آمده است چ یا به دن  ی مصنوع یح تلق  یقکه از طر  ی فرزند  ین او با ا  یف است. تکل

 پاسخ: 

شرع ا یحکم  د  ینکه :  مرد  آب  از  شود   یر غ  یگری زن  باردار  شوهرش    یز جا  از 
گاهیجهل و    یکه شما از رو   یاثر کار   که بر  یا نطفه   اما؛  یستن   انجامحکم  از    ناآ

  ؛ شودیشده است، حکم ُشبهه را دارد و او به صاحب آب منسوب م  متولد   یدا داده
او   برادران  او  و پسران   ی و مادرش هم کسهستند  پس صاحب آب، پدرش است 

ه  برادرانش ب  یز که او را باردار شده است ن  ی است که او را باردار شده و پسران آن زن
 1. آیندیشمار م

 پرسش:

شبهه را برطرف    ینو ما چطور ا   یر؟ خ  یازاده است  او حرام  یاآ  یست؟حکم شبهه چ   یمعنا
بدان   یقت و حق  یم کن بگو  یوقت   یا آ  یم؟ را  او  به  را  به    ین همچن  ؟ یمی نوزاد بزرگ شد موضوع 

 یست؟کودک چ   ینا برابر  من در    یفۀو وظ  یف تکل  یر؟خ   یاها؟  بچه   یکودکان خودم و عموها 

 پاسخ: 

  یقت خداوند توف   یست؛ زاده ن و حرام  شودیمنتسب م  ینش ناک به والدفرزند شبهه 
الذکر، صاحب آب، پدر نوزاد است و صاحب تخمک، مادر او و دهد. در حالت فوق 

 . برندی م یراثاز او م یزن  هاآن و  بردی دو ارث م ین کودک از ا 

فرزند دختر، هنگامباخبر   اما و   یر پذامکان  یساختن آن  ا   ی است که    ینبتواند 
ا   ؛امور را درک کند دهد. موضوع    یقت خداوند توف  یست؛ن  یزی کار گر   ینچراکه از 

د  است،    ینکها   ؛ استمطرح    یزن  یگریمهم  تخمک  صاحب  که  مادرش  پسران 
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برادران    یز است ن  آببرادران او از طرف مادرش هستند و پسران پدرش که صاحب  
دخترش    برابر پدر در    یفۀ او، همان وظبرابر  شما در    یفۀ. وظهستندپدرش    یۀ او از ناح

 1است.

 پرسش:

ا  ما  زمان  زا   هینک در  هنگام  ب کم   یبرا   یمانپزشکان  درد،    یدورالاپ  هوشِی یشدن 
(epidural anesthesi )   شما به انجام آن    یا شده است. آ  یاد کنند ز ی م  یز ها تجو خانم  ی را برا

آوردن یا دناز پادِاش به   یعمل قسمت   ین ا  ـ است   شده  یتگونه که روا آنـ   یاآ  فرمایید؟ یم  یه توص
 برد؟ی م ینفرزند را از ب

 پاسخ: 

 2هتر است از آن اجتناب شود. بنداشته باشد، ضرورت   اگر

 پرسش:

در شکم    ینجن   یاآ  دانمی از من خارج شد. نم  یدیبا درد شد  یباردار هستم و خون  یمن زن
(  ینمراجعه کنم تا از مرگش مطمئن شوم و )جن  یمارستانبه ب   توانمی نه و نم  یامن مرده است  

 ام چگونه عمل کنم؟ نماز و روزه  دربارۀهنوز در شکم من است.  

 پاسخ: 

 3نماز و روزه بر شما واجب است.

 پرسش:
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در   یخون  یاآ حامله  زن  از  ب  ینقص ۀ  یجنت   که  ُجفت  استحاضه    ریزدی م  یروندر  خون 
 شود؟ یمحسوب م

 پاسخ: 

ا   یتیوضع  در در  محسوب    ین که  استحاضه  خوِن  است  شده  گفته  پرسش 
 1.شودیم

 پرسش:

گرفتند به پزشک مراجعه کنند. پزشک اسپرم    یم و تصم  شوندی دار نمبچه   یشوهر   و  زن
تلق با تخمک همسرش  و  را گرفت  به    یازن  یگرد  ینا   از  گفت: پس  هاآن به  و    کرد  یحمرد 

قرار    یرا در محلول  هاآن  توانیم ی و م  یم نمونه دار   یادی ما تعداد ز   ؛ یستگرفتن از شما ن نمونه 
آن را در بدن همسر    یددار شوبچه   یدبماند و هروقت خواست  یباق  سیارب  یهاتا سال   یمده

ها زن بخواهد  و بعد از سال   یردشده است: اگر شوهر بم  که مطرح  ی. سؤالیم)زن( کشت کن 
شده از  نزد دکتر برود تا اسپرم گرفته   تواندی م  یاباشند آ  یاش هم راضدار شود و خانواده بچه 

نسبت    یکسو به چه   یستچ   یفرزند   ین و حکم چن   را در بدن او بکارد؟  اشیشوهر متوف
 شود؟یداده م

 پاسخ: 

ازدواج   شوهرش  وفات  از  بعد  زن  )اگر  باشد  مرد  یعنینکرده    یگرید  همسر 
 2.شودیاش نسبت داده مشده کند و کودک به شوهر فوت  ین چن  تواندی نباشد( م

 پرسش:
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به جنس    یل تما  که  یصورت   بودن( را دردختر   یا )پسر    ینمادر، نوع جن   و  است پدر   یز جا  یاآ
 انتخاب کنند؟  ید جد های یک داشته باشند با استفاده تکن یخاص

 پاسخ: 

 1. است یزجا

 پرسش:

 دارد؟ یالخلقه است چه حکمکه در رحم و ناقص  ینی کردن جنسقط

 پاسخ: 

باردار  آس  یاگر  مادر  اذ   ینجن   یا  رساندیم  یب به  پدر   و  یت باعث  مادر    و  آزار 
 2را سقط کرد. ین جن توانی خواهد شد که طاقتش را نداشته باشند، م یشکلبه 

 پرسش:

اند: »پاسخ  فرموده   ین جن   سقط   دربارۀاز برادران    یکیدر پاسخ به   امام احمدالحسن
خواهد شد که طاقتش را نداشته باشند،    یشکلمادر به   و   پدر  آزار   و  یت باعث اذ  ین جن   یا   ...   -3
کودکان   یرسا یتبه ترب  خواهندی مادر م و پدر  ینکها  یلدلبه  یا« آ.را سقط کرد ینجن توانیم

را سقط    ینجن   توانند یکنند م  یترا ترب   یگری د  ۀ نداشته باشند بچ  ییباشند و توانا   داشته توجه  
از شکل    یروند زندگ  ۀو ادام  یلاز تحص   هاآنفرزند باعث بازماندن    ین تولد ا   ینکها   یا کنند؟ آ

 عنوان که »پدر و مادر طاقتش را ندارند« شمرده شود؟   ینتحت ا   تواند یبشود، م  اشیعی طب

 پاسخ: 
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 1. یستن یز جا  ینجن  شده سقطگفته  یاتفرض  ینطبق ا 

 پرسش:

که شوهرش هم از انصار است، شوهرش به او دستور داده    یاز خواهران انصار   یکی
ا   یزندگ  یجهت مشکالت مالرا سقط کند، به   ینجن چند فرزند هم دارند... و او را   ینکهو 

خواهر سؤال کرده اکنون    ین . ا دهدی کار را نکند طالقش م  ین کرده است که اگر ا   ید تهد 
 کند؟  است سقط  یز جا یاآ ینکهو ا  د؟انجام بده  ید کار باچه

 پاسخ: 

بچه قرار داده    ین را با ا   هاآن   ِی خداوند روز   چه بساو    یست؛ن  یزجا   ینجن  سقط
 باشد. 

  یارمومتعال، امکانات در اختبنده بشخصه تا آنجا که خداوند سبحان   یکل  طوربه 
به   خدمت  داوطلِب  را  خودم  داده،  ا   یبرا   هاآن قرار  از  و    ینمراقبت  کودک 

نبرآورده  مان   کنم؛یم   یمعرف  یازهایش کردن  مکتب  از  و    یبرا   خواهمیشاءالله؛ 
 2ارتباط برقرار کند.  هاآن با  الزم  هایهماهنگی انجام 

 پرسش:

کنند؟   یری جلوگ ی بدون علت، از فرزندآور  یا   ی بنا به علت  ی طور کلبه   توانند یم ین زوج یاآ
 وجودآمدن نطفه شود؟ مانع از به  یاحاست با انجام عمل جر  یز مرد جا  یاو آ

 پاسخ: 
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توافق    ینزوج با    تواندی امتناع کنند، و مرد م  ی از فرزندآور   توانند ی م  یکدیگر با 
جراح عمل  فرور   یانجام  از  ول  یمن  یختن مانع  راه   یبشود؛  از  است    یهاحلبهتر 

 1موقت استفاده کند. 

 پرسش:

که    یاست؟ به همان صورت  یزجا  یشگاهیآزما  لقاح  یق از طر   یانجام لقاح مصنوع  یاآ
بسبه  در  معمول  ب   یاری طور  برا   ین ا   ِی تخصص   هاییمارستان از  توانا   یکسان  یکار،    ییکه 

پدر و مادر انجام شده    یق که لقاح از طر   ی. البته در صورتشودیندارند انجام م  یفرزندآور 
 باشد. 

 پاسخ: 

 2است.  یزجا

 

 
 . 29ص  5ج  :مسائل متفرقه ،های فقهیپاسخ - 1
 . 29ص  5ج  :های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 2



 ها  حلمشکالت و راه
 پرسش:

. لطفا  مرا کمک  کندیاو را رد م  آید، یم  امیبه خواستگار   یکس  ی دارم؛ پدرم وقت  یمشکل
 . یدکن

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

 1فتح را هرکدام هفت مرتبه بخوان.  ۀنور و سور  سورۀ

 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

و سلم    یینمحمد و آل محمد االئمة و المهد   یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 . یما  تسل

الزمان و سالم بر پدران پاک شما! سرورم!  ، سالم بر شما و بر صاحب احمد  یم به موال 
  ین دخترم آمده و ا   یاز انصار به خواستگار   یکی  نویسم؛یمطلب را م   ینا   یموضوع  ۀدربار 

  ی خواستگار   ی که از ماجرا قبل از آن  یاز انصار است، خدا را شکر و سپاس. کم  یکیز  یدختر ن
  یا دو گربه    خواهیی تو م یدماز دوستانم به من زنگ زد و گفت در خواب د   یکیمطلع شوم،  

 اند.  شده  قدمیش پ  یخواستگار  ین ا  ی دو نفر برا . اکنون هم ی آور سان را به عقد هم در گربه 
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او که    ی شخص مطلع شدم  برای ازدواج  شده قدمیش پ فردِ خوِد همین  از    ینکه ا   یب عج   و
آمد  یشپ   ه شناختی نمقبال    آ  یو   هگفتو    هاو  دعوت    یندهدر  سرورم!  گرددی برم  یمانیاز   .

نظر کنم )خواب  دو موضوع صرف  یناز ا  توانمیو نم ترسمیم یار من بس ید راستش را بخواه
 از دعوت(.  گردانیی گربه و رو  یدند

آنچه انجامش بر من    ایشما مرا بر   ید! گفتم بعد از استخاره به شما پناه ببرم تا شاسرورم
  یددار   یادی ز   یو کارها   یتشما مشغول  دانمی چند م. هر ییواجب است ارشاد و داللت فرما 

م  ی آقا  یا   یول شما  و  دانییمن،  موال   خودت  به   ،الزمانصاحب   یمپدرت  ما    یسو باب 
و ما را از    دهد  یرما پاداش خ  به خاطرشما را  . خداوند  یدما هست   ناهگاهخداوند و ملجأ و پ

بس شما  از  من  نگرداند.  محروم  شما    یار شما  از  و  عزوجل  خداوند  از  و  ممنونم  و  متشکر 
 عذرخواهم.  

 و رحمة الله و برکاته.  یکمعل والسالم

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

العالم  و رب  لله  صل  ین، الحمد  عل  یو  و    ی الله  االئمة  محمد  آل  و  محمد 
 . یینالمهد

اگر خداوند    ؛ید قرار ده   ییعنوان حرف نهااستخاره با خدا را به   ی امور   ین چن   در
. خداوند  ینیدگز   یو از هرچه شما را منع کرد دور   یدشما را فرمان داد اطاعتش کن

 1و رحمة الله و برکاته.  یکمعطا کند. والسالم عل  یاری و  یق شما را توف 

 پرسش:
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 . یدپدرم، لطفا  پاسخ مرا بده یکم سالم عل یم،موال 

  د؛نکنیاصل و درون انسان را مشخص م  هاگیری موضع  شود، یکه گفته م  همان طور 
  یتشو من  ،آشکار  یمکه اصل و درون شوهرم را برا بوده  گذشته  های  گیری موضع از    یاریو بس

و سالمت همسر و    یراحت  ر را بخودش  که  این  ؛ روشن کرده است  یم را برا خودش  نسبت به  
  ینکه پس از ا   ی؛ ولسکوت کردمو    یدم را د  مبه خود  سبت ن  یتشمن  .دهدیمترجیح  فرزندانش  

و    یدمد ب  ِی راحترفاه  را  سالمترفاه    ه خودش  برتر   یو    یم برا   یدمد  دهد،یم  یفرزندانش 
ا   یستن   یرپذامکان برا   یناز  بمانم؛  و ساکت  کنم  م  یمسئله عبور    یول  ایستم،ی فرزندانم 

  یحتندارد؛ او نص   ی با او سود  گفتنسخن   دانم یکه م  دلیل  ین مشکالت را دوست ندارم؛ به ا 
 خواهدیمخودش  که    دهدی را انجام م  یو فقط کار   پذیردیرا نم   یتو انتقاد و شکا   یشنهادو پ

که گفته    همان طور مشکل وجود ندارد که از روز ازدواجمان، حل شده باشد؛    یک  ی و حت
و    کند، با کار برای دعوت توجیه می   را   اشتوجهیی ب  ۀشد فقط خودش را قبول دارد؛ و هم

برخورد    یتمچه کنم؟ چگونه با شوهِر پر از من   .کندیمبرای دعوت کار  انگار فقط اوست که  
کار برای دعوت  بنده، مخالف    ینکه ؟ با ا کندی م  یه دعوت توج  ی را با عمل برا   یتش کنم که من

او م  ؛آن، سکوت بنده است  یل و دل  یستم ن از  من مخالف    یعمل کند، ول  خواهمی و من 
 هستم.  توجهی یب

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل

 شما را زنده ِبدارد.  خداوند

و به احساسات    یکدیگربه    ین ِاهتمام زوجخانواده و  دادن به  یت اهم در خصوص  
نوشته   یکدیگر زندگام.  بسیار  و  شما  حال  خواستارم  خداوند  را    مشترک  یاز  شما 

 مهربانان است.  ینتر چراکه او مهربان  ؛اصالح کند 

برخپاسخ   و به  بنده  پرسش  یندادن  گاه شد  هاآناز  که    ییهااز    ی معنابه   ماه آ
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  اند، است که قبال  پاسخ داده شده دلیل بوده  ینبلکه به ا  ؛یست ن هاآن به   توجهییب
 1د. ن باشنیاز داشته  پاسخ  اند تا به نبوده   یپرسش واقعاصال   یا

 پرسش:

کمک    خواندی او نماز نم  ینکههمسرم به مواد مخدر و ا   یادو اعت   یمرا در مشکل بداخالق
 من چه کنم؟  فرمایید؟یم اییه ندارد. چه توص یدهفا یکردم ول یحت. او را نص یدکن

 پاسخ: 

  یحت و اگر نص   ،کن  یحت او را نص   خواندی اگر معتاد به مواد مخدر است و نماز نم
را نص   یاز بعض   نداشت   یده فا او  تا  را    چه بسا  ؛ کنند  یحت مؤمنان بخواه  او  خداوند 

از او جدا    یو خواست  یدی بست رسبه بن   یدی کند. اگر د  یت هدا   یمان اصالح و به ا 
شما برکت دهد که    یهابه تالش   خواهمیو حق توست. از خدا م  یگاهجا   ینا   ی،شو 

 2مهربانان است.  ین تر او مهربان 

 پرسش:

 . امام منای  ، وبرکاته اللهسالم علیکم ورحمة 

  یرا ز   ؛ کند  یخواهد با همسرش زندگی نم  یگرد  شازدواج  از   نفر بعد از گذشت پنج ماه   یک 
ندارد اعتماد  او  باردار  ندارد و همسرش سه   یخوانبا هم هم   ها آن  ی سطح ذهن  و   به  ماهه 

کند  .است چه  او  محاال  زجر  شخص  آن  می؟  رنج  همسرش  بقیکشد،  و    ی اعضا  ۀ یبرد 
  یزی گرفت او را طالق دهد، اما چ یم برند. تصم یرنج م یهفتگ  یهایری درگ ین خانواده از ا 

  شچون همسرش به خاطر پول  ،ترسدی است. او م  مادرشکم    وندر کودک    مانعش شده، که  
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 .استفاده خواهد کرداو سوء  گرفتن پول از  یکند از بچه برا ی با او ازدواج کرده است و فکر م
ا   یتوانیم  یا آ  ، امام  یا  کمک  ینبه  برا   ، شخص  کن   ی و  دعا  تو    ی؟ما  بر    آل   یمانیدرود 

 .1دمحم

 پاسخ: 

 حبیب من.  کند،حفظ شما را خدا 

باعث شده است  در همسرش وجود دارد که در ابتدا    ینکات مثبت و خوب  مطمئنا  
  . کند از نو با او شروع کند  ی مرحله به بعد، سع  ین. از ا یردبه ازدواج با او بگ   یم تصم

 نخواهد داشت. دنبال  چندانی به   یمنف  یر از او تأث  ییجدا   یبرا   یریگیم در تصم   یر خأت

  یر تأث تحت  یقا  را عم  هاآن  یباو ز  انه مهربان ۀمعموال  کلم هستند و یاحساسات زنان
  ی مثل و اتهامات  ،رابطه را موفق و ثمربخش کند   ینکند ا   یپس سع  ؛دهدیقرار م

 در راه است.کودکی خصوص که به ؛ طمع و امثال آن را کنار بگذارد

کلیبه   ابتدا   هازوج   ۀ هم  طور  یعنی    ؛ رو هستنده روب   تیبا مشکال  یزندگ  یدر 
سو با    یک که از    ، مرد  ی و هم برا   وجود دارد   زن برای  هم    مسئله این  درک  مشکل  

با خودش متفاوت  طور کامل  به که    یبا شخص   یگرد   یو از سو   ، خودشانسانی مثل  

 
 :بوده است  یسیسؤال به زبان انگلاصل  - 1

Salamullahi alaykum ya imam, if a person five months after his marriage no longer wants to live 
with his wife because he don't trust her and there mental level doesn't match, and his wife is three 
months pregnant then what should he do? this person is suffering and his wife is suffering and the 
rest of the family is suffering because of the fights every week and he already decided to divorce 
but one thing standing in his way is the unborn child, and he fears that his wife married him for his 
money and believes that she will use the child to get more money out of him. ya imam will you 
please help this person? And pray for us? salamullahi alaykum ya Yamani alay Muhammad (saw.( 
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دارد. کار  و  از  هر   است سر  ترشحات هورمون  یبدن  یبترک  هاآنکدام  و    ی متفاوت 
  یمتفاوتهای  العملعکس و    اتیر تأث  ینمختلف دارند و بنابرا   یهادر زمان   یمتفاوت

متفاوت    یا یوه متفاوت و به ش   یطی هرکدام در مح  ینکهعالوه بر ا   ؛ خواهند داشت
شرا   شاید   اند.یافته پرورش   معرض  در  پُ   یط او  و  بر  داشته  قرار  نشی  رتَ سخت  که 

 .گذاشته است یر تأث اشیروان یتوضع

ظرف است که ممکن  یک مختلف در  ۀدو مادترکیب  فرایند درست مثل   ازدواج
 1. حاصل شود هاآن میان  یو هماهنگ واکنش داشته باشد تا  یازاست به زمان ن

 پرسش:

(  هاآناز    یکی)مثال     . دارندیبرم  هاآن  ییها بدون اطالع شوهرشان از دارا از خانم   یبعض 
  یل دل  ینو به هم   ؛دهدیشوهرم به من نفقه نم   یهستم ول  یدیشد  یمال  یقۀدر مض   گویدیم

 حرام؟ یا کار حالل است  ینا  یا. آداردیاز اموالش برم ی بدون اطالع و 

 پاسخ: 

  ی دوست  هاآن  ینب   ید واموال باشد و با فراتر از مال   یدشوهر و همسر با  یان م  ۀرابط
  ی طور کلبه   یکند؛ ول  یجاد تفاهم ا   یانشان پاک برقرار باشد تا م   یا و محبت و رابطه 

  یا که شوهر نفقه ی بردارد؛ البته تا وقت  یشوهر از اموال و  ۀ بدون اجاز   تواندی زن نم
 2. دهدیبه او م کندی را رفع م رزندانشاو و ف یاجات را که احت

 پرسش:

مؤمن  ۀیفوظ مؤمن  ی زن  خانواده    شکه شوهر  با  ارتباط  از  را  در    یحت  یکانش نزد  یا او 
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 یست؟چکند  منع می ی اجتماع ی هاشبکه

  یدگویموی  او به    ینبنابرا   ؛وجود دارد  یاختالفات  هاآناو و  میان  است که  آن    یلدلبه   این
  ی حالت  ین بخشم. در چن یرا نم تو    ی سالم کن  هاآن به    یا   یریتماس بگ   هاآن با    یاگر بخواه

 یر؟ خ یااز او اطاعت کند   ید با  یاآ ؟یست)خانم( چ  او یف تکل

ارتباط برقرار    هاآنبا    یاجتماع  یهااست بدون اطالع او در شبکه   یزجان زن  برای ای  آیا
  یاش ناراحتاو و خانواده  ین حال ب  ین نکند و در ع یجادا   یکند تا در خانه با شوهرش مشکل 

اول و آخر رضا  یز چ  ین تر مهم آنکه  نشود؟ و حال    یجادا   ایو وقفه سبحان  اوند  خد  یتدر 
 است. 

 پاسخ: 

را قطع کند و زن   یشاوندی از زن خود بخواهد رابطه خو یست ن  یزشوهر جا  یبرا 
 1از او اطاعت کند.  اتدر این دستور  یستواجب ن

 پرسش:

  یاآ ، اش ساکن استخانواده  ۀو اختالف با شوهرش در خان یموجب ناراحتکه به  یخانم
از خانه    یشاوندانشخو   یدارد  یا   یازهایشکردن نبرآورده   یبرا   شوهرش   ۀبدون اجاز تواند  می

 برود؟  یرونب

 پاسخ: 

اجاز   یست ن  یزجا ب   ۀبدون  از خانه  برا   ،برود   یرونشوهرش    ی انجام کار   ی مگر 

 
 هـ.  1442محرم   ،25احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 1

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/3819076844786370 

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/3819076844786370
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/3819076844786370
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/3819076844786370
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 1. یبنا به ضرورت  یاواجب، 

 پرسش:  

  یدنبا پوش   هاآنهمراه خواهران شوهردارش و همراه با شوهران  است زن به   یزجا  یاآ
  ، کنندی صحبت م  کنند، ی باهم اختالط م  هاآنکه    یدر حال  ، حجاب کامل به گردش برود

 ؟ دهندانجام می کارهایی چنین و...  روند،ی م یا و با داشتن حجاب به در  خندند، یم

 پاسخ: 

شوهرش از خانه    ۀبدون اجاز   یستن   یز جااز پاسخ پرسش قبل روشن شده زن  
 2برود.  یرونب
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 ی همسر چند
 پرسش:

خدا   یست؟چ   یثحد  ینا   یمعنا در    ی»کس:  فرمایدیم  رسول  و  دارد  زن  دو  که 
  یردر غل و زنج   یامتروز ق  ،نکند  یتآن دو عدالت را رعا  ین کردن خودش و مالش بیم تقس

 1« .تا وارد آتش شود ِکشندیآرام م که او را آرام  یدر حال آیدیم

عادالنه  آن دو    ین و مالش و محبتش را ب  ش خود  تواندی م  یرمعصومیانسان غ   یچ ه   آیا
 ؟ کند یمتقس

 پاسخ: 

ست؛  هااجب آنحقوق و   یمعنهمسران، به میان  دهد. عدالت    یقتانخداوند توف
 2واجب. ۀ و نفق ،نزد همسر  یدنخواب یا  « قسمت»مثل 

 پرسش:

  یا   ی است با زن هاشم  یزجا  یا آ  دارد  ی که همسر هاشم  یکس  . یمبسم الله الرحمن الرح
 کند؟  دائم  یاازدواج موقت   یگری د  یرهاشمیغ

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل
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 1است.  جایز

 پرسش:

ا   ی مرد  یاآ به شما  انصار که  م  یماناز  زنان مخالف    تواندی دارد،  اهل کتاب    یا با  زنان 
  ی من از برخ  یرا ز   یر؟خ  یااست    یحبا زن اهل کتاب صح   ئمازدواج دا   یا و آ  ؟ازدواج موقت کند

  یون که به اعتقادات ما نسبت به ائمه و مهد   ی که ازدواج با زن  یدم برادران انصار شن  ی فقها
از برادران    یکیشما به    یرمطلب را در پاسخ اخ  ینعکس ا   یول  نیست، حالل  اعتقاد ندارد  

مؤمن    یریبه تعب  یا  یمانی  یبهتر آن است و   یاست ول  یزخواندم که ازدواج با زن مسلمان جا
اسالم به    یع از آنچه کتاب شرا   یر غ  ی،کتاب فقه  یک من! ما در باب ازدواج به    یباشد. آقا 

 .  ریم دا  یازآن پرداخته است ن

  یت مرد رضا   ینکهزن بدون ا   یک از    یش ازدواج با ب  یااز شما بپرسم آ  خواهمی ! مسرورم
موضوع    ین که بتواند با ا   ی امروزه زن  چراکهاست؟    یح صح   یردخصوص بگ   ین همسرش را در ا 

شرعا     ینکه ا   یا و نظر است    ی خصوص صاحب رأ   ین همسر در ا   یا . آشودی نم  یده دیاید  ار ب کن
  یناگر انسان از والد  یاو آ   ؟کند مجددا  ازدواج    رجوع به همسرش  ناست مرد بدو  یحصح

رحم به شمار  ۀ  کنندو قطع  ینوالدۀ  شدعاق   ید،برائت جو  اندیاورده ن یمانخود که به دعوت ا 
 کند؟  ید و چه با یستاو چ یف تکل  یا رود؟یم

 پاسخ: 

   یم الله الرحمن الرح بسم

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل
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 یول  ؛است مرد مؤمن با زن مسلمان مخالف و زن اهل کتاب ازدواج کند   جایز
  زن اولش را باخبر سازد  ینکهبدون ا   تواند یمرد میست.  ن   یز جا   ی ازدواج با زن ناصب

  یینکو   یشانشمؤمن سزاوار است نسبت به خو  ایازدواج دومش را انجام دهد. بر 
طور خاص،  به   ینوالد  دربارۀ وشد.  بک   هاآن ت  یدر هدا   تواندی کند و تا آنجا که م  یشه پ

با حت  ا ب  هاآن با    یدحتما   کند  رفتار  متعال    ی احسان  خداوند  نباشند.  مؤمن  اگر 
ُتِطْعُهَما  :  فرمایدیم َفاَل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْیَس  َما  ِبي  ُتْشرَِك  ن 

َ
أ َعلی  َجاَهَداَك  َوِإن 

ا َواتَّ  ْنَیا َمْعُروف  ُئُکم ِبَما    ِبْع َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ َنب 
ُ
َناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُکْم َفأ

َ
َسِبیَل َمْن أ

با من    دانیی را که نم  ی )اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیز  1ُکنُتْم َتْعَمُلوَن 
کن و    یپسندیده زندگ  یبه وجه  هاآن اطاعتشان مکن. در دنیا با    ی،شریک گردان

راه کسان بازم  را   ی خود،  درگاه من  به  بازگشت هم  گردندی که  گیر.  پیش  شما  ۀ  در 
گاهتان م ایدکردهیکه م یو من از کارهای است من  یسو به   (. کنمی آ

و رحمة    یکم. والسالم عل یداستوار فرما   یریدهد و بر هر خ  یقشما را توف  خداوند
 2الله و برکاته. 
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 ازدواج موقت  
 پرسش:

ـ   یاجرا   یاآ نکاح  از طر موقت  یادائم  عقد    ینترنتی ا   یوگو گفت  یهابرنامه   یاتلفن    یقـ 
و    یحاتاق هستند، صح   یک شاهدها، شوهر و زن در    کهدر حالی  ـ  آن  یر مثل پالتاک و نظاـ

 عقد کامل است؟ 

 پاسخ: 

یکدیگر را  طور کامل  بتوانند به شوهر و زن    هر دو طرِف   یا ینه با وجود قر   اگر
که انسان را از   یگرید یصیتشخ  ۀیلبا هر وس  یابا اسم  یابا شکل  ـ  تشخیص بدهند

  هاآنشهود هم شرط است که    ی است. برا   یزـ جاکند یم  یز نوعانش متما هم   یگرد
داشته باشند،    اختیارزم است در  ال   یناز زوج  یکهر   کردنمشخص   یبرا را  آنچه    یزن

  ، شدن را برساندمشخص   ینکه ا   یمعلومات  یا باشد    یی شناسا  ایبر   هاآن  ییخواه توانا
 صورت است. ین مثل اسم و شکل. حکم مسئله در اعالن هم به هم

عقد   طور به امور    این در  ب  ی معمول  زوج  ین که  همد  یدو  مالقات    یگرکه  را 
  کسانی   یرا ز   ؛ استدر دسترس    ند کنی م  یکه در آن زندگ  ی ا در جامعه  نیز و   کنندیم

هستند   شاهد  ا   یکسان  یا که  م  ینکه  م  یانشانازدواج  را    ین زوج  شودیمشهور 
ارتباط از راه    یلوسا  ۀیلوسبه اما اگر عقد    ؛ کنندیم   ییرا شناسا   هاآن و    شناسندیم

ـ    ی که برا   یشود و از معلومات  یت آن رعا  یطشرا   یدبا   باشد   ـ ینترنت مثل تلفن و ا دور 
 حاصل شود.  ینان اطم است ی کاف یص تشخ  یهمه برا 

با   یا مسئله   ینجا ا   در که  دارد  باش  ید وجود  داشته  توجه  آن    ینکها   یم؛ به 
به کردن  مستند  کتبازدواج  شفاه  یصورت  از  حفظ  ی بهتر  هدف،  است.  آن  بودن 

نسبت    ،شودیمحقق م ی صورت بهتر به  ، هدف با نوشتن  ین َنَسب و حقوق است و ا 
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  1باشد.  ی صورت شفاهگرفتن فقط به که عقد و شاهد  یتی به وضع

 پرسش:

 بسم الله الرحمن الرحیم. سالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

چ موقت  ازدواج  به   یزجا  یا آ  یست؟ حکم  فقط  حالل است  صحبت جهت  کردن شدن 
این شخص وجود   یعنی( خوانده شود؟  ین)زوج برای  ارتباط    اگر حریمی  امکان  و  داشته 

جلوگیری  سؤال فقط  ین. هدف از ا باشد ازدواجی صورت نگرفته  واقعا  وجود نداشته باشد، و 
 دهد.  یرخداوند به شما خ .فعل حرام است ارتکاب  از

 پاسخ: 

 است.  یز ازدواج موقت، جا

عادل(    -1 شاهد  )دو  شهود  حضور  دائم  و  موقت  ازدواج  ِاشهار    یادر 
 .کندیم  یتدو شرط کفا  یناز ا  یکیشدن کردن( شرط است و محقق ی )علن

 ازدواج موقت، شش ماه است.  یمدت برا  ین کمتر  -2

 2به ازدواج ندارد.  یازیشدنش ن و حالل  یستزن با مردان حرام ن  وگویگفت

 پرسش:

ازدواج موقت    یام در ا   . درآمده و از همسرش باردار شده است  ی مرد   به عقد موقت   یزن
ا شدفوت  مرد   او چ  ین . حکم  نوزادیستزن و حقوق  از    ی ؟ حکم    ، متولد شده این دو  که 

 ؟  او چیستحقوق شرعی و چیست؟ 
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 پاسخ: 

 . بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین

 یاسالم خواه  یع الله در کتاب شرا شاءآن را ان  یطازدواج موقت و شرا   تفاصیل
ز   ین ا ؛  یدد اکنون  ارث  استچاپ    یر کتاب  از همسرش  ازدواج موقت  در  اما زن   .

بردن و  ارث مثل    یمرد است و تمام حقوق شرع  ِی کودک فرزند شرع  یول  ،بردی نم
 1.داراست  ا ر  یحقوق فرزند شرع یر داشتن اسم پدر و سا

 پرسش:

و علیکم  چشم   اللهرحمة    سالم  امتنان  کمال  با  پاسختان  وبرکاته.  برای  انتظار 
 : هستم یرز های پرسش

ساله 35او    ؟ را از ازدواج موقت مطلع کند اگر بالغ باشد  شا ّی ول  یدزن باکره با   یاآ   -  1 
 دارد. نهم  ی تر و برادر بزرگ ، پدرش فوت کرده است

   کند؟ی ازدواج موقت، آن را باطل مبودن یمخف یاآ -  2 

 کند؟ی م یت کفا ینفقط توافق طرف یا به شهود دارد  یازازدواج ن  یا آ - 3

 یست؟چ  شحقوق زن و واجبات - 4

ده  ع   ید باکند  اگر شوهرش در دوران عقد فوت    یا   ؟ّده داردمدت، ع  یانبعد از پا  یا آ  -   5
  یدوارمرفع نشد. ام  یازمن   یجو کردم ولوشما احکام ازدواج را جست  یتنگه دارد؟ من در سا

 . خداوند شما را پاداش دهد. یید به سرعت پاسخ گو 

 پاسخ: 
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علی محمد وآل   الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلی  الله بسم 
 محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

بالغ رش 1پاسخ     به سن   یدن و رس   ، باشد   یده سال رس  18که به    ی)کس  ید : زن 
باشد، چه    مئخودش ازدواج کند )چه دا   تواندی( مکندی نم  یتکفا  ییتنهابه   یفتکل

ول و  باشد و چه قبال    ،کند اعتراض    تواندی نم  شا ّی موقت(  باکره  شوهر کرده    چه 
 باشد. 

ازدواج، حضور دو شاهد شرط است2پاسخ   ازدواج مشهور    یا  ، : در عقد  آنکه 
شود( )اعالن  باشند   ؛ گردد  داشته  حضور  شاهد  دو  اگر  ازدواج،    کردنمشهور   و 

واجب است.    یکی،ازدواج قبل از نزد  کردنمشهور   مستحب است. اگر دو شاهد نبود 
گرفتن  درنظر   بدوناست و اگر    مشهور شدن بدون شاهد، عقد ازدواج، متوقف بر  

  کار تکرار شود   یناند و اگر ا کار حرام مرتکب شده  د کنن  یکیزن و مرد نزد   یط شرا   ینا 
مثل فرزند  ـ   شود. اما فرزند  مشهور که ازدواج،    یشده است تا موقع  رتکرا   یتمعص 

 . شودیبه پدر منسوب م ـشبهه 

و اعالن ازدواج، بعد از   کردنمشهور  .شودیدو شاهد انجام م یلۀوسبه  شهادت
نزد  انعقاد از  قبل  و  م  یکیعقد  به   شودیانجام  و    یلۀوسو  اعالن  عرف،  در  آنچه 

ول  مثال  ـ   شودی م  یدهنام  کردنمشهور  به  مردم    یا   یعروس  یمۀدعوت  شناساندن 
 . یابدیتحقق م ـاست  یجکه را  یا یلهوسبه 

 داده شده است.   2پاسخ  : پاسخ کامل در  3پاسخ 

با ا 4پاسخ     یا اگر هر دو    یول  ؛ برندی از هم نم  ی نوع عقد، زن و شوهر ارث  ین : 
شرط    تواندیعمل به شرط الزم است. مرد م  شرط کند که ارث ببرند  هاآناز    یکی

(  یزدبر   یرونرا ب  یاز او عزل کند )من تواندیو م یایدشب نزد همسرش ب یا کند صبح  
  یانمدت، به پا  یانو با پا ندارد،  طالق    .ستیزن الزم ن   ۀکردن، اجاز عزل   ینا   یو برا 
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در آن    یء( در آن وجود دارد و ترک وطیالء)ا   ی، ظهار و سرپرستکردنلعن.  رسدیم
 . استدر آن برقرار  یز نفقه ن نیزاز چهار ماه، حرام است و   یشب

اگر   یاز زمان وفات شمرده شود. حت یداست که با  یضآن، دو ح ۀ: ُعد5پاسخ 
حامله    اگرو  باشد؛  نازا  چهار ماه و ده روز است اگر  و    ؛دخول صورت نگرفته باشد 

 1. خواهد شد تریدو مدت زمان، طوالن  ین باشد از ا 

 پرسش:

مهر و شهادِت شهود خوانده شود و    یین شش ماه با تع   ی امکان دارد عقد موقت برا   یاآ
نگاه  که  ولکردن، صحبتشرط شود  انجام شود  و مسافرت  لمس   یکردن  و  کردن دخول 

 نباشد؟ 

 پاسخ: 

 2است.  یزجا

 پرسش:

خاص زن و ترس    یتوضع  یلدلرا دو سال به عقد موقت خود درآورده و به   یزن  ی،مرد
در    ی اش، شخص سوماز جدا شدن از خانواده   یری جلوگ  یلدلبه   نیزاز خانواده و اوالدش و  

 یست؟ چ هاآننبوده است. حکم   هاآنکار  یانجر 

 پاسخ: 

ا  ب   یحالت  ین در  )اعالن عموم  چه بسا  یدکرد   یانکه شما  ( مشکل ی»اشهار« 
  ی گرفتن، دوباره عقد را با او جار با شاهد   ید . بایستگرفتن شهود سخت ن  یول  ، باشد
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اثبات    یاضرورت    یموضوع پنهان بماند مگر برا   ین شود ا   یه کند و به شاهدها توص 
 1حقوق.

 پرسش:

عقد    یغۀ ن صـ ازدواج موقت کرده و در زماصورت گرفته باشد   یدخول  ینکه بدون ا ـ   یزن
 یست؟ مسئله چ ین ا  یموقت، عقد دائم خوانده است. حکم شرع

 پاسخ: 

 2است. یح و ازدواج دائمش صح یزجا

 پرسش:

مرد    یسال باشد ول  یک اگر مدت عقد موقت    شود؟یزِن شهره به زنا چگونه شناخته م 
  یااست عقد موقت را فسخ کند؟ آ  یزجا  یازن شک داشته باشد، آ   یبندیبه عدم التزام و پا 

 است؟ یزجا  یکیکردن بعد از نزدفسخ 

 پاسخ: 

شده باشد، معروف به زنا  شناخته  یگر به فاحشه  اشی اجتماع یط که در مح یزن
 3هروقت بخواهد عقد ازدواج موقت را فسخ کند.  تواندیو مرد م شودیشناخته م

 پرسش:

سال    ُنهبا دختر خواهر همسرش که    کدعوت مبار به  آوردن  یمان قبل از ا منان  ؤماز    یکی
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است( عقد ازدواج موقت منعقد کرد  بوده  ماه    ششمدت عقد کمتر از    ینکه به ا توجه  دارد )با  
به خواهر همسرش محرم شود  ا   .تا  ب   یا آوضعیت    ین در  نامحرم    ین ا   رایپسر شوهر  دختر 

 ؟  شودشمرده می 

 پاسخ: 

باطل    یعقد چنین این  .استبوده   یرواقعیو غ یعقد ساختگ این ، پرسشطبق 
 1دنبال ندارد. به  یزیشود و چ یداده نم یتیاهم  یچن هآبه و است 

 

 
 هـ.  1442رجب   ،24احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 1

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402 

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402


 روابط نامشروع 
 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

 . یرا  کث یماَ و سلم تسل یینمحمد و آله االئمة و المهد  یصل عل اللهم

تو! با جان و جسم و مال و خانواده و فرزندان   ی! جانم فدا یمسرور و موال سالم علیکم  
 .  کنمیم یعت ب  یدو هر آنچه دارم، با تو تجد

دو از    ین زنا شده باشد و ا   ی با زن شوهردار   یش سال پ  ین دارم: اگر چند  ی! سؤالسرورم
با هم برخورد    یطور اتفاقبه   ی، زمانهم جدا شده و به درگاه خدا توبه کرده باشند و پس از مدت 

 ست مرده است...  هانند و مرد بفهمد شوهر زن سال ک

منتظر    یچشمان  با بار  مهد   یاریاشک  چشم  یم هست   یامام  شما  و  پاسخ  انتظار 
 . هستم

 پاسخ: 

محمد و    یالله عل   یو صل  ین، و الحمد لله رب العالم  یمبسم الله الرحمن الرح
 . یما  و سلم تسل  یین آل محمد االئمة و المهد

زن  کسی با  نم  ی که  او حرام  بر  با آن زن  ازدواج  با زن    یول  شود،ی زنا کند  اگر 
است زنا کند، تا ابد بر او حرام   یهرجع ۀکه در عد یزن  یا کرده( ازدواج  یعنیشوهردار ) 

 1. و رحمة الله و برکاته یکم السالم عل. و شودیم

 پرسش:
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 . و رحمة الله و برکاته یکمعل  مسال

  پس آنس.. اگر در اثر زنا باردار شود ».آمده است:  یرجلد سوم، متن ز  ، یعکتاب شرا  در
)دخول( به    ءیوضع حمل را؛ و اگر وط  ۀ دنه ع  ،یرد بگ را  ها  ماه   ۀ ّد عُ   ید زن را طالق دهد، با

کننده ملحق شود و سپس  ءی بودن همسر از آن زن، فرزند به وطجهت دور شبهه شود و به 
از    بعد  . سپسگیردیوضع حمل م  ۀکننده عدء یطالق دهد، از فرد وط  ا همسر، آن زن ر 
 ...«کندیم  یتطالق را رعا  ۀوضع حمل، عد

؟  استاش برعهده  یمشخص  ۀ ّد عُ  ندارد   ی که در اثر زنا باردار شده است و همسر  ی زن آیا
زن زنا   ینبا ا   اشی باردار   ی که در اثنا شخصی  چه توسط   ؟ است  یززن جا  ین ازدواج با ا   یاو آ

 از او؟! یرغ  یگریدتوسط شخص  یاکرده است، 

 پاسخ: 

 یمالله الرحمن الرحبسم 

  یین و آل محمد االئمة و المهد  محمد   یعل  اللهی و صل  ین،العالملله رب   الحمد   و
 . یما  و سلم تسل

 که با او زنا کرده است  یکس  با  اندتو یم  اشی باردار   یّده ندارد و در اثنازن ع  این
 1.استاز او، مکروه  یر و ازدواج با غ  ، یدازدواج نما 

 پرسش:

  یا است. بعد از گذشت چند سال آ  یمانپشخود  زنا کرده و از کار    ی با زن شوهردار   یجوان
 آن زن ازدواج کند؟  یاز خواهرها یکیبا  تواندیم
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 پاسخ: 

 1. است یزجا

 پرسش:

با او نزد  یدختر دوست   یشخص  با و کرد ی م  یکیداشت که بدون عقد  عقد    ی . سپس 
 یست؟ کرد، حکمش چ یآن عقد دائم جار  از  موقت و پس

 پاسخ: 

  یا شوهر بوده باشد    یزنا بوده باشد )قبل از عقد( و زن دارا   هاآن   یکیاگر نزد
حرام  آن زن بر مرد زناکار  تمام نشده باشد  شا عّده یبوده که هنوز روزها  یا مطلقه

با    تواندیآن مرد م  نبوده باشد  یز اما اگر زن، شوهر نداشته باشد و در عده ن  شود؛یم
 2.کنداو ازدواج 

 پرسش:

که لواط شده    یاز محارم کس  یکیبا    تواند یم  یا آباشد،  لواط کرده    یگری با د   یشخص اگر  
 ازدواج کند؟  

 پاسخ: 

  یکی  اگر قبال    یکه لواط شده بر او حرام هستند؛ ول  یمادر، خواهر و دختر کس
 3. شوندیحرام نم  را عقد کرده باشد هاآناز 
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 پرسش:

کننده به  شونده ازدواج کند. اگر لواطبا مادر و خواهر لواط تواند ی کننده نملواط شد گفته 
حکم به چه صورت است؟ و اگر فرد شک داشته باشد    ینا   یت باشد وضع  یدهنرس  یف سن تکل 

به چه صورت خواهد    یتوضع  ،نه   یا است   یده به سن بلوغ رس  یث عمل خب  ین هنگام انجام ا 
 بود؟ 

 پاسخ: 

 1.یستدر هر دو حالت )ازدواج( حرام ن
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 یتو تربمادری 

 یح صح یت ترب 

 مادرانهایی به توصیه  

 شرعیاحکام  



 یح صح تربیت
 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

مدارس    ینکه است؟ با توجه به ا   یز به مدارس مختلط جا پسران    یا فرستادن دختران    آیا
 ها آنآموزان  دانش   یت و ترب  یم ، با توجه به سطح تعل کار   ینوجود دارد؛ اما ا   یز ن  یا جداگانه
 .شودی انجام م

 پاسخ:  

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

دور   در اول  یعنیـ   ییابتدا   ۀآموزش  سال  اشکالشش  سطوح    ؛ندارد  یـ  در  اما 
که امکان دارد از   ییبلوغ، بهتر است تا جا   یکنزد یهادر سال خصوص به و   یبعد 

 1شود. کار پرهیز  ینا 

 پرسش:

چگونه    یم؟کن  یت شده است چگونه فرزندانمان را ترب  یار لعب بسو    که لهو  یا در زمانه 
مضر هستندـ متوجه قرآن   چه بساندارد و    یکه سودـ   یزیونتلو  یهابرنامه   یجارا به   هاآن
را از    هاآن چگونه    یم؟ ده  یجا   هاآن را در دل      ینب و عباس و ز   ینچگونه حس  یم؟ کن

  ینکه ا   یمادر برا   ۀیفوظ  یگر؟ د   یزهایو چ  ّیتمثل تکبر، من   ییخطرها  ؟هیمد  تنجاخطرها  
   یست؟با کودکان چرفتار راه  ین بهتر  یست؟ شود چ  یقیحق ۀ یعو ش ینی حس ش فرزند
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 پاسخ: 

  یامور  ۀآن هستند. دربار  یمتحمل َادا  یناست که والد یواجب یح، صح  یتترب 
،  هاآن   یر و نظا  یوتری کامپ  های ی و باز   ینترنت ا   یحت  یا   یزیون تلو  ۀ مشاهد  یا   ی مثل باز 
را از امور فاسدکننده بازدارند؛    هاآنواجب است مراقب فرزندانشان باشند و    ین بر والد

  ی باشد، ول  ینشنظر والد  یرز   یدبا  رودی م  ینترنتسراغ ا   به   ی باز   ی بچه برا   یوقت  مثال  
  یسالکار در بزرگ   ینکودکانه بازدارند؛ چراکه ا   یکارها   یا  یاو را از باز   یستن   یزجا
داشتبه   یراتی تأث خواهد  بعض به   ؛ دنبال  باز   یعالوه  دارند.    یآموزش  ۀ جنب  های از 
او را    توانیم  کرد؛ مثال    یقو تشو  یتهدا   یدمف  هایی سمت باز کودک را به  توانیم

.  کرد  یق تشو  هاآن  یه شب   یا   ی هندس  یحل معماها   هایی باز   یا   یفکر   هایی از به ب
منجر به تکامل    یت نها  کار در   ینرا دارند و ا   ییهایی توانا  یناز کودکان چن  یاریبس

 .  شودیم هاآن ذهنی قدرت   ۀگسترد

امور  کردن به  شدن نوجوانان از فکرباعث بازداشته   توانندی م  های باز   ینعالوه ا به 
  یرد بگ   یاد کردن را آموخت تا  یق نوجوان، تحق   یا به کودک    توانی. مشود  یگر فاسد د

  ی علم  ین مباحث مع ۀ دربار  یق توانند او را به تحقیم  ین . والدیابدارتقا  یش هاییوتوانا
عنوان به   ینی، امور د  دربارۀاما    ؛کنند   یقتشو   یخیتار   یا روزانه    یمربوط به زندگامور    یا

ب  مثال به  را  با والدخواندن  از    یشکودک  .  تکلیف نکنید  ینشنماز جماعت همراه 
  یازرفع ن  یبخواند و در آن برا   ییتنها که دو رکعت نماز به   یدکن  یقآرام او را تشوآرام
ن   که  ی دعا کند و هنگام  ینیمع   شده است ارتباطش با   دهبرآور   ش یاز احساس کند 

  یاد به    یز چ. خدا را در همه کندیلبش رسوخ مآرام در قآرام  یمان شود و ا ی م  ی خدا قو 
هنگامیاوریدب  هاآن درگ  که  ی .  هم  مثالبه   شوند یم  یر با    ها آناز    یکیبه    عنوان 

برادر    :یید بگو نرم  یابا  به  انب  یخواهرت  مثل  را  تو  تا خداوند  و ـ   یا رفتار کن    سالم 
زنده و    یشانهااخالق پاک را در جان  گونه ین ؛ و ا بگرداندهاـ  بر آن   اوندصلوات خد

کرد    ی کار خوب  هاآن از    یکی . اگر  یدکن  یا اح  یشانبرا   یزرا ن  یطلبحال کمال   ین در ع
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و    ،ییدبگو  یکوو سخن ن  یکانجام دادـ به او تبر   یطاعت   یانماز خواند    عنوان مثالبه ـ
و در حضور مالئکه از    داردی را مبارک م  و ت  کند، ی: خداوند به تو عطا م ییدبگوبه او  

  یک   مثال    ید؛کن  یمتنظ  هاآن   یروزانه برا   ۀبرنام  توانید یم  ین همچن   .کندی م  یاد تو  
روز    صورت که هر   ینکوچک قرآن، به ا   ی هاحفظ سوره  ی ساعت برا یم  ن   یاساعت  

 ها را حفظ خواهند کرد.مرور سوره و به  ،دنبال شما بخوانند به  هاآن

چهار روز    یاسه    مثال    ید؛ کن   یمتنظ  یهفتگ   ۀل برنامده سا  یکودکان باال   یبرا  
  های یسرگرم یا  ینترنتورود به ا  ۀاجاز  هاآناگر به  ینداشته باشند و حت  یباز  ۀاجاز 

  مطالبخواندن    یا خواندن کتاب    یا   یخی تار   یا   یامور علم  ی برا   دهید یم  یردرسی غ
باشد. به    هاآن  یهو شب   ائمهو    انبیا   یهاخواندن داستان  یاشان  ی مخصوص درس

اما با    ؛شودیحاصل م  هاآن از    یخوب  ۀیجنت  هاآنزمان    یمبا توجه و تنظ  ترتیب  ینا 
شما   یان صورت، ز  ینو در ا  ینیدبب یانمنحرف شوند و شما ز  چه بساکردن، یکوتاه

 بزرگ خواهد بود.  

  کنند یم یزندگ  ی عرب  هایین از پدران مهاجر که دور از سرزم یاریبس متأسفانه 
، در حق فرزندان  هاآنبه    آن و خواندن و نوشتن    ی زبان عرب  ش در آموز   یبا کوتاه
  ی از وقتشان را برا   یروز ساعت  هر  توانند یم  هاآن  کهدر حالی    کنند؛ ی م  یخود بد 

عرب  شآموز  خواندن  به    ی زبان  در  که  خود  دفرزندان  از    شانینی امور  اطالع  و 
در    یرا ز   ؛ باشد  یکنم کار مشکلی دارند صرف کنند و گمان نم  یاج به آن احت  یاتش جزئ
به    یو دسترس  شودی م  یافتوفور  به   ینترنتی ا   شآموز   یهاش ها و روما کتاب   ۀزمان
 1است.  یرپذامکان یآسانبه  هاآن

 پرسش:
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 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 

صح   ین ا   ا یآ  پدرم،  نبا   یح سخن  کودک  که  تنب   یب تأد   ید است  از    یهو  پس  مگر  شود، 
 شدن هفت سال؟ کامل

به آن معناست که    ین ا   یا و آ  شود؟ی کودک آغاز م  یب و تأد   یم بعد از هفت سال، تعل  یا آ  و
 او انجام شود؟  یبرا  یسالگ مسائل درست و غلط فقط پس از هفت  یح توض

اند که واجب است کودک به مدرسه نرود و  برداشت کرده  طورین ا   یتافراد از روا   برخی
 فهم درست است؟  ین ا  یا. آیسالگ شدن هفتمگر هنگام تمام  یندآموزش نب 

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.  یکم و عل

ول  ین ا   صحیح  شود؛  اجتناب  کودک  ]کتک[زدن  از  که  به    ید با  یاست  را  او 
گاه و راهنما  یه ، توجو غلط   یحصح که    یآموزش، کودک از زمان  ۀاما دربار   .کرد  یی و آ

پس بازداشتن او از آموختن    ؛آموزدیم  یطشو مح  یناز والد  گذاردیم  یپا به زندگ
آن    ِی علم  یِل تحص   ییو توانا  دگیکه او آما  یدر حالـ   ینمع  یدر سن  ینمع  یمسائل

 1است.  یهانه ـ سفدر مدرسه دارد را  یمواد علم

در  و انتخاب رشته را  اند  مطالبی فرموده   ، یلتحص   یتاهم  دربارۀ  احمدالحسن  سید
 :ندا ه فرزندان گذاشت ۀ عهدر بکنند   یلخواهند تحص ی که م ییهادانشکده

 پاسخ: 

امور الزم است    یای اول  یو پژوهش و آموزش مهم است، ول  یق تحق  ینکه با وجود ا 
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  ی و نوآور   دهدثمره    مند استبه آن عالقه که  ای  زمینهدر    تواندیم  ی بدانند هر انسان
از    یاری باشد که بس  ییهادانشکده  یادانشگاه  عرصۀ  حتما  در    یستن  یکند و ضرور 

  یم شمار   یمتآن را غن  ید که با  است  سفری  ی،. زندگوندش  هاآن دارند وارد    یل مردم تما
و زمان خود را در سرزنش    گیردی که در دسترس ما قرار م  یم عمل کن   ی و در چهارچوب

 . یممشابه آن، تباه نکن مسائل یگرد یا سهم خود  یکردن برا ناله   یا

 ندارند برحذر داشته است:  هاآنمیلی به که  یعلوم یلبه تحص کردنشان وادار از  سپس

کردن به عاق وادار  ـ که متأسفانه فرزندان خود را  مادران  یا پدران  هستند ـ   یاولیای
را    هاآنو    یدکن  یشه پ   یاله  یپسران و دختران خود تقوا برابر  . در  کنندی م  شانخود
  یست ن  شانیو جسم  یروان  یتمناسب حالشان و وضع  یا که توانش را ندارند    یزیبه چ

 1. یدمجبور نکن 

 پرسش:

(  تعلق داردو آنچه به پدرش    فرزند)   یتبهل ا شده از  وارد  احادیِث در  که  حدود حق پدر  
  یا و آ  ؟پدر حق دارد وارد اتاق پسرش شود و آنچه را در آن است بردارد  یا آ  یست؟ چآمده است  

  . و پدر مخالف است(  یانصار   ،پسر  ینکهبه ا توجه  )با    یرد؟است پسر حق خود را از پدر بگ   یزجا
 . از شما ممنون

 پاسخ: 

ـهر  از زن  کسی  انسان  یدارا   ـمرد   یا اعم    یت مالک حق  از جمله    یحقوق کامل 
  ، آندر  تصرف    ی حتو    ؛سلب حقوق او را ندارند   یا  ی. نه پدر و نه مادر حق تعد است

مصالح    یابی دست قصد  به  صورت    یقانون  ۀاجاز   یا   هاآناجازۀ  بدون  فرزندان  به  در 
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 1. یستن  یز جاوی، بودن یرصغ

حقوق    یخود با توجه به قانون اله  بوکیس مبارک ف  ۀدر صفح  احمدالحسن  سید
 2: ه استکودک نوشت

 
 ویدئو پیوست به پیام

  ی)که داعش مادران خود  ی جد   یت ( در معرض آزار و اذیدئو )در و  کودکان  این
است   واضح  و  دارند  قرار  ا   یت ترب  یستگی شا  هاآن هستند(  ندارند.  را    ین فرزندان 

است که مسئول  یانه خاورم  ی کشورها   ۀیفوظ ب  ین ا   یت و جهان  را  عهده    ه کودکان 
 است.   یتبشر   یهه کودکان و علیعلت  یجنا   هاآن  یارکردن کودکان در اخت. رها یرندبگ 

 
 . 1442االول یجماد ، 27احمدالحسن یدمکتب س یعلمبخش  - 1

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4155660221128029 
حضور    یهدر اردوگاه الهول سور   یه«الحدث عرب»  ۀشبک   یندۀنما  یب«روال الخط»  یلبنانخبرنگار زن    یدئو، و   یندر ا  - 2
خانواده  یابدیم شامل  داعشکه  کودکان  و  زنان  اولاست  یها،  با  برا  ین.  خبرنگار  و  یکنزد  یاقدام  زنان  به  شدن 

 یم،کشیتو را م»:  خبرنگاربه    یداعش  هایسخنان بچه  ملهکودکان، همه فرار کردند و حاضر به صحبت نشدند. از ج
برو اول چادر بپوش،   یم،کنی م   یدبا اسلحه کفار را تهد  ی،کشیچون خواهران را م  ی،تو کافر هست   ،یم کنی م  یسالخ

 یا.« بعد ب

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4155660221128029
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4155660221128029
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4155660221128029
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ا   یقت، حق   در اخت  ین گذاشتن  در  خطر   ین ا   یار کودکان  برا   ی زنان،    ی بزرگ 
 است. ینده کل جهان در آ  یو برا  یانه در خاورم ـیگراناز دقبل ـ مسلمانان  

به کودک    یناز والد  یکی  یاکه هر دو    ی خدا( در صورت  ین )در د  اسالمشریعت  در  
  ، دنگیر یآن دو م یااو  ازفرزند را   یند،بب  یتوجهقابل  یبمنافع او آس یابرسانند   یبآس

 .گیردی و سالم برعهده م یح طور صحو رشد او را به  یت و دولت ترب

قوان  همچنین در  وضع   یندر  )ب  ی کشورها بیشتر  شده    ی کشورها  یشتر جهان 
خطر توسط    یا  یب(، دولت در صورت مواجهه کودک با آس...و  یه روس   یهاتحاد  یی،اروپا

 1کند. یم یت و تربجدا  ینشکودک را از والد ین،از والد یکی  یاهر دو 

 

 
 .2021مارس  22تاریخ ، بهبوکفیسدر صفحۀ  احمدالحسنپیام سید  - 1

https://fb.watch/4VGuECIiOP/ 

https://fb.watch/4VGuECIiOP/


 مادران به هایی توصیه
 پرسش:

.  یدنجاتم ده  ید شد  ی مظلوم. مرا از اندوه ی مادر  ی. از سو کنمیام را متوجه شما منامه 
من   هب یخوردگکه بر اثر سال  هایییماری احوال هستم. از ب یض ام و مر یدهرس یسالگ 60به 

  ی فرمود که برا   ما ی متعال چهار دختر روز ودارم. خداوند سبحان   یت عارض شده است شکا 
برا ه یدکش  ی سخت  یتشانترب  و  ب شان شب ی راحت  یام  برا   یدارها  را  تالشم  تمام  و    ی مانده 
تالش کردم و    یلیتحص   یبه مراتب عال  ها آن  یدن رس  یام. برا کرده   هاآن   یو راحت  یشآسا

 را شوهر دادم.  یشکر خدا همگ 

را بر   خواهمی نم  برا کنم. مشکلم    ی شما طوالن  ایبا سخنانم مطلب  شما عرض    ی را 
دارم. شکر خدا او متأهل و در    یت دارد شکا دانشگاهی    ی : از دختر بزرگم که دکتر کنمیم

درمان و   یازمندکند. من ن ی نم یدارد. او به من کمک  یخوب  یاربس یمال یترفاه است و وضع
هستم. وضعمان بد است و او مرا    یدنی نوش   ذا و اج روزانه مثل غیحتما  یازمند دارو هستم و ن 

مادر   کهطوری  به   ؛کندی نم  یاری کرامت  از  بس   یباعث شده  حت  یارمن  او    ی کاسته شود. 
 شود. ینم یا مرا هم جو یماری ب

به    است؟  اسالم چگونه   ین و حکم د  یدکمکم کن  یدوارمچه کنم؟ ام  ، را به خدا قسم  شما
بسازد و مرا با دخترانم جمع کند و شّر    یا خانه   یم دعا کن دخترم »ندا« برا   یم حق برکاتت برا 

از    یشهستند از ما دور کند. من منتظر فرج و گشا  شانیوی دنبال مصالح دن که به را    یمردم
 . دهیدیدارم شما پاسخ مرا م یقینخداوند متعال هستم، و  یسو 

 پاسخ: 

و انسان  های یژگیاز  انسان    یفرهنگ  که  او  یکسشکرگزار  است  به  که    باشد 
  کهطوری  به   ؛بوده باشد  یارخدمات، بس  ینا   ینکهکرده است، چه برسد به ا   خدمتی

آن انسان    یتوضع  ینکهماند، و چه برسد به ا ی آن انسان زنده نمنبود  خدمات    یناگر ا 
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است    ین کار ا   ینکامل بوده باشد! کمتر   یدر زمان انجام آن خدمات عجز و ناتوان
کرده و به او اهتمام    یتاش او را حمایدر کودک  ینشته باشد والدداش  یادکه انسان به  

و آن دو را همانند    یدپاسخ گو   را خودش    ه ب  هاآن   یبخشش و عطا   ید اند. پس با یده ورز 
و    ، به حساب آورد   ـاش است برعهده   شانیکه حق شکرگزار ـ   ینعمت  ۀیندهر بخشا

 . یدو احسان پاسخ گو یکیرا با ن هاآناحسان 

َوصَّ :  فرمایدیم  تعالیحق بوالَد   ْیَنا َو  َو    ْیهاإْلْنساَن  ُکْرها   ُه  َامُّ َحَمَلْتُه  إْحسانا  
ُه َوَبَلَغ َاْرَبع ی إذا َبَلَغ َاُشدَّ َسَنـة قاَل   یَن َوَضَعْتُه ُکْرها  َو َحْمُلُه َو فصاُلُه َثالُثوَن َشْهرا  َحتَّ

َاْوزْعن الَّ َاْن    یَرب   نْعَمَتَک  َعلَ  َتیَاْشُکَر  والدَ   یَّ َاْنَعْمَت  َعلی  َاْعَمَل صالحا     یَّ َو  َاْن  َو 
تیُذر    یف  یَتْرضاُه َو َاْصلْح ل ما انسان را    و) 1ین مَن اْلُمْسلم  ی َو إن    ْیَک ُتْبُت إلَ   ی إن    یَّ

بار او را برداشت    ی. مادرش با رنج و دشوار یمبا پدر و مادرش سفارش کرد  یکیبه ن
تا آنگاه    ؛ماه است  یبازگرفتنش س  یرنهاد، و مدت حمل تا از ش   ین بر زم  یو به دشوار 

پروردگار من! به من    ی : ا ید گو  ید،درآ  یسالگ که به رشد کامل خود رسد و به چهل 
آورم،    ی به جا   یا داشته   ی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانرا    ی نعمت  رتا شک   یاموزب

ر که  و فرزندان مرا به صالح آوَ   ی شنود باشآن خ  انجام دهم که تو از   ه یستشا   یکار 
 . شدگانم(یم بازگشتم و من از تسلتو  ی من به سو 

  یل متما  یکدیگر  یسو شما را به   یهاو قلب   یکو،احوال شما را ن   خواهمیخدا م  از
 2.مهربانان است ینتر کند که او مهربان 

 پرسش:

ـ مواقع    یاریبس آراموظایف مادری  به کودکیرکردن، شمثل  توجه  و  با وظیفۀ    ـدادن 
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برآوردن   یانم   یزمان  ی زن در تنگنا ی. گاهکنندتعارض پیدا می   محافظت بر نماز اول وقت 
به   یرخوارکودک ش  یازهای ن فر جاو  م  ۀ یض آوردن  قرار  اول وقتش  در  ا   ؛گیردی واجب    ین در 

 ؟ اندازد یش را پ یککند و کدام ید زن چه با  ین صورت ا 

 پاسخ: 

  ینکند؛ بنابرا ی مآماده  آوردنش  دستبه   ی خواهد خود را برا یرا م  یزی که چ  یکس
جا آورد و ترِس آن دارد  نماز ظهر را در اول وقتش به  عنوان مثال به بخواهد  یاگر زن

ساعت    یم ن   عنوان مثال به   تواندی م  بخواهد  یرهمان موقع از او ش  یرخوارکه کودک ش 
)را  دیگر وظایف    یب ترت  ینبدهد، و به هم  یربچه را ش  ، زوقت نما شدن به  وارد از  قبل  

را آرام    یرخوارکودک ش  ید ابتدا با  ید آ  یش پ  یکه تعارض  ی صورت  کند(؛ اما در   یریت مد
ش  ، فکر نماز یاندر م چه بسا نکند   ین کند سپس به نماز بپردازد؛ چراکه اگر زن چن

 1. مشغول شود شقرار ی ب یرخوارکودک شبه 

 پرسش:

   یم بسم الله الرحمن الرح

و نگران است. اگر امکان داشته    ترسدیم  یشه ساله شده و هممن! دخترم دو    موالی
او شروع شده   یماهگ از سه  یتوضع  ینتا او آرام شود. ا   یدبه من بده   ییدعا   یا باشد لطفا  حرز  

  یتش وضع یول ، یما ذکر را بر او خوانده یات . ما آدچار بیماری شد ی در آن زمان و  یرا است؛ ز 
ام  ی باق  حالت به همان   از شما دارم  یبابت درخواست  یدوارممانده است.  را نگران   که  شما 

 نباشم.  نکرده 

.  ییما دعا فرما   یبرا   یم قدم بمان بر حق، ثابت   ینکه ا   ی برا   یم ! از شما خواهشمندسرورم
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  ساز ینه شما زم  یرا ز   ؛خوانیم یو خدا را م  کنیم ی سرورم دعا م  یشما ا   یکفرج نزد  ی ما برا 
 .هستید العصرصاحب  یمانموال 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

العالم  و رب  لله  صل  ین، الحمد  عل  یو  و    ی الله  االئمة  محمد  آل  و  محمد 
 . یینالمهد

  یکو آن را در    یسسخره را بنو  یۀو آ یالکرسة یبا زعفران آ  یدکاغذ سف  یک  روی
از هر نجاست  یکیپالست  یسۀک تا  به آن برسد محفوظ    رودی احتمال م  که   یبگذار 

ب   یسهبماند. ک او  لباس  به  امکان داشت،    یاویز را  ز   یا اگر  را  بده.    یرآن  قرار  سرش 
 : است  یرشرح ز اعراف و به   ۀسخره هم در سور   یۀمعروف و مشهور است. آ  یالکرسةیآ

  ِفي ْرَض 
َ
َواأل َماَواِت  السَّ َخَلَق  ِذي  الَّ اللُه  ُکُم  َربَّ َعَلی  ِإنَّ  اْسَتَوی  ُثمَّ  اٍم  یَّ

َ
أ ِة  ِستَّ

الَ 
َ
ْمِرِه أ

َ
َراٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ ا َوالشَّ َهاَر َیْطُلُبُه َحِثیث  ْیَل النَّ   اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّ

ع   َتَضرُّ ُکْم  َربَّ اْدُعوْا  اْلَعاَلِمیَن *  َربُّ  اللُه  َتَباَرَك  ْمُر 
َ
َواأل اْلَخْلُق  ُه اَل ُیِحبُّ  َلُه  ِإنَّ َوُخْفَیة   ا 

ا ِإنَّ َرْحَمَت اللِه   ا َوَطَمع  ْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوف 
َ
اْلُمْعَتِدیَن * َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي األ

َن اْلُمْحِسِنیَن  ِریٌب م 
َ
ها و زمین را در شش روز  شما الله است که آسمان   ردگار)پرو   ق

  طلبد یو روز شتابان آن را م  پوشاند ی داخت. شب را در روز مآفرید. سپس به عرش پر 
گاه باشید آفرینش و فرمانروای   یو آفتاب و ماه و ستارگان مسّخر فرمان او هستند. آ

ا  به ستوسزاوار  پروردگار جهانیان،  با    ایت غ. خدا، آن  را  پروردگارتان  بزرگ است * 
ا دوست ندارد * در زمین آنگاه  زیرا او متجاوزان سرکش ر  ؛ تضرع و در نهان بخوانید 

بیم و امید بخوانید. رحمت خدا    یکه به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از رو 
 ت(. به نیکوکاران نزدیک اس

در شب. والسالم   یژهواو بخوان، به   ای را بر   ینو معوذت   ید همواره توح  ضمن،   در
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 1و رحمة الله و برکاته.  یکمعل

 :  دنا ه و فرمود هکرد یا یه به مادران توص احمدالحسن ید س و

استفاده    ه ب  ،یا ده ن انس و جن و هر جنب  یهاحفظ کودک خود از شرارت   ایبر 
  «ینبا »معوذت   رودی او به خواب م  یاز قرآن و دعا اهتمام داشته باش؛ هر شب وقت

همراه شما    یز کن او ن   ی او را محافظت کن و سع  یالکرسیة ناس و فلق( و آ  ۀ)سور 
 را[ حفظ خواهد کرد. یات ن آی]ا  یز با گذشت روزها او ن  یبترت  ین بخواند که به ا 

  یاموز تا به مدرسه برود به او ب   شودیـ از خانه خارج معنوان مثال بهکودک ـ   وقتی
  یرونو هر زمان از خانه بشود  شود که با آن بزرگ    یعادت  یشکند تا برا   یادخدا را  

را   ب اینکه  به    توانییمحتی    ؛ کند  یادبرود خدا    ید الله« بگو   یارفتن »یروناو هنگام 
 .یبسنده کن

کودک شما    یای خدا دن   یادبلکه    ؛کندی خدا فقط آخرت کودک تو را اصالح نم  یاد
  ی شما خواستار سالمت  ۀ. همداردی محفوظ م  ـی از شر انس و جن و هر بد ـ   یز را ن

شما    یکایک   یبرا   ایینه هز   ین پرداخت چن  کنمینده گمان م و ب  ید فرزندانتان هست
 2باشد.  یرپذامکان
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   یشرع  احکام
 پرسش:

و   یکاستمن! دختر خواهرم ده سال دارد و روزه بر او واجب است. او ساکن آمر  یموال
  تواندی نم  یندارد و حت  یوتوان کافاست و تاب   یفضع  یلیاست. او خ  یآنجا طوالن  یروزها 

روزه    ید او با   یا حرف بزند. خواهرم به من گفت او واقعا  رنجور است و در سن رشد قرار دارد. آ 
ا   توجه با    یرد؟بگ  نم  ینکهبه  را    یرداو روزه نگ   پذیرد ی پدرش هم  و مادرش حال و روز دختر 
 . بیندیم

 پاسخ: 

  یۀ ساله دارم که بنُنه  یدختر  یز . من نرساندینم   یـ روزه ضرر اللهشاءانـ معموال  
که    یدداشت   یقیناگر    ی طور کلو الحمد لله روزه گرفت. به   یستن   ی قو   اشیجسمان
 1.ید قضا نما  یگر د ی افطار کند و در زمان تواندی ضرر دارد م یشروزه برا 

 پرسش:

 درم... پ  یسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ا 

دارد شما پاسخش را   یدرا نقل کرده است... و از خداوند ام یراز خواهران پرسش ز   یکی
 ... یبده

چون    آورم،ی خواندن درمنماز   یدختر کوچکم ادا   یو جلو   ایستمیطهارت ندارم، م  وقتی
  ی کارها  ۀهم  ین. فقط در حکنمی نماز را تکرار نم  یهامن گفته  یول  خواند؛ی او با من نماز م

 است؟ یزکار جا ینا  یا... آفرستمیمحمد صلوات منماز بر محمد و آل 

 پاسخ: 
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 1است.  یزالسالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جا یکم و عل

 پرسش:

امام آموخته  آ  یز کوچک جا   ی هاو بچه   ین دست والد  یدن بوس  یما از  حکم    ین ا   یا است. 
 است؟   یز جانیز  فقها    یردست غ  یدنبوس  یا آ  یعنیاست؟    یبرادر، خواهر و معلم هم جار   دربارۀ 

 پاسخ: 

ا  بپره  یناز  توف   خداوند شما   یزید؛ کار  استوار    یتانهاو گام   یدعطا فرما  یق را  را 
ا  بد   ین بدارد.  برم  ی سنت  را  تکبر  غالبا   و  والدانگیزدی است  و    ین،.  و زن  فرزندان 

دستشان اشکال    یدناست )که بوس  ی بدن  یک نزد  یاربس  ۀ رابط  یلدلشوهر فقط به 
  یختن مادر، فرزند، شوهر و زن باعث برانگ   ، دست پدر   یدناست بوس  ید ندارد( و بع
 2. شودتکبرشان 

 پرسش:

 شود؟ یبه عورت فرزندانشان حرام م یننگاه والد یسالگ در چند 

 پاسخ: 

عورت فرزندان )کودکان( خود نگاه کنند مگر به مقدار ضرورت  به    ید نبا  ینوالد
تم  اگر کودک میز مثل  تم   تواندیکردن و مانند آن.  از نجاست  را  کند و    یزخودش 

ن  ید بشو والد  یازو خودش بدون  بپوشد،    ین به کمک  این صورت  لباس   یل دلبه در 
 3کنند. کردن به عورت کودک اجتناب از نظر ید با ین ، والدنداشتنضرورت
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 پرسش:

به کودک بر زن واجب است؟ و    یدگیمراقبت از بچه، نظافت او، غذادادن به او و رس  یاآ
ا  نکند گناه    ینکارها را انجام ندهد گناه کرده، همان طور که اگر شوهرش را تمک   ین اگر 

اگر چند ساعت در روز   یحت  ،کار کند  یادرس بخواند  یردبگ  یمکرده است؟ و اگر خانم تصم
  تواندی چون زن نم  ؟از کودکان بر مرد واجب خواهد بود  ی صورت نگهدار   یندر ا   یاباشد، آ

 و اساس، جزو واجبات مرد است؟   یهکار از پا  ینا  یا  .را انجام بدهد  یفهوظ ینا 

سرپرست  حضانت مسئول  یو  کودکان جزو  است    های یتاز  ا   یا زن  زن  اگر  و    ینمرد؟ 
ب  یتمسئول بگ ر را  تم   یرد، عهده  و  غذا  طبخ  برا خانه   یزکردنمثل  محسوب    یش،  مستحب 

 شود؟یم

 پاسخ: 

  یهرکدام با توجه به زمان  ؛هر دو نفر است  عهدۀبر فرزندان    یو نگهدار   یتترب 
برا  م  ینا   ی که  کار  اگر مرد  دارد. حال  ]ب  کندی کار  کار  ا یرونو زن  در  ندارد    ین [ 

 . خواهد بود یشتر به کودکان ب  یدگیقطعا  سهم زن در پرورش و رس صورت

واجب ضمن عقد    طاگر جزو شرو  ی حتانجام کارهای خانۀ مشترک،    دربارۀ اما  
خودش است    ییزناشو   یرا که مربوط به زندگ  ییاز کارها  ی قسمت  ید با زن    د، نبوده باش

  یزدارد تم   یاز زندگ  یا بهره   ی طور مساو را که در آن به   یا خانه   یدانجام بدهد؛ مثال  با
 1.  ش و فرزندانش غذا درست کند و...خود یبرا   یدنگه دارد و با 

 پرسش:

 آل محمد و رحمت خداوند و برکات او بر شما باد.  ی سالم علیکم سید من، یمان
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  من   ی موال  .مند شومشما بهره جانب  از پاسخ آن از    یدوارمو ام  ،من   یددارم س  یسؤال 
  ی، خارج  یا باشد    ی عرب  کندی نم  ی هاست؛ فرقآن   یدنو د  ها یلم و ف   هایال سر   دربارۀ   مسؤال

خصوص  و به   هاسریال   که  هستند   شکل  ین ه ا معموال  ب  هاینا   . یسیو انگل  ی و هند   یمثال  ترک
؛  زیادی هم دارند یهاو قسمتطوالنی است  قسمت  هر  زمان مدت   ای،یه ترکهای سریال 

هم    یید مهم و مفو محتوای    ،رودیکردن آن هدر مدنبال   یبرا   یادیز   یلیوقت خ  یعنی
طور  به   .دهندی متخیلی منفی در جامعه اشاعه  نکات اجتماعی، سیاسی و علمی و    ندارند 

عاشقانه، پوشش    یهامبتذل، صحنه زنان  :  شودزیر می   نکاتشامل    هاآنمعمول محتوای  
و رد و بدل شدن    ،شرعی زنان با مردانغیر اختالط    یرشرعی،غ عاشقانۀ  ارتباطات    بندوبار،یب

و    یعیطبطور  به شده  گفته امور    ین از ا   یبعض   یا   ههم  .مرد و زن  ین حرام ب   یهااشارات و نگاه 
و  هستند    یعیطب  یامور گویی  که    دهندی ارائه م  یطور   یعنی؛  شوند درپی نشان داده میپی

 .وارد نیست.. اهآن به   یانتقاد هیچ 

 ؟  است یزجا چنین کارهایی کردن تماشا   یاآ 

،  مجرد   یاباشد  ، متأهل  دختر   یا باشد  ، پسر  زن  یاباشد  تماشاگر مرد    کندیتفاوت م  یاآ  و
اگر  ثیر قرار بگیرد؟  أتتحت  کمتر باشد و    سالبزرگ   یاباشد    یر پذثیر أ باورهایش تنوجوان باشد و  

پاسخ  به    وارمیدام  ؟یستدر برابر فرزندانشان چ  شانتکلیفکنند  یرا تماشا مکارها    ینا خانواده  
 . خواهمی معذرت مکالم شدن ی رحمت خداوند؛ و بابت طوالن ی من، ا  ید کامل برسم س

 پاسخ: 

 خداوند شما را زنده ِبدارد.  .و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته

تا    هاییال و سر   هایلم ف  ینا   یتماشا   ی،حکم شرعنظر    از است  مذکور مباح 
 شهوت نشود.   یختن موجب برانگ  که  یوقت

 پرسش:
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بچه توانیم  می که    متوجه شدم   طور ینا  ف  هایال سر   ین ا   یم بخواه  یمانهااز  را    هایلم و 
 یم؟ دور کن  هاآن را از این کارها  ی؟ و چگونه خطرها تماشا کنند

 پاسخ: 

 خداوند شما را زنده ِبدارد. 

بهتر    قطعا    خواهی،ی مرا م  یحتکردم؛ اما اگر نص   یانآن را ب  ی باال حکم شرع  در
  هاآنو    ی؛ کنسودمند  و عمل    یق امکان متوجه درس و تحقتا حد  را    یتهااست بچه 

نکنرا   تمام    یرها  کنند تا  تباه  را  خود  برا   ؛وقت  منطق  ی و  کن  یآنکه  باید    یمرفتار 
 1.  یمن فراهم کنیشارا بعالقۀ کودکان  طبق ی مناسب های یگزین جا

 پرسش:

 . یرا  کث یما  و سلم تسل  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد یصل عل اللهم

مبارکتان و    ۀشما و خانواد  خواهمی و رحمة الله و برکاته. از خداوند م  یکم! سالم علپدرم
  ید تسد  ین الله شما را با فتح مبشاءان و    ید، باش  یت و عاف   یر برادران و خواهران مؤمن در خ

 الله.شاءان  ،فرماید 

 کودکان؟  یبرا  طور کلیبه  یا است؟   یزشده جاکودکان تازه متولد ی خواندن برا آواز آیا

 و رحمة الله و برکاته  یکم السالم عل و

 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد

 
 . م 2018ژوئن  17 ،بوکفیس  ۀدر صفح  سید احمدالحسن نوشتپی - 1
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 . یما  و سلم تسل

با موسآواز  طور کلیبه  ترانه   یست؛ن   یزجا  یقیخواندن  اگر منظور شما    ی هااما 
 1ندارد.  یاشکال کودکانشان باشد  یمادران برا 

 پرسش:

بهتر است در مدت دو سال فقط    یابدانم آ  خواهمیدارم و م  ایماههپنج   یرخوارشکودک  
و چ  مخود  یرش بدهم  او  به  از س  یگرید  یز را  ندهم؟  او  نفس    خواهمی م  یدبه  که  آنجا  تا 

م اجازه  ا   یبرا   دهد،یطاهرش  در  و خودم  برادرانم  و  اهل    ینشوهر  کند؛ شما  دعا  شهر 
 . والحمد لله وحده. یهست یری گونه خهمه 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

  یمکروه است زن  یتو مبارک گرداند؛ ول  یو خدا او را برا   یبه او غذا بده  توانیمی
از خدا م  ش خود  یر از شاست  حامله  که   بر هر    خواهمی به فرزندش بدهد.  را  شما 

شما  و  آخرت محفوظ بدارد،  و    یا در دن  یو شما را از هر شر   یدعطا فرما  یق توف   یریخ
 2. یدنما یاری را  ینش و با شما د  ،کند  یاری بزرگ   یرا با نصر 

 پرسش:

 
 . 66ص  7: ج روشنگرانههای پاسخ - 1
 . 76ص  3: ج روشنگرانههای پاسخ - 2
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  ینکه ا   افتد؛ ی اتفاق م  ـسبب جهلشان به حکم آنبه ـ   مردم  ین ب   یه قض   ین اوقات ا بسیاری  
  یرشدن طور کامل و در حد سمادربزرگش )مادِر مادر( به   ی جلو   یدختر   یا   ی به پسر   یمادر 

 شود؟یبچه با مادر او م ینشدن پدر ا باعث محرم   ینا  یا . آدهدی م یرش

 پاسخ: 

کار اجتناب   ینبهتر است از ا  یول ؛ شودینم یتشده باعث محرمدر حالت گفته 
 1شود.

 پرسش:

م  یش پ  یزن از ظاهرش  که  آمد  زنا   ید فهم  شدیمن  و  مواد مخدر  بداخالق  است،  کار 
را نزد من    ماههیک   ی. کودکدادی نم  یتیو اهم  دادیرا انجام م  یهر حرام  کرد،یمصرف م

ست.  ما  یش کودک پ  ین . اکنون هشت ماه است ا یامدها ن ـ گذاشت و رفت و ماههمسرم   یعنی ـ
کرد بزرگ  را  او  همگ   هما  تعلق   یو  او  پبه  آایمکرده  یدا خاطر  م  یا .  ا   توانم یمن  بچه    ین از 

امور    یرخواندن و سادر درس  یندهتا در آ  یرمشناسنامه بگ   یشبرا   توانمی م  یاکنم؟ و آ  ینگهدار 
با ا   دچار مشکل نشود؟  او خواهد    یدارد  یبرا   یاندک دفعات ]مادرش[    دانمیم  ینکهوجود 

  گردیاباناو خ  را یز   گیرد؛ی ما سپرده و او را از ما نم  بهکودک را    یتاو ترب   کهدر حالی    ؛آمد
 ندارد.  یا است و خانه 

 پاسخ: 

مسئل رسم  یتترب   ۀدر  دفاتر  در  کودک  ثبت  و  گرفتن شناسنامه(    یکودک  )و 
او    یتـ وضعجهت حفظ حقوق ورثه به ـ   ید با  یوجود ندارد؛ ول  یاشکال  خودِی خودبه 

  یرفته پذ  یو تنها او را به فرزندخواندگ  یستن  اشیاو فرزند صلب  ینکهشرح داده شود و ا 
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 1است.

 پرسش:

ماهانه    ، اجبارشوهر است به   ۀ که در خان  ی هل در زمانأمادر از دختر مت   یا است پدر    یز جا   یاآ
اند درخواست  بوده   شانه در خانخاطر دورانی که  به را    هاآن  یت حق تربمطالبه کند و  را  مبلغی  

 ؟ کند

 پاسخ: 

 2بپردازد.   یزیچ یست او مجبور ن

 
 . 49ص  4: ج های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 1
 هـ.  1442رجب  ، 24احمدالحسن یدمکتب س یعلمبخش  - 2

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402 

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4312773142083402




 طالقمتعلقات 

 طالق   

 ه  ّد ع 



 طالق 
 پرسش:

... بسم الله  یرا  کث   یما  و سلم تسل  یینمحمد و آل محمد االئمة و المهد  ی اللهم صل عل
 و رحمة الله و برکاته.  یکم. سالم علینلله رب العالم والحمد یمالرحمن الرح

فور   مسئلۀ و  واقعا  خاص  م  ی بنده  از شما  کن  خواهمی است.  امام عرضه  به  را    ید؛ آن 
سراغ    احمد  م جز از امام  یحلندارند و راه  یمانام که ا را ترک گفته  یگروه  یینکه من آچرا 

  ّی ن، وصسزاوارتر. به امام مظلوم م  و از من به خودم است،  امر من    ّی او ول  چراکهندارم؛  
شده توسط خداوند، محمد،  یاری نفس، احمدالحسن،    ینما تا آخر   یهادل  یبپدرش و حب 

به شما    که هست  همان طوررا    یتوضع  یدوارماز کجا شروع کنم. ام  دانمیو امامان. نم  یعل
 یام زندگماه است من با خانواده هفت  ...  مشکل دارمبرسانم.... من با شوهرم، پدر دخترم  

  دهد ی نم  یتیو به من و کودکش اهم  خوابدیدارم. او در خانه نم  ختالفبا او ا   یرا ز   م؛کنیم
است    ینرابطه دارد. مهم ا   کندی صحبت م  هاآن با    ینترنتکه از راه ا   یگرید اشخاص  و با  

 های یمشغولاو از من و از خانه و دل   ی دور دلیل  به   هاین ا   ۀ و هم  است  یار که مشکالت ما بس
داشته    ی فرزند   خواهدیدارد. او نم   یو کار خاص  یزندگ  یدگوی ه خودش مگونه ک. آنستاو

  ی. گاهکشدی م  یانهرچند کوچک، سخن از طالق به م  ی هر روز و با هر مشکل  یرا ز   یم؛ باش
م این  بهـ   کنمیحس  برا   یاو مشکالت  ـاواخرخصوص  م  یرا  به وجود  . خداوند  آوردیمن 

.  کندیم ی دارد و با من زندگ  یم و ن ل سا یک شود که اکنون   مانی روز  ی خواسته است دختر 
و من    یستیم ن   سطح یکدیگرهم ما    ینکههم ندارد جز ا   یلیدل  یچطالق اصرار دارد و ه  هاو ب

  ین تر مبغوض   دانمی را به وجود آورده است. از آنجا که من م  یو مشکالتنیستم  مناسب او  
اند تا  با او راه آمده  یزن  ماام و خانوادهراه آمده   یارحالل از نظر خداوند طالق است، با او بس

دختر   یک خصوص که  به یم؛ کن ی زندگ ]از مشکالت[  یپوشو با چشم  و در راه خدا  یم بازگرد
  ینفس اماره به بد   چراکه  دانم؛ ی نم  گناهی خودم را ب  یز.... او گناهکار است و من ن یمهم دار 

  ین زم  یفرِد رو   ینبهتر   کندی است و واقعا  تکّبر دارد و فکر م  ینی. او مداح حسدهدیدستور م
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اول ازدواجمان    یها. خداوند گواه است که ماهداشتمیاست.... با تمام وجودم او را دوست م
کرد و امروز پس از پنج سال از ازدواجمان سخن    ییرسال تغ  یکپس از    یول  ؛ با من خوب بود
  یار بس  م خودنسبت به    یش در برابر او، رفتارها و کارها   .آوردی م  یانبه م  یی از طالق و جدا 
ول کردم؛  جدا   یصبر  و  طالق  جز  من    خواهدینم  یزیچ  ییاو  به  حضور    را مگفته  و  در 

  یهاپس از تالش  دانندیاز مردم م   یاری . بساستداده  طالق  خودش    ۀام و خانوادخانواده
  ی، به طالق راضکه او خواست  همان طورکردن او، قصد بازگشت ندارد و  قانع   ی برا   یار بس

تعهد بدهم ازدواج    ینکهو ا   نظر کنم...از حقوق خودم صرف   خواهدیاو اکنون م  یول  ؛شدم
که او فقط چند ماه اندک با    یدهم... در حال  یلنکنم و اگر ازدواج کنم، کودک را به او تحو 

،  کنم  ین پرداخت نکرده است... اگر چن   یا ه من و او نفقه ماه ب   هفت   ین او بود و در طول ا 
  یف بالتکل  طور  ین مرا هم یرم،نپذ است  محقوق از جمله را که  یاگر شروط د ودهی طالقم م

موضوع را مکتوب    ینا   خواهمینم  ی.... ولکنمی ... من اصال  به ازدواج فکر نمداردینگه م
او مرا در دادگاه    ینکهنه مطلقه... با توجه به ا من نه شوهردار هستم و  ]اآلن[    یعنی...  کنم

ول داده،  م  یطالق  چرا طبق    خواهمیمن  جدا شوم...  او  از  زندگشرع  اروپا  در  من    ی که 
شوهر    ۀبه اجاز   هاین ا   ۀدارم و هم   یازهاییاز خانه، ن   یرونو ب  رومیم  یرونکار ب  یو برا   کنمیم
و نه از من    بیند یاو نه مرا م  یولبوده است،  او  روی  من  اسم  دارد... و تا حال حاضر فقط    یازن

  مردان است  یه که فقط شب  ی... با کسخواهمیم  یحلمن، احمد! راه  ام... امگیردیم  یسراغ
م رفتار کنم؟  و م  خواهمی چگونه  او جدا شوم  برا   خواهمیاز  و وقتم  باشم    یتترب   ی آزاده 

که    یمن از مشکالت و از کسانزیرا  و دعوت مبارک شما آزاد باشد؛    ینمدخترم و توجه به د
از خدا ترس آآمده   ستوهبه    ندارند   یاصال   او جدا شوم؟    توانمی م  یاام.  من، شما    یآقا   یا از 

  یت ام در وضعخانواده   نیز . من و  یدام را به امام برسان شما را به خدا، نامه   ید؟ دار   یگری حل دراه
  خداوند   ۀام با حول و قوام و خانوادهده ش  یانصار   ی... من به تازگبریمیبه سر م یبد   یروح
به من    یک نزد در دشو   یخداوند   یش... ستابپیوندنداست  که  او    یرغ  های ار را  شایستۀ  از 

 . یستسپاس ن
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 پاسخ:  

   یم الله الرحمن الرح بسم

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

در حضور شهود  اگر را  خانواد  ی تو  خانواد  ۀاز  و  داده    ۀخودت  خودش طالق 
و   آم  شدنییپاک  یناز آخر است  تو  با  پاک  کرده است  یزشکه  منتقل    یگرید  یبه 

شرع  ی،ا شده نظر  هست  یاز  منتقل   ی؛مطلقه  مدت  در  اگر  تو  و  آخر شدن    ین از 
 کردی یم  زندگیات  خانواده  ۀدر خان  یگرد   یبه پاک  کرده  یزش که با تو آم  دنیشیپاک

است   یعنیـ نبوده  تو  با  ا او  در  در حال  است، هر  یحصورت، طالق صح   ینـ  چند 
  یان طالق به پا   ۀکه ُعّد   ی طالق تا زمان  ینو اگر پس از ا   ی؛ بوده باش  یض طالق حا

ندارد و با    یحق  یچ و او ه   یاکنون مطلقه هست  ید،رجوع نکرده باش   یکدیگررسد به  
 مردان نامحرم برخورد کن.  یۀ او مانند بق

طالق داده و تو   یاگر او تو را در حضور شهود یزطالق در دادگاه ن دربارۀ حتی
 است.  یحطالق صح نکرده باشد یزش و با تو آم یبوده باش یدر پاک

 ی او کس  ینکهآمدن از حقوق خودت، با توجه به ا تاهکو  یدرخواست او از تو برا   اما
داده، خواسته  را طالق  تو  و غ   یا است که  تو    یرشرعیباطل  از  ندارد  است و حق 

  به حق نباشد  مؤمِن   ، و اگر پدر  ؛ یاییکوتاه ب  تا یکه از حقوق شرع   کنددرخواست  
شرع  یسرپرست حقوق  از  آن    تواندنمی او  و  ست  تو  یکودک  از  بخواهد  تو  از 

 . یکن یپوشچشم

شرع  اگر پ  یطالِق  شروط  برا   یشینبا  شرا   یانب  یتکه  کتاب  در  و    یعکردم 
  ین ا   توانییم  خواهی،یحاصل نشده باشد و حکم طالق از او را م  مشخص است

ماه از ابالغ    یک  ی ط  یو از او درخواست کن  یبفرست  یشمضمون آن را برا   یاپاسخ  
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که    یبه همان صورت  هدرا شرح د  یتش و در آن وضع  یسد بنو  یت به سا  یا به او نامه 
. خداوند به  استاز دو طرف    یدنشن  یازمندکه صدور حکم، ن چرا   ی؛ شما انجام داد

دادن پاسخ از  روز    30  ی طکه    یرا استوار بدارد. در صورت  یتانهادهد و گام   یق شما توف 
  لبتها   یسی؛بنو   یا نامه   درخواست طالق از او  یبرا   توانیی پس از آن م  ،کند   یکوتاه

. در نامه، نام کامل خودت و نام  یشد، مطلقه نباش  یانب  تریش اگر با توجه به آنچه پ 
بنو را  او  ان  یسکامل  گواهشاء و  آن،  از  پس  شرع  یالله  فرستاده    یتبرا   یطالق 

 1خواهد شد.

 پرسش:

ا  است  متعارف  ازدواج  عقد  در  برا   ین آنچه  که  مبلغ   یاست  به   یزن  مقّدم را  عنوان 
است که اگر مؤخر    ین. سؤال ا کنندمشخص می (  یپرداخت( و مؤّخر )پرداخت بعد یش )پ
نزدباشد    یعراق  ینارهزار د  مثال    یزن از    یس  یکو  باشد و بخواهد  او گذشته  از عقد  سال 

  یگری صورت دبه   یا است    یدر زمان فعل  ینار هزار د  انمبلغ مؤخر او هم  یاشوهر جدا شود، آ
 شود؟ ی محاسبه م

م  یا: آهمچنین از گذشت مدت   تواندی زن  بعد  را  ازدواج  ی زمانمؤخر خود  شوهر    از  از 
 ست؟با او  یمشغول زندگ کهدر حالی  درخواست کند 

 پاسخ: 

زنش را طالق بدهد و    خواهدی مرد م  یااگر طالق با توافق هر دو طرف است  
از    یر کامل بدهد و اگر قسمتطوحقوق زن را به   یدمرد با  یست، زن خواهان طالق ن

طالق  زمان    یمِت آن را به ق   ید، مؤخر بوده و آن را به زن نپرداخته است، بایه مهر 

 
 . 75ص  7: ج روشنگرانه یهاپاسخ - 1
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و    ،کرده باشد   ییرتغ  یشترب   یا ده درصد    ول پ  شاست که ارز   یدر صورت  ینبپردازد؛ ا 
  یده است سنج   یدار و پا   ی که جهان  یگریپول د  یاطال    یمت با ق  یسه با مقا  ییر تغ  ینا 
که    ی به هر روش  تواند یم  ییر تغ  ۀ محاسب  ی برا   پردازدی که مال را م  یو کس  شود،یم

 مناسب حالش است اعتماد کند. 

شرع  اگر علت  و  است  طالق  خواهان  باشد  یمعقول  ی زن  نداشته  مرد    هم 
طور مثال از  لع کند و به از او درخواست ُخ   تواندیتواند او را طالق ندهد و زن م یم

به   یمبلغ  یا   یاید خود کوتاه ب  یاز حقوق مال  یبعض  پرداخت  را  عنوان عوض به مرد 
 موجود است.   یع لع در کتاب شرا ُخ  یات کند. جزئ 

  یز را که نگرفته است درخواست کند، جا  یهاز مهر   یقسمت  یازن، مؤخر    ینکها   اما
 مطالبه کند.  تواندیست و هر وقت بخواهد ماست و حق او

طالق    طور کلیبه را استوار بدارد.    یتان هاو گام   ید عطا فرما  یق شما را توف   خداوند
از عمل بنیرانو  یاتعبارت است  نتیجهخانواده در جامعه و    یانکردن  طالق،    ،در 

. به خودتان  یداز آن اجتناب کن  یدکل جامعه است؛ پس تا حد امکان با  ۀکنندیرانو
ده  پ   ید فرصت  بس  یشو  به طالق  اقدام  کن  یاراز  ها سفارش  به خانم   . من یدفکر 

همسر  خودش و    یاندخالت م   یبرا  یمجال و راه نفوذ   ،خود  ۀخانواد  یکنم برا یم
از    یچون بعض   ؛ها هستند از طالق   یاریبا تأسف، مادرها سبب بس  یرا قرار ندهد؛ ز 

  یبزرگ  ی خطا  ینکنند و ا ی برخورد م  ّیت با من  یشاندر برابر پسرها و دخترها  هاآن
. مادر  یستدختر و پسر نسبت به مادر ن   ی کردن و نافرمانی بد   ی و کمتر از خطا  است

  یحتکنند و مرّتب با او در ارتباط باشند ـ   یکیپسر و دختر به او ن  ینکه دارد؛ ا   یحق
با حکمت برخورد کنند و در    یدپدر با  یامادر    نیزداشته باشندـ و    یمستقل  یاگر زندگ

به   یزندگ خانه   اینه گوفرزندانشان  که  نکنند  در    یرانو  یشانهادخالت  کارشان  و 
شوهر را داشته    احترام خانه و  یدزن با  ینهمچن   ؛منجر شود  ییبه طالق و جدا   یتنها

 باشد و عفت خود را حفظ کند.  
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زباله   ۀیسک یک عفت همچون  ی مردم به زن ب  یشترب یم کنم اگر بگوی نم مبالغه
دو   هاآن درک کنند  ید احترام همسر را داشته باشد و هر دو با  ید با یز نگرند. مرد نیم

.  اندشده  یت متفاوت بوده است ترب  یکه تا حدود  یطی هستند که در دو مح یکیشر 
از آن دو    یک هر   یلدل  ین به هم   یستند؛شخص نیک  هستند و    یتدو شخص   هاآن

کوتاه    مسائلی  در  یدآن را مراعات کند و هر دو با  یگرطرف د   یددارد که با   یاتیخصوص
از آن خانواده حاصل    یکند و فرزندان صالح  یرا ط  یح صح   یرمس  ی تا زندگ  یایند ب

به شوهر اهتمام و توجه داشته    ید فرزند صالح متولد شوند. زن با  یز ن   هاآن شود که از  
  ی فشارها  یراز زن درگ  یشتر معمول مرد ب  طورباشد و با او مجادله نکند؛ چراکه به 

 1او را مراعات و تحمل کند.  یدزن با  یلدل  یناست و به هم  یاجتماع

 پرسش:

حکم    ینا   یزکه محکوم به حبس ابد است جدا شود و دادگاه ن  ش از شوهر   خواهدیم  یزن
  ی حت  داندیم  یرا ز   ؛یستدادن نخاطر فرزندانش حاضر به طالق کرده است. مرد به   ییدرا تأ

 یست؟ مرد چ ین ا  یف. تکل یستن  شیسوبه  اگر از زندان آزاد شود زن حاضر به برگشتن 

 پاسخ: 

ا  با   یا است که آ  ین اگر منظور از پرسش  همسر را طالق بدهد، پاسخ    ید شوهر 
ست، بهتر  او یفزن و تکل  یتو اگر پرسش از وضع یست، است که بر او واجب ن  ینا 

طالق    هحال اگر اصرار ب  در کار بنگرد. به هر  یشتریب   یاست زن درنگ کند و با تأنّ 
به طالق  و شوهر حاضر  ندارد  قاض  یدبا  نز  یست،دادن  به  را    ی شرع  ی مشکلش 

در نجف   یانصار امام مهد  ِی شرع ۀ در آن نظر کند. محکمقاضی ارجاع دهد تا 
  یرشاءالله که خرا به آنجا ارجاع دهد؛ و ان   اشیهقض   تواندی اشرف وجود دارد و م
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 1است.

 پرسش:

  یناند و در ا هم شده   مجبور به مالقات با   هاآن ده  ع  یامو در ا   ه، واقع شد  یرجع  ی طالق
با شهوت صورت گرفته  بوسه و لمس   هاآن   یانم  ین، ح ن  کهدر حالی  کردن   ها آن   یتدر 

پس از اتمام    هاآن.  شودیحاصل م  یکیرجوع با نزد   کردندی تصور م  یرا رجوع نبوده است؛ ز 
با بوسه  یده فهم   (اسالم  ینوران  مکااح)سالم  اال یع شرا کتاب    یقاز طر   ،سه ماه   یا اند رجوع 

ن لمس با شهوت  م  یزکردن  ببوسد    شودیحاصل  را  او  رجوع    یا)اگر  کند  لمس  با شهوت 
م ن  یشپ  و  شودیمحسوب  رجوع الزم  آ  یستاز  کند(.  حالل  خود  بر  را  زن    یازن  اکنون 

 شوهر اول است؟ ۀ هنوز در ذم یاازدواج کند  یگریبا شخص د تواندیم

 پاسخ: 

را موفق و گام بدارد. معن  یت هاخداوند شما  را    ین ا   یرا استوار  او  سخن: )اگر 
  یستزم ن از رجوع ال   یش پ  و  شودیبا شهوت لمس کند رجوع محسوب م  یا ببوسد  

  ی کار   ینبا ا   اجرا شود  هاآن  ین عمل ب  یناست که اگر ا   ین زن را بر خود حالل کند( ا 
ندارد    یکردن با شهوت( رجوع اتفاق افتاده و فرقلمس  یا  یدنبوس اند ) که آن دو کرده

  یست زم ناز رجوع ال  یش سخن: )پ ینو منظور از ا   ؛نه  یا باشد  بوده  شان یترجوع در ن 
آن دو به    ین که ب   یکردن با شهوتلمس   یا  یدنبوس  یعنیزن را بر خود حالل کند(  

پ  ن  یوسته، وقوع  رجوع حاصل  به روش دیگری  از آن    یش پ  یستن   یاز مباح است و 
  یدنخوِد بوس   یرا ز   ؛ »به تو رجوع کردم«  ید از آن مرد به زن بگو  یشپ   باشد؛ مثال    شده

ا   ؛ شودیکردن با شهوت، همان رجوع محسوب مو لمس  که    یتی وضع  ین پس در 
و حق ندارد ازدواج کند تا    شودیکرده محسوب مکرده، او ازدواج  یفزن توص   ینا 
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که    ی شوهر   یسو به   ینکها   یا  رداو را طالق دهد و دوباره عده نگه دا   ، شوهر  ینکها 
 1اوست بازگردد.  ۀاکنون بر ذم

 پرسش:

طالق دارد. من    ینداشتن فرزند تقاضا   یلدلهمسر من مؤمن به حق است و از من به 
 ام. شده  ید ام از پزشکان ناامانجام داده  های رحملوله یجراحسه مرتبه  ینکها  از  بعد

من است که    عهدۀبر   یحقوقچه  است اکنون که او خواهان طالق است،    ینا   سؤالم
 ؟به او بپردازم ید با

 پاسخ: 

و من   ید مراجعه کن یعبه کتاب شرا  توانیدیلع موجود است و ماحکام طالق و ُخ 
سؤال    توانید یواضح نبود م  ایسئلهام. اگر مکرده  یاندر آنجا ب   یات حقوق را با جزئ 

که شما مؤمن    آنجا  را استوار کند؛ اما از   یتان هاخداوند شمارا موفق بدارد و گام.  یدکن
  ی راه  که  یو تا هنگام  ید گردان  یکو ان خود را ن یم  ۀ رابط  ید کن   ی سع  یدبه حق هست

به دست خداوند    یکه روز   ید،دست از تالش برندار   فرزنددار شدن وجود دارد  یبرا 
 2سبحان است. 

 پرسش:

خانم   یکی امام  ینکها   یلدلبه   ی انصار   یهااز  شراب   یمانا   به  شوهرش  و  داشته 
  ی اند در حالفرزندانش را از او گرفته   هاآناست.    یدهو طالق کش  یی کارش به جدا   نوشیده، یم

همراه  زن جدا شود و به   ین بوده که ا   ینا  ینطرف ینشده بحاصل  توافِق  یدر دادگاه رسمکه 
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زن و فرزندانش را    یمصرف  هایینه هز ،  شوهر سابق  ینکهکند و ا   یدگفرزندانش جداگانه زن
و اگر ازدواج کند    ؛کند به شرط آنکه آن زن ازدواج نکند  ینمأرا ت  هاآنپرداخت و مسکن  

 گرفته شود. هاینه ها، مسکن و هز بچه 

سابقش  شوهر  گذاشتن  یان جر توافق است و بدون در   ینا   یت زن شرعا  ملزم به رعا  ین ا   آیا
  یاو حق دارد بدون آنکه شوهر سابقش متوجه شود به عقد کس  یاازدواج کند؟ و آ  تواندی نم

حالل    یشبا فرزندانش و استفاده از مسکن و مخارج شوهر سابقش برا   یزندگ  یاو آ  یاید؟درب 
 کند؟ ی ازدواج شرع یمرد انصار  یککه بخواهد با   ی است، در صورت

 پاسخ: 

حق منع او از ازدواج را ندارد؛    ی ش است و احد ازدواجش به دست خود  مسئلۀ
برم فرزندان  و    یتبه سن و وضع  گرددی اما موضوع  پدر    طور کلیبه کودکان؛  اگر 

 1.آیند ی مؤمن نباشد شرعا  فرزندان جزو حقوق مادر مؤمن به حساب م

 پرسش:

حقوق خودش و    کندیکار م  یح و صح  ی قانون  یصورتبه   ی کس  یوقت  یا در استرال  ینجا ا 
گاه و  ن  یهمسرش  کودکانش  م  یز حقوق  نتیجه  ؛شودی قطع  م  در  دشوار    ؛ شودیکار 

رها کند که    ی حقوق  یچ را بدون ه  هاآن به مسافرت برود و    خواهدیمرد م  ی خصوص وقتبه 
 . شودیم یه او تک  ردکارکدرآمد به فقط صورت  ین در ا 

برا   یبرخ  نیزو    هایعراق  اینجا  ا شدن  خالص   یانصار  ا   ین از  و  بتوانند    ینکه مشکل 
  یاربس  یداز فوا   یمند بهره  یبرا   نیزکار کنند و حقوق زن و فرزندان قطع نشود و    یراحتبه 
استرال  یگر، د دولت  جدا   گویندی م  یا به  همسرشان  جدا شده   از  ازاند.  حکومت    شدن  نظر 

حّد پر کردن چند  و تنها در  ،  از طالق   ترییین پا  ۀبلکه درج  ،یستطالق ن   لۀمنزبه   یااسترال
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 یست؟کار چ ین ا  یفرم است. حکم شرع

 پاسخ: 

و زن    یستطالق ن   یمعنبه   ییشده، جدا   پرسش گفته  ین با توجه به آنچه در ا 
 1. ماندیم  یباق اشی همسر شرععنوان به 
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 ه  دّ ع 
 پرسش:

دهد و با    یق برکات او. خداوند به شما توف الله و رحمت خداوند و انصار   ی سالم بر شما ا 
  یاریکه درود و صلوات پروردگارم بر او و خاندانش باد، شما را    احمدالحسن   ی امام ما مهد 

 دهد. 

احمد  از امام  شدم  یاربس  پاسخ  ستا  یا   یم،موال  1. خوشحال  آِن    یشاحمد!  از 
  یش که پ  یساخت و به ما مرحمت نمود؛ در حال  یشما ما را نوران  ۀواسطاست که به   یخداوند 

زم  در  ا یمبود  یدر سرگردان  یناز شما،  تکم   ین.  و    ۀنام   کنندۀیل نامه،  موضوع طالق من 
 باشد.  یشهاخاک گام  یکه جانم فدا است  یبه امام  یپاسخ

  ۀدرخواست کنم و او اجاز   یزیاز او چ  توانمی نم  ـیت به خداوند از من   برمی و پناه مـ   من
از او    یا و اگر در نامه   یما سخن نگفته   یکدیگر ماه است با    هفت . ما  دهدی نم  ی کار   ین چن

از محاالت است که در تاالر وارد شود و پاسخ و    درخواست کنم تا موضع خود را شرح دهد 
  یمانوجه به دعوت حق شما ا یچ هنشان دهد. او به   یتوجه  یا کند    ی تالش  یادهد    یح توض

نم را  شما  نور  و  آقاشناسدی ندارد  نم   ی .  مرا  پاسخ  اصال   او  انسان  چرا   دهد؛یمن!  او  که 
  ین روز منتظر بمانم. مهم ا  30ندارد که   یندارد. مانع  یتاهم یشبرا   یزیاست و چ یمتکبر 

واجب است از او درخواست کنم    یاآ  یول  ؛کنم   یدا پ  ستد  یطالق شرع  یاست که به گواه
 به شما پاسخ دهد؟ 

  ۀ مطلقه هستم؛ پس مسئل  دانستمی از پاسخ شما نم  یش من! من پ  یدوم: آقا   سشپر 
پاسخ پاک شما، واجب است به   یدنپس از رس یانبودم! آ یبند من به آن پا شود؟ی عده چه م

 ماه از آن گذشته است. شش  یبا  تقر  چراکه  ؟ آن را رها کنم یا شوم؟  یبند آن پا
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 پاسخ: 

   یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

ا در موضوع ع  آنچه  ازدواج نکند و شما    ین ّده خواسته شده،  است که مطلقه، 
عده    یگرندارد بار د  یلیاست. دل  یدهرس  یانشده و به پا  یات طپس از طالق، عده 

 . ینگه دار 

. در آنجا  یکن   یافتنجف اشرف در   یاز دادگاه شرع  توانییمطالق را    یگواه  اما
ا   یمشخص   ِی شرع  یقاض که  است    یطاهر، حسن حمام  یدِ س  یشان، وجود دارد و 

 خداوند حفظش کند. 

شرع  ین مسئول  از م  یدادگاه  درخواست  اشرف  برا   کنمی نجف  دادگاه    یکه 
  یی دعوت بازگشا  ی رسم  های یت از سا  یکیدر    یا صفحه  یا   ینترنت در ا   یتی سا   ،یشرع

با آنان    یناز زم  ی که خداوند حفظشان کند، در هر مکان  ناالله مؤمنشاء کنند تا ان
 1. در ارتباط باشند

 پرسش:

از شش سال است در    یش که همراهش بودند ب   یهمراه مسافرانبه   ی انصار   ی زن  شوهرِ 
وفات را    ۀزن عد  ینا   اما  اند؛یاورده به دست ن دیگران  از او و    ی اثر   یچاند و هشده  غرق   یا در 

شده است.   قدم یش او پ  ِی خواستگار  ی برا  ی از برادران انصار  یکی نگه نداشته است. اکنون 
  یگری کار د   یاباشد؟    یحجا آورد تا ازدواجش با او صحعده را به  یزن قضا  ینا   تواجب اس  یاآ
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 انجام دهد؟  ید با

 پاسخ: 

 1وفات را نگه دارد.  ۀابتدا عد ید با
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 احکام طهارت 

 غسل و وضو   

 ( و استحاضه یض )ح  یقاعدگ 

 هل أمت های خانم به مخصوص  احکام  

 ( ییاستمنا )خودارضا 



 غسل و وضو  
 پرسش:

شما    تریع خداوند هرچه سر .  الله و برکاته  ة و رحم  یکممن، احمد! سالم عل   یآقا و موال
 دهد.   ینتمک  ینشرا در زم یزش انصار عز  ۀو هم

است؟ حکم    یز وضو با آن جا  یا آ  یست؟ چ  ـخشک و چه    ، یعما  صورِت به چه  ـ حکم سرمه  
صرف کند نمازش فوت    یطوالن  ی کردنش زمانپاک   ی است و اگر برا   یدهکه سرمه کش  یکس

  اندازدی م یش را به سختشخص واقعا  خود  ین ا  یست؟نمازش را قضا بخواند، چ  یدشود و با
  ینا تا جایی که  کند    یدا پ   شودیم  یده د   یارکه فقط با دقت بس  همرا    یکوچک   ۀنقط  ی تا حت

 همراه دارد. به  یز و درد را ن  شودیم  ششدن چشمباعث سرخ کارش 

  .( یینیو پا  یی)محل برخورد پلک باال   ؟ یستکه داخل پلک وجود دارد چ  یا سرمه  حکم
 وضو واجب است؟ یکردنش برا پاک  یاآ

باش.    یرا در محضر خداوند عزوجل و حق شما پذ  مانی کوتاه  یمن! عذر ما را برا   آقای
. و سالم و  یدفرما  یاریشما را    ی زودخودش، به   یاریدهد و با    یکون   یخداوند شما را پاداش

 صلوات خداوند بر شما و آل شما. 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    لله  والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

  رساند؛ ی نم  یبی بودن وضو آس یح به صح  ـخشک باشد باشد، چه    یع چه ماـ   سرمه
ب   یرطبیعی غ   یصورتها، به که از مژه   یمگر هنگام کند. اگر سرمه    یتسرا   یرونبه 
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 1.یست وضو واجب ن  ی ش برا بردنینباز  شود  یدهکش یعیصورت طببه 

 پرسش:

سؤال    که به آن دچار است  یا مسئله   ی علم  یلحوزه است و از دل  ۀ طلب  گویدی م  یخانم
است. او   یدهمسئله را پرس   ینا   یآخرالزمان حکم فقه  یاو از فقها  ینکه با توجه به ا   کند؛یم

فقه برا را    ی اتفاق  یو علت علم  یحکم  ا استدرخواست کرده    دهدی رخ م  یشکه    یشان . 
 یاز فرج و نه از مقعد. حکم شرع  یول  شود؛یخارج م  ی: از بنده، بعد از وضو باد گویدیم

 یست؟ اتفاق چ ین ا  یعلم یل و تحل یستآن چ

 پاسخ: 

 2. کندی : وضو را باطل نمیحکم شرع

 پرسش:

  ۀشما و خانواد  خواهمی ... از خدا میزپدر عز   ی سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ا 
با    یم موال   ی شما ا   کنمیدارم و از خدا تمنا م   یمن، پرسش  ی... آقا یدباش  یر در خ  یمتانکر 

بگذار پاسخ  منت  ما  بر  حنایدادن  رو   یی .  بر  آن  با  که  م  ی هست  نقش    یول  زنند ی بدن، 
خداوند    رود؟ی مانع و حائل به شمار م  یااست    یز وضو با آن جا  یا است. آ  نگ ر   یمقدار   یمحتو 

  یل شما تعج  ین شما را حفظ و در تمک   خواهیمی را به شما پاداش دهد و از خدا م  یر خ  ۀ مه
 . یدفرما

 پاسخ: 

السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. مادام که خوِد    یکمو عل
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 1.رودی حائل به شمار نم کندی م یپوست را رنگ 

 پرسش:

روان    یعیزن باردار وجود دارد، از َرِحَمش ما  یکه برا   یمشخص   یمارِی علت حالت ب به 
ا ریزدی م  یرونب  بارهیکبه  در داخل    یناست که در اطراف جن  یعیهمان ما   غالبا    یعما  ین. 

  یرون ب یماه هفتم و بار دوم در وسط ماه هشتم باردار   یاندر پا  مرتبه یکرحم وجود دارد و  
 .  ریزدیم

 یست؟ بودن چ نجس  یا ک نظر پا  از  یعما  ین: حکم ا پرسش

 پاسخ: 

 2پاک است. 

 پرسش:

پ   یدا از رنگ ناخن پ  یا اگر از درون ناخن، نقطه  ناخن من    یرو   یششود که دو هفته 
  ۀروز   یا دار باشم، آرا دوباره انجام دهم و اگر امروز روزه   یم هانمازها و غسل   ید با  یا بوده است، آ

   ؟ باطل یا است  پذیرفته من 

 پاسخ: 

   یم الرحمن الرحبسم الله 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل
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  دن رسان  طور کلیبه و  است،    یح. نماز و روزه صحیستغسل و وضو واجب ن  اعادۀ
 1. یستآب به درون ناخن واجب ن 

 پرسش:

  یا از پدر    یاشرم و ح  یلدلبه   یول  ،شودیدر ماه رمضان پاک م  شبیمه که در ن  یدختر 
(؟  یردافطار کند )روزه نگ   تواندیم  یاغسل بر او واجب است؟    یاآ  غسل کند  تواندی برادرانش نم

نتواند    ـشدهگفته   یِل دل  ین به همـاحکام استحاضه اگر دختر جوان    دربارۀ  یبترت  ینبه هم 
 یست؟ حل چراه  )فجر( غسل کند نگامهصبْح 

 پاسخ: 

  ی کل  طور به   یول  شود؛ ی ترک غسل محسوب نم  ی برا   ی عذر   یدن، کشخجالت
باشد با آب معذور  از طهارت  انسان  ـ   اگر  با خاک  ـ  یّمم ت  یعنیحکمش به طهارت 

 2.شودی م یلتبد 

 پرسش:

استحاضه بوده و غسل    یتظهر در وضع  یاهنگام  صبح  یطلوع کند و زن  یداگر خورش
 ؟باطل استاش روزه  یا آ نکرده باشد 

 پاسخ: 

خلل  ییهاغسل به  اگر   است  واجب شده  او  بر  روزه  یکه  کند    یح اش صحوارد 
که بر او    ییهاـ و اگر در غسلامکرده  یان ب  یعمطلب را در کتاب شرا   ینو ا ـ   یستن

خلل شده  روزه  یواجب  نکند  صحوارد  غسل  ؛است  یح اش  برا و   یها و    ی اجب 
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 1ام.ان کرده یب  یلص به تف یعشدن از استحاضه را در کتاب شرا پاک 

 پرسش:

 است؟  یز زن حائض جا ی انجام غسل روز جمعه برا  یاآ

 پاسخ: 

خدا و نشستن    یاد  ی که برا   همان طور   گیرد؛یآن پاداش م  ی است و برا   یز جا  ، بله
 2.گیردیدر محل نمازش پاداش م

 پرسش:

که قصد    یدر حال  یندازدب   یرخأرا در ماه رمضان تا طلوع فجر به ت  یضکه غسل ح  یزن
 دارد؟ ی غسل داشته است چه حکم

 پاسخ: 

و    کندمی بعد از فجر غسل    ـرفتنخواببار به   یک   مثلـ داشته باشد    ی اگر عذر 
 3است. یح اش صحروزه 

 پرسش:

آ  ی اگر مو  باشد  بافته شده  بلند و  به تک   ، واجب است در غسل  یازن  را  تک موها  آب 
 اش برساند؟ شدهبافته   یآب را به داخل تمام منافذ موها  طوری که به   ،برساند 
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 پاسخ: 

که    یصورتبه  ؛ آماده کند تا آب به داخل آن نفوذ کند  یا گونه را به   یشموها   ید با
اصرار داشته باشد    یست است؛ و واجب ن  یدهموها رس  ۀ بداند آب به هم  طور کلیبه 

 1باشد.  یدهسرش رس ی تک موهاآب به تک 
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 ( و استحاضه یض)ح  قاعدگی
 پرسش:

 ؟ است یرصادقهخواب غ یا  ؟خواب زن حائض از خداوند است یاآ

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد األئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین،الحمد لله رب العالم  و
 . یماو سلم تسل

و از خداوند خواستارم    یند، صادقه از ملکوت آسمان بب  یاییرؤ  تواندی حائض م  زن
را    یکوکارانمن است و نسرپرست  او    ؛موفق بدارد   یا آخرت و دن  یر شما را بر خ   ۀهم

 1. کندی م یسرپرست

 پرسش:

 . خدا بر تو برکاتو   ترحمو   ،پسر رسول خدا  ی سالم بر تو ا 

  ی . و ییدفرما   یررا تفس]زنم[  و خواب همسرم    ید به من لطف کن  کنمیخواهش م  سرورم،
  یا . آهکردیآن را قرائت م  کهدر حالی   ،نویسد ی صباح را م  ی صورتم دعاروی   هیددر خواب د 

 یند؟ صادقه بب  یای رؤاست،  حائض  یا ُجُنب   که در حالی یده، خواب ی ممکن است زن وقت

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
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 .  یما  و سلم تسل

  ین حائض باشد، و ا   یا اگر جنب    یحت  یندصادقه بب   یای است رؤ  ممکن زن مؤمن  
  ی الله. از خداوند برا شاء است، ان یرخودش خ یشما و برا  یبرا   ،یدهکه او د یخواب

را سرپرستی    یستگانمن است و شا  یاوررا مسئلت دارم. او    یاآخرت و دن   یرشما خ
 .  کندمی

 1و رحمة الله و برکاته.  یکمعل والسالم

 پرسش:

ماه   یزن عادت  ب   مضطربه هر  ۀ یانبا  ب   یشتر ماه  م   یستاز    یروزها در  .  یند بیروز خون 
آن خون    از   پس  ؛از ده روز ادامه دارد  یشب   یت وضع  ینتنها چند قطره خون است و ا   یننخست

پ  ا   کندی م  یدا شدت  ن   ینو  م  یش ب  یزحالت  ادامه  روز  ده  گاه  یابد یاز  ماه هم    یکبه    یو 
  یت وضع ین او در ا  یانی؟پا ی عادت روزها یا معتبر است   یننخست ی عادت روزها یا . آرسدیم

 ؟ چه کار کند

 پاسخ: 

روزها  شدت   یشروع  هنگام  را  تعداد    یافتنعادتش  و  دهد  قرار  خون  خروج 
البته اگر  ( محاسبه کند ـ یکانشعادت زنان )نزد یعادتش را همانند روزها  یروزها 

  یام هم اختالف داشتند هفت روز را ا   ـ و اگر با شکل هستند   یکهمه در عادت به  
از    یشخواه پـ   شودیکه خون از او خارج مرا    یامیا   ۀیّ عادت خود محاسبه کند و بق 

احکام آن را   یلآورد. تفص استحاضه به حساب    ـآن   پس از  یاباشد    یضح  یروزها 
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 1. کنیدمراجعه  یعبه کتاب شرا  ید توانیکردم، م یانب  تریش پ

 پرسش:

  یا آ  گرفته،ی ها روزه مسال   ین روزه است و در طول ا   ۀکنندباطل   ،نداند استحاضه   یاگر زن
 قضا کند؟  ید ها باطل است و باروزه  ینا 

 پاسخ: 

 2.کندها را قضا  روزه 

 پرسش:

هر  از  خروج  هنگام  است  واجب  ُجنب  فرد  و    یکبر  )مسجدالحرام  مسجد  دو  از 
مسجد باشد،   دو ین از ا   یکیخارج و در   ی مشابه یز چ یز کند. اگر از زن ن  یّمم ( تیمسجدالنب

 شود؟ی حکم مهمین او هم شامل  یاآ

 پاسخ: 

ت  زن  ن  یّمم بر  نشستن    ؛یست واجب  برا ی باق  یا اما  در مسجد  جا  یماندن    یزاو 
 3. نیست

 پرسش:

  یات، از عوامل وجوب نماز آ  یکیافتادن  بر زن حائض هنگام اتفاق   یاتنماز آ  ی قضا  یاآ
 یست؟ واجب ن  یشان است که قضا یگرد  یحکمش مانند نمازها  یا  شود؟یواجب م
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 پاسخ: 

 1. یستواجب ن

 پرسش:

است روزه را افطار و   یضآن خون ح ینکهو به گمان ا   یندروز خون بب ی در ابتدا  یاگر زن
  ۀکفار   یا بکند؟ آ  یدچه با یندهم آمدن خون را نبسرِ نمازش را ترک کند، سپس سه روز پشِت 

 اش است؟عمد افطار روزه برعهده 

 پاسخ: 

 2اش است.فقط قضا برعهده 

 پرسش:

 زن واجب است؟  یعادت برا   یکردن به وقت و تعداد روزهاتوجه  یاآ

 پاسخ: 

 3واجب است.

 پرسش:

عمد انجام دهد حکمش  یر طور غرا به   هاآن. اگر  شودیکارها بر حائض حرام م  یبرخ
 یست؟چ

 پاسخ: 
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گناهکار به    ، انجام دهد  یفراموش  یا سهو    یاو حرام است از رو بر  را  اگر آنچه  
 1. یدآی شمار نم

 پرسش:

 زن کراهت دارد؟   یکردن مو برا رنگ  یض ح یام در ا  یاآ

 پاسخ: 

 2بله، کراهت دارد. 

 پرسش:

خون    های یژگیبا و  یهمچنان خون  یول  ؛ سن داردسال    50از  یش و ب 3یستن   ی قرش  یزن
 زن مستحاضه؟   یا کندمطابق زن حائض عمل   یا . آبیند ی م یضح

 پاسخ: 

 4.شودی محسوب نم یض خون ح یندکه بب ی هر خون یائسگیبعد از سن  

 پرسش:

شب بب   یمروز ن  یاهنگام  اگر  روزها   یند خون  محاسبه    یام ا   یحساب  چگونه  زن  عادت 
 شود؟یم

 پاسخ: 
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وز خون  در وسط ر   عنوان مثال به اگر    یجه و چهار ساعت است؛ در نت   یست روز ب 
 1. شودیروز کامل م یکتا وسط روز بعد  یند بب

 پرسش:

 ؟  و اگر انجام نداد چطور ید؟کردن با پنبه استبرا نماواجب است حائض قبل از غسل یاآ

 پاسخ: 

غسل    از  یشاستبرا کند، و اگر پ   ید شک داشته باشد با   یض شدن از ح اگر در پاک 
از غسل استبرا نکرده باشد    یشو اگر پ   یز،شوهرش با او جا  یکیاستبرا کرده باشد نزد

کند  یکینزد غسل  استبرا  بدون  اگر  است.  حرام  او  صح  با  و    یحغسلش  است 
  هاآن  یبرا   یکیاگر بعد از غسل و انجام نزد  و  ؛کند  یکیبا او نزد  تواندیشوهرش م

 2در کار نخواهد بود.  یا است، کفاره بوده روشن شود هنوز آن زن حائض  

 پرسش:

از    ،استحاضه   یتوضع  یبررس  یا   یضزن از خون ح  یاستبرا   یوارس  ی طور معمول برا به 
  یز آن ن  یه و شب  ی مثل دستمال کاغذ  یگرید  یز استفاده از چ  یا. آآیدیم  یان پنبه سخن به م

 کند؟ی م یتکفا

 پاسخ: 

 3ت. اس یز جا کند منظور را برآورده  ین که ا  یزیاستفاده از هر چ
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 پرسش:

 شرط است؟ یرنگ مشخص  یا( اندازه، جنس یوارس ۀیل)وس  یزآن چ یبرا   یاو آ

 پاسخ: 

 1. یستشرط ن

 پرسش:

عادتش ـ در ضمن    یافتن یان تعداد روز باشد و پس از پا   بر اساسعادت    یاگر زن، دارا 
  هاییژگی محسوب کند و به و  یض آن را ح  یا آ  یند، استحاضه بب   هاییژگی ده روزـ خون با و

 آن اعتنا نکند؟ 

 پاسخ: 

 2. یرددر نظر بگ  یضح

 پرسش:

تا پاک    ماندیمنتظر م  یاغسل کند؟    تواندیآورد میم  یمانکه به حق ا   یزن حائض   یاآ
 شود بعد غسل کند؟ 

 پاسخ: 

همراه   یعنیپاک شد غسل را تکرار کند؛   ی و بهتر است وقت ، غسل کند  تواندمی
 3. یاوردخود ب  یتدر ن   یزآن غسل را ن  ،یض غسل ح
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 پرسش:

. حکمش  خوردینشدن قرص میض و ح  یزی از خونر   یری جلوگ  یدر ماه رمضان برا   یزن
حکمش چه    یند روزها خون بب   یر سا  یاعادت    یامدر ا   یکم  یار مدت بس  یو اگر برا   یست؟چ

 خواهد بود؟ 

 پاسخ: 

  ی اما اگر در روزها   ؛ از عادت ماهانه مکروه است  یری جلوگ  ی خوردن قرص برا 
اگر کم و    یاست، حت  یضخوِن ح  یندخون بب   یشترب   یا سه روز    اشیانه عادت ماه 

 1منقطع باشد. 

 پرسش:

تم  یض نتواند حزنی  اگر   استحاضه  از  روزها   ییز را  در  و    استحاضه روزه نگرفته   ی دهد 
 بر او کفاره واجب است؟  یا باشد، آ

 پاسخ: 

 2. یستبر او کفاره واجب ن

 پرسش:

نماز ظهر    ی. اگر برا کند ی وضو م  یدتجد  یضههر فر   یکه استحاضه شده است برا   یزن
بگ  بداند خون  یردوضو  نشده  یو  او خارج  برا   یاآ  ، از  است  دوباره وضو    نماز   ی واجب  عصر 

 کند؟ی م یتاولش کفا ی همان وضو  یا  یرد؟بگ 
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 پاسخ: 

 1.کندی م یتاولش کفا یو همان وضو  ، یستن واجب

 پرسش:

استحاض  یزن حالت  با    یا   یله قل   ۀ )استحاض  ا صغر   ۀ در  و   یک کم(  ظهر  نماز  دو    وضو 
حکم   ینهم یاآ ،کرده یزیدو نماز خونر   یناگر بفهمد در ب ی. حتخواندی عصرش را با هم م

 ؟ برقرار است

 پاسخ: 

برا   یک پشِت   یوضو  نماز  دو  کافسرِ خواندن  ا   یهم  خون  اگر  و    ین است 
آن دو خارج شود، به    یناستحاضه بعد از وضو چه در نماز ظهر، چه عصر و چه ب 

 2.کندی وارد نم یاشکال یشوضو

 پرسش:

 است؟  ی هم کافسرِ خواندن دو نماز پشِت  یوضو برا   یک  « متوسطه ۀ استحاض»در  یاآ

 پاسخ: 

 3. کندیم یت هم کفاسرِ دو نماز پشِت  ی وضو برا  یک

 پرسش:

نماز صبح را خواند و وضع به    و   بود  یله قل   ۀ استحاض  یتشاگر  نماز ظهر  سپس هنگام 
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منتظر نماز صبح روز بعد    یا   شود؟ی غسل بر او واجب م  یاآ  ، شود  یل متوسطه تبد  ۀاستحاض
 بماند تا غسل کند؟ 

 پاسخ: 

نماز صبح غسل کند،   یبرا  یدبلکه با   ؛ نددر همان هنگام غسل ک  یستواجب ن
  ،آور باشدسخت و مشقت  یشنماز صبح برا   یغسل برا   یاداشته باشد    ی و اگر عذر 

از   یشهرچند بهتر است پ  ؛کندممکن بود غسل   یش در هر زمان از طول روز که برا 
 1نماز واجب باشد. 

 پرسش:

 یرد؟ بگ  یز وضو ن  ید بعد از غسل با  یا غسل کند، آ یدباشد که با یا گونه به  یتاگر وضع

 پاسخ: 

ن واجب  کند  غسل  نماز  از  قبل  بگ   یست اگر  برا   یردوضو  غسل  همان    ی و 
 2. کندی م یتآوردن نماز کفاجابه 

 پرسش:

استحاض پشِت   ید با   غسل حتما    یکبا    یاآ   یرهکث  ۀدر صورت  را  نماز    یا هم خواند  سرِ دو 
ب  هاآن  ینب  توانیم فاصله  واگر  انداخت؟  اگر    یدبا  یاآ  یفتدفاصله  و  کرد؟  غسل  بار  پنج 

  یز نماز عصر ن   یواجب است برا   یاخارج نشود آ  یبعد از غسل نماز ظهر خون  عنوان مثالبه 
 دوباره غسل کند؟ 
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 پاسخ: 

ن سرِ پشِت  نمازها واجب  اگر بیستهم خواندن  ب  ین.    ی برا   یندازد نمازها فاصله 
  یگر بار د  یستخارج نشود واجب ن  یاما اگر بعد از غسل خون  ؛کند تمام نمازها غسل  

 1. کند( غسل ی نماز بعد   ی)برا 

 پرسش:

  یاآ   پنبه را عوض کند.  ید هر نماز با  ی وارد شده است که برا   ، استحاضه  یت وضع  دربارۀ 
 ـ الزم است؟ با نبودن خون  یحت تمام نمازها ـ  ی برا  یض تعو  ینا 

 پاسخ: 

 2. یستآن الزم ن یضنباشد تعو ی خون ، ر پنبهاگر د

 پرسش:

بر زن واجب است با پنبه    ، اگر خون قبل از ده روز قطع شد»آمده است:    یعدر کتاب شرا 
غسل کند و اگر به خون آغشته شد، زن مبتدئه    ید با  اگر پنبه پاک بود  ؛کند  یخود را وارس

تا سه روز    ّینزن صاحب عادت مع   ده روز کامل گردد؛ و  ینکه ا   یاصبر کند تا پاک شود    ید با
  یابد استمرار   یدندپس اگر تا روز دهم خون  ؛ید بعد از عادت خود صبر کند سپس غسل نما

  یش قضا کند و اگر ب   ید کردن تا روز دهم گرفته، بارا که از زمان غسل  ییهاو قطع شود روزه 
غسل    ...   ّین زن صاحب عادت مع»عبارت    ی معن  « .قبول است  ، جا آوردهآنچه به   از ده روز بود 

 یست؟ چ کند«

 پاسخ: 
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عادتش با    یشدن روزها پس از تمام   ینزن صاحب عادت مع  یعنی  عبارت   ینا 
با  ؛کند  یپنبه خود را وارس داشت    ینیبغسل کند و اگر لکه  یداگر پنبه پاک باشد 

پاک نشود    کندصبر   اگر  پاک شود و غسل کند.  ا   یاتا  از  تا سه روز پس    یام خون 
خون تا روز دهم ادامه داشت و قطع    و  د نشاگر پاک  .  کندغسل    عادتش ادامه داشت

اگر    یـ ولبوده است  یض ح  یام که در ا چرا ـ   کنداش را قضا رفته دستاز   ی شد، روزها
  یعنی استحاضه بوده ـ   یام که در ا ا چر   ؛است  یح صح  ، از آن شد هرچه انجام داده  یشب
 1شده است. یمحسوب نم یض ح  یـ و روزها ی پاک یاما 

 پرسش:

از ده روز ادامه    یشگر خون ب ا »  ؟یستآمده است چ  یععبارت که در کتاب شرا   ینا   یمعن
  یض صورت ح ین ا  یر غ اگر اوصاف خون استحاضه را داشته باشد استحاضه است، در  یابد،

وگرنه    ؛ حساب کند  یض مشخص داشته باشد، به همان تعداد روز ح  ی عدد   اگر عادت است.  
به    یضهفت روز ح  ینکها   یاقرار دهد    یضحرا  خود    ،یلفام  نعادت زنا  یبه تعداد روزها  یدبا

را استحاضه قرار    یکند، سپس مابق  یسه روز وارس  یابد ادامه    یدندو اگر باز خون   ؛شمار آورد 
 .«هدد

 پاسخ: 

زن  یو معن  شود؛مربوط می عبارت به نفاس    ینا  از  اگر خروج خون  که    ی آن: 
ـ   یدا ادامه پ   ، کرده  یمان زا    ـنفاس است   ی که از روزهاکند تا آنجا که فراتر از ده روز 

وشود به  م  ی خون  های یژگی،  خارج  و  کند؛ نگاه    شود یکه    خوِن   یهایژگیاگر 
به شمار   استحاضه  را  باشد آن  را داشته  را حاستحاضه  نباشد آن  اگر  و    یض آورد 
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 .کندمحسوب  

: اگر  کنیمیبودن است ذکر م یض ح   یترا که مربوط به وضع  یاحکام  اکنون
حامله   یشپ دارا از  عدد   ی بودن  روزها   یعادت  به    ی )تعداد  باشد  بوده  مشخص( 

استحاضه به  را  و بعد از آن   یض ح  ،شدهی م  یضح   تریش که پ  ییتعداد همان روزها 
 آورد. حساب 

پ  حامله   یشاگر  عدداز  عادت  زن  یمشخص   یبودن  اگر  باشد    ی هانداشته 
حساب   هاآنرا همانند  یض ح ی داشته باشند روزها  یکسانی عادت  یکش نزد یل فام

ح  یول  ؛ کند را  روز  هفت  باشند  متفاوت  از  کندمحسوب    یض اگر  بعد  خون  اگر   .
بعد از نفاس اتفاق    را  آنچه ۀهم یابد،که مشخص کرده است ادامه  یضیح یروزها 

بلکه تنها سه روز بعد از آن را به آن    ؛ وردیا به حساب ن   یض طور کامل حبه   افتدیم
 .  آوردرا استحاضه به شمار   یو باق کنداضافه  

 تر شدن مطلب:  روشن   یبرا  یمثال

عادتش پنج روز بوده باشد و پس از والدت فرزندش تا هجده روز خون    یزن  اگر
اگر    کند، خون دقت    یات به خصوص  یازدهمده روز اول نفاس است و در روز    یند،بب

.  دهدقرار    یضابتدا آن را ح  یض، ح  یادهد خون استحاضه است    یص نتوانست تشخ 
بوده است و    یضح  ، متوقف شد   ون عادتش )پنج روز( خ  ی ها اگر بعد از تعداد روز 

مثال ما    ین که در ا ـ   یافت اگر ادامه    یول  یست؛ اش ن عهده بر   یزی و چ  یده درست فهم
به    ، اعمالش را قضا کند  یدنبوده و با   یضح  شودیم   یدهـ فهم صورت است  ینبه هم 

( که  یزدهو دوازده و س   یازده   ی نفاس )روزها   ی روزها  ی جز سه روز اول بعد از انتها
که در    ی و نماز است    یض ح  یام بوده که حکمش همان حکم ا   یتش وضع  سیوار   یاما 
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 1.سه روز ترک کرده است قضا ندارد ینا 

 پرسش:

و لباسش از نجاست )ادرار و مدفوع(   دهدی م یرها شبه بچه  یاد که ز  ینماز و طهارت زن
 دارد؟  یچه حکم یستدر امان ن 

 پاسخ: 

خواندن با آن لباس واجب است، و  نماز   ی( لباس نجس برا یر کردن )تطهیزه پاک
لباسش نجس شده است   نداند  ا   یا اگر  بر  را  بنا  پاک  ی م  یننه،  لباسش  گذارد که 

  یت لباس کفا  ی آب بر رو   یختن )پسر( ر   یرخوارش  ۀ کردن ادرار بچپاک   ی است. برا 
باشد در روز با آن نماز    داشته ن  یگری لباس، لباس د   یک   ین و اگر جز هم   کند، یم
 2. کندپاک   یرخوارش ۀو در شب آن را از ادرار بچ  خواندب

 پرسش:

 شوند؟  یت باهل یحو ضر  هاینیه است شخص ُجنب و زن حائض وارد حس یز جا یاآ

 پاسخ: 

حس شده   ۀ اقام  ی برا   هاینیه اگر  بنا  حکم  نماز  مسجد    هاآن اند،  حکم  همانند 
در    ها،ین شخص ُجنب و حائض و مشابه ا   یست ن یز صورت جا   ین، و در ا خواهد بود 

دادن به  گوش   یا ینحس  یبت دادن به مص گوش  ی مگر برا   یند، ها بنشمکان  ینا 
را    جا آن   ید با رسدیم  ایان که مجلس به پ  یو هنگام ؛ ینمعصوم  ی مجلس عزادار 
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 ترک کند. 

بنا  یحکم مساحت  ،ائمه   هاییح در خصوص ضر   اما اطراف   یِی ابتدا   یکه 
  25که از مسافت    یشرطبه   ؛را احاطه کرده است همانند حکم مسجد است  یحضر 

 نشود.  یشتر ب  یح متر اطراف ضر 

ا   یعنی مشابه  و  حائض  و  جنب  شخص  مجلس   ین حضور  در  برا   یدو،    یکه 
چه در مسجد بوده    ؛بنا شده، بالمانع است  ینمعصوم  یاد داشتن ذکر و  نگهزنده 

در حس در ضر   ینیه باشد، چه  ا   ؛معصوم  یح و چه  و    خوانییحکم، مولود  ینو 
 .یستو فقط مخصوص مجالس وفات ن  شودی شامل م یز مشابه آن را ن 

  ی، مجالس عزادار   ۀمجالس ِاطعام، اقام  یبرگزار   ینیه،حس  یهدف از بنا   اگر
خواب و  مشاب   یدن ذکر،  خدمات  دو  برا   یگره  و  باشد  به   ۀ اقام  یبوده  صورت  نماز 

کار استفاده نشود، حکم خانه را    ینا   ی برا   یاد ز   یا( نبوده باشد  یشگیمند )هم نظام
 1. یستن ی خواهد داشت و احکام مسجد بر آن جار 

 پرسش:

دارد )امتحان احکام تالوت قرآن( و   یاز خواهران، در حوزه، طلبه است و امتحان  یکی
کرده که در    سؤال  امی]امتحان[ حفظ جزء س  دربارۀ  ی است. و   یده فرا رس  اشعادت ماهانه 

 یست؟ دار وجود دارد. حکمش چسجده  ۀآن سور 

 پاسخ: 

]آ ب سجده   ۀی قرائت آن  را  ترک، و عذرش  را  نت  ی حت  ؛ کند  یاندار[  در    ۀ یجاگر 
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 1داشته باشد.  یر ثأ امتحان ت

 پرسش:

نخواندن    یا داشتن  زن حائض بهتر است؟ خواندن قرآن با وجود کراهت  ی برا   ی کار چه
 کند؟  یدداشته باشد، چه با  یاسین  ۀعادت به خواندن سور   ، هر روز عنوان مثال به قرآن؟ اگر 

 پاسخ: 

 2بهتر است.  یشو ذکر خداوند سبحان برا  یحبردن به تسبنخواندن قرآن و پناه 

 رسش:پ

ـ  حائض کراهت    یواجب(ـ برا   ۀ سجد  ی دارا   ی ها)سوره  یماز عزا   یرغبه خواندن قرآن 
او    یتوضع  یا  ؟کراهت دارد  یشترب  یهاز هفت آ  یشـ خواندن بمثل جنب ـ نیز  او    یبرا   یاآدارد.  
 است؟  یگرید  ۀبه گون 

 پاسخ: 

بخواند کراهتش    یشتر او( کراهت دارد و هرچه ب   یهم )برا   یه آ  یکخواندن    یحت
 3خواهد بود.  یشتر ب

 پرسش:

حق    ۀ ئارا   ی خواندن قرآن برا   عنوان مثال به اگر    یا آ  یه، از هفت آ   یشخواندن ب   و کراهِت 
درخواست    هاآنطور معمول آنچه  که به   یدر حال  شود؟یشامل م   یز به خواهانش باشد را ن 
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 . شودیل مرا شام یهاز هفت آ  یشب  کنندیم

 پاسخ: 

حائض    یبرا   یخدا باشد کراهت  ین حق و دعوت به د  یان ب  ی اگر خواندن قرآن برا 
 1. و جنب نخواهد داشت

 پرسش:

 قرآن است؟  قرآن مانند خواندِن  یدنشن  داشتن، حکِم از نظر کراهت  یاآ

 پاسخ: 

 2یست. قرآن مکروه ن یدن شن
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 هل أمت هایخانمبه مخصوص احکام  
 پرسش:

به    یازن  شودی از زن خارج م  یکینزد  شهوت بدون جماع و  یککه بر اثر تحر   یعیما  یاآ
 ؟  کندی م یتکفا امور  یرنماز و سا  ی وضو برا  ید لباس و تجد یض تعو  یا؟ غسل دارد

 پاسخ: 

 1. کندواجب است غسل 

 پرسش:

سپس اگر    یست؟ چببیند  از غسل   یشکردن آن و پ که آب مرد را پس از پاک  ی حکم زن
دوباره غسل کند و    ید با  یاآ  یست؟حکمش چ   از او خارج شود  یع ما  ین ا   یند بب   یپس از مدت

  شود یاز او خارج م  یعما  ینا   کندی وقت ادرار مهر   یست؟از غسل چ  یشآن پ   یرتطه  یچگونگ 
 یست؟ترشحات خودش. حکم آن چ  یااست بوده   مردندارد آب  یقین و 

 پاسخ: 

  ید فقط محل را بشو  یداز او خارج شده، آب شوهرش است، باکه    یعیاگر بداند ما
  یعیما  دربارۀ. اما  یستاش نعهده غسل و وضو بر   ۀو آن را پاک کند و انجام دوبار 

جزو آب شوهرش،    یا جزو ترشحات خودش است    یا آ  داند ی و نم  شودی که خارج م
شوهرش    شودی نمحکم    ین چن آب  انجام بوده،  که  دوباره  وضو  و  و  غسل  دادن 
قط  ف  یا است  بوده  شوهرش    ندارد آن، آِب   یقینکه    ی زمان  ی حت  . نیست  اشهعهدبر 

  یش چند شستن محل برا هر   یست؛اش نعهده بر   یزشستن محل ن  ،ترشحات خودش 
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 1تر است. کننده بهتر و پاک 

 پرسش:

زن چ  ی حکم  لباسش  در  و  نشسته  شده،  ُمحتلم  همان  ی نم  یول  یده، د  یزی که  داند 
  ی است که در اثر احتالم جار   یعیما   یا  ،شودی از او خارج مطور معمول  به است که    یترشحات

 از او خارج نشده است. یزی هنگام ادرار چ ینکهبه ا توجه  با   یست؟ چ ،شده

 پاسخ: 

  یان ب  کندیاز زن )امناء( که ُغسل را واجب م یآمدن منیرون بچگونگی   تریش پ
سمت  روان به  یعیشدن ما   یرسراز   ایبر   یا وجود نشانه   اگر زن ُمحتلم شود  یول  شد؛

کفا بنابرا ی م  یت فرج  چ  ین کند؛  لباسش    یزی اگر  م  یافت در  اثر  یکه  در  توانست 
اثر  شده در  یر سراز   یالس  یع همان ما  یز آن است که آن چ   یحترج  ، شدن باشدمحتلم 

ا   ؛شودی احتالم است که با وجود آن ُغسل بر او واجب م   ، به خالف آن  ینکهمگر 
 شک داشته باشد.  یاعلم  

هنگام غسل واجب    شده است، که چه   یان ب   تر یش است که پ  یی هاپاسخ   هااین
 :شودی داده م یص حالت )ِامنا( تشخ  ین و چگونه ا شود، می

ب  یو َمذ   یود  ی، َوذ پرسش:   نم  یشوضو  آیدیم  یرونکه از مرد  باطل    یول  ؛کندی را 
با    یا   ؟کندی وضو را باطل م  یاآ  آیدیم  یرونکردن شوهر ب ش و نواز   ی آنچه از زن هنگام باز 

 شود؟ یآمدن آن، غسل بر زن واجب میرونب

کردن همسر  شو نواز   یاما آنچه هنگام باز   ؛ کندغسل    یایدب  یروناز زن ب  یاگر منپاسخ:  
مگر آنکه همراه با    ؛کندیو غسل را بر او واجب نم کند  نمیوضو را باطل    یدآی م  یروناز او ب
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 باشد.  یشهوت جنس یا شلرز 

 زن چگونـه است؟  ی مـرد )ِامنـا( روشـن اسـت؛ ِامنـا  ِی نمَ  یختن ر بیرونپرسش: 

َرخَوت    یا   ی شدن شهوت جنسغالب با  :  شودی ِامنا در زن به دو صورت محقق مپاسخ:  
 1. روان به فرج یع شدن ما یرسراز ، یا با در بدن  شو لرز  یو سست

 پرسش:

 چیست؟  عبارت ین گاه. منظور از ا دو ختنه  یشدن غسل آمده است: تالقدر واجب

 پاسخ: 

  جنس مذکر )شوهر(  ی شدن سِر آلت تناسلداخل  یبیطور تقر منظور از آن: به 
  ، گاهختنه  دو یتالق ی ؛ و معنااست)زن(   مؤنثـ به درون فرج جنس آن ۀانداز به   یاـ

 ـاست شده شناخته گاهِ که همان محل ختنه ـ جنس مذکر  ی آلت تناسل یجلو  ی تالق
 2است.  مؤنثجنس  یبا باز شدن واَژن در آلت تناسل

 پرسش:

 یست؟ حکم نمازش چ اگر نداند غسل بر او واجب شده است .شودیمحتلم م یزن

 پاسخ: 

 3.کندنمازش را قضا  

 پرسش:
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زن ا به   یاگر  در  استحاضه عمل کند   یضح   یاماشتباه  احکام    او درکفارۀ  حکم    ،طبق 
 یست؟شوهرش با او چ یکینزد  یا  عبادت 

 پاسخ: 

 1. یستن هاآن  عهدۀبر   یزیخطا و اشتباه بوده باشد چ ی اگر از رو 

 پرسش:

و قبل از روز دهم دوباره خون  شود  و بعد قطع    ینداگر زن سه روز خون بب »آمده است:  
دارد پاک    یقینسه روز که    یناگر بعد از ا   شود.«میحساب    یضح  یکمدت    ینا   ۀهم  یند،بب

  طور  ین شوهرش است؟ و هم  یااو    عهدۀبر   یزیچ  یاآ  کرده باشد  یکیشده با شوهرش نزد 
 حائض حرام است؟ ایدادنشان بر که انجام کارهایی  یر سا دربارۀ 

 پاسخ: 

 2.یستشوهرش ن  یااو  عهدۀبر  یزی چ
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 ( ییارضا)خود استمنا
 پرسش:

 سالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

یک   وارد   یا آبپرسم:    سؤال مایلم  بدون  حرام جسم    یک کردن  استمنا  و محکم  سفت 
  یادر حرام باشد؟ و آافتادن  از    یریجلوگ  ّیت،اگر ن  یاست، حت  یاست؟ منظورم فقط سطح

 شود؟ یآن غسل واجب م از پس

 پاسخ: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

والحمد لله رب العالمین. وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمه و المهدیین  
 و سلم تسلیما. 

ـ  بالله   یاذالعزناـ   ۀآن را با ارتکاب فاحش  یداگر بخواه  یاستمنا شرعا  حرام است ول
ب   ید،کن  یاس ق زنا  از گناهان کب  یدترو شد  یشتر حرمت  اما است  یرهاست؛ چراکه    ؛ 
به   یشخص   ینکها  کند  م  یلۀوس گمان  بماند  خواهدیاستمنا  دور  زنا  باعث    ،از 

 .شودی شدن استمنا نمحالل 

با جستن و با شهوت از او خارج گردد(    یاز او خارج شود )من  یکه منبر کسی  
خارج شود غسل بر او واجب    ی من  یز اگر از زن ن   ینهمچن  ؛ غسل جنابت واجب است

 ام.داشته  یان ب یعمطلب را در کتاب شرا  ین. ا شودیم

شما را حفظ    ین خواهم عورت شما را حفظ کند و با ازدواج حالل که دی خدا م  از
 1نگه دارد. یزه شما را پاک کندیم

 
 . 88 ص 4: ج روشنگرانه یهاکتاب پاسخ - 1





 عبادات 

 نماز و روزه  

 یارت مناسک حج و ز  

 زکات و خمس  



 نماز و روزه  
 پرسش:

اگر  شده است.    یدا از بدنش هو  یمقدار   شودی نماز متوجه م  ینو در ح  خواندی نماز م  یزن
 ؟ است یحنمازش صحآن را بپوشاند و نمازش را کامل کند 

 پاسخ: 

 1است.  یحنمازش صح

 پرسش:

با او    ی مواز   یاسرش  که پشِت   یده را د   یکه نمازش را کامل کرده است و مرد   ی حکم زن
 بکند؟  ید قرار گرفت چه با  یتیموقع  ین نمازش در چن یاناگر در م یست؟چ خواندی نماز م

 پاسخ: 

باشد، نماز آن زن    یستاده به نماز ا کرده  پس از آنکه او شروع به نماز  مرد    یناگر ا 
 2.ندارد یاشکال

 پرسش:

شدن امام را  یده د  یجلو  یزیامام و مأموم، چ ین اگر ب» نماز جماعت آمده است:  دربارۀ 
  یا است که: آ  ینسؤال ا   .«مأموم زن باشد   ینکه مگر ا   یست،ن   یح نماز جماعت صح   یرد،بگ 

  کند؟ی فرق م  است  یحنماز صح   هاآنکه با    یمختلف  یهامانع با توجه به  زنان    یحکم برا 
 .هاین ا   یرباشد و نظا  یا پرده  یابا درب باز باشد،    یا مشبک    یوارید  یار باشد،  یوا مثال اگر مانع د 
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 پاسخ: 

مانِع    دهدیامام را م   یدن د  ۀ موم اجاز أبه م  طوری کهبه مشبک باشد    یوار اگر د
نممشاهده محسوب  د  ؛شودی کردن  اگر  متصل   یوار اما  هر  مانع  به  امام  به  شدن 

که در آنجا    ی تصور  ین صورت چن  ین شود، در ا   یدنشن  باشد تا آنجا که مانِع  یصورت
بنابر  داشت.  نخواهد  است وجود  برقرار  آن    یمانع  ایننماز جماعت  با  زن  نماز  که 

صحپشِت  امام  مانع   یح سر  که    یاست  اجاز است    یا امام    ی صدا   یدنشن   ۀحداقل 
  یوار د  یا بدهد؛ مثل پرده    شود یحرکت امام منتقل م  ی برا   ین مومأکه از مرا    ییصدا 

 1. هانظایر این   یامشبک   یوار د  یااز چوب نازک   یوارد  یاکوتاه 

 پرسش:

  باشند،   ؟ خواه نمازگزاران مردیستکند چیم  یح حرمت امامت زن تصر به  که    ی قرآن  یلدل
 مختلط باشند.   یاد، نباش زن 

 پاسخ: 

 الرحمن الرحیم  اللهبسم 

علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    اللهلله رب العالمین، وصلی    والحمد
 یما و سلم تسل

و امامت زن ،  است که نمازگزاران فقط زن باشند  یزجا یزن فقط هنگام امامت
جا  یبرا  مرد  م  طورهمین  و  ،  یست ن   یزنمازگزاران  باشندموم أاگر  مرد  و  زن  .  ها 

َدَرَجةٌ   :ید فرمایم  تعالیحق َعَلْیِهَنّ  َجاِل  آنان  )  َوِللِرّ بر  مردان  درجه  ]زنان[  و 
  در   یز نطور خاص  به و  ،  امامت عامه و منظور از این »درجۀ برتری«    ؛( برتری دارند
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 1چه نماز جمعه باشد، یا جماعت، یا عید، یا نماز آیات، یا هر نماز دیگر.  ؛ استنماز 

 پرسش:

 ـ امام شود؟ یطبودن شرا با وجود فراهمزنان ـ  یجمعه زن برا  است در نماز یز جا یاآ

 پاسخ: 

 2است.  یزجا

 پرسش:

 . من یسید و موال ،و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

  ی باشد، پدر و مادرم فدا   یردر خ  شودیهرکه به شما پناهنده مدارم شما و    یدخداوند ام  از
 شما باد. 

  واجب است بپوشاند  را  چقدر او اینکه و چگونه باشد در نماز زن لباس  اینکه  :من سؤال
زن باید در    یاآ  یعنیهنگام قرائت قرآن نیز همین احکام برقرار است؟    یاآ  مشخص است.

بپوشاند که در نماز می را  نیز همان مقداری  او واجب    یزیچو چه پوشاند؟  قرائت قرآن  بر 
 است که بپوشد؟ 

من؛ چراکه    یدس   یابد،شفا    یضمتا کودک مر   یی،خود بر ما تصدق فرما  ی با دعا  یدوارمام
 . یمکنندگان درگاهتان هستو ما درخواست یدشما صاحبان بخشش هست

 پاسخ: 

 . علیکم السالم و رحمة الله و برکاتهو 
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 خداوند شما را زنده ِبدارد. 

  یست بر او واجب نهنگام قرائت قرآن  بخواند، و  برهنه  قرآن را با سِر    تواندی مزن  
وقت بخواهد و با  هست هر   ش خود  ۀ در خان   یتا وقت  . خود را بپوشاند بدن  از    یزی چ

 [ بخواند. تواندی]م  یهر لباس

م خداوند  عاف   خواهمیاز  و  صحت  و  شفا  با  کودکت  نهد؛    یت بر  او    که منت 
 1مهربانان است.  یِن تر مهربان 

 پرسش:

خصوص در  به   ؛بردی رنج م  ی بد   هاییشه نماز از افکار و اند  یناز خواهران در ح  یکی
  ترسد یم  گویدی تا آنجا که م  یاسین؛   ۀسور خواندن  از همه در    یشب   یژهوو به   ،خواندن قرآن

  ی راه  یا به ذهنش خطور کند. آ  یهضد آن آ  ی افکار   ـمثال   عنوانبه ـ که  ند تا مبادا  قرآن بخوا 
 وجود دارد؟  عیت وض ین شدن از ا خالص  یبرا 

 پاسخ: 

کند  یاد   یاربس با    ، خدا  را  فراغتش  اوقات  حت   یاد و  کند؛  ُپر  ح  ی)ذکر(    یندر 
 2.کند یاد را خدا  یح، با استغفار، حمد، شکر و تسب تواندی م یز کردن نکار

 پرسش:

  یا : آسؤال  .«شودیثابت م  یزها ن و با شهادت زن»شدن هالل آمده است:  ثابت   دربارۀ 
به شهادت چهار زن    یاز ن   یا آ  یگر عبارت د به   یا   شود؟ی شهادت حساب م  یک شهادت دو زن  
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 یم؟ دار 

 پاسخ: 

 1.شودیمرد و دو زن ثابت م یک با شهادت  

 پرسش:

. اللهم ِصل علی  ل محمد آقائم    ،یمموال   سرور و  . وبرکاته  اللهرحمة    سالم علیکم و
  یهاکننده استفاده از مرطوب  یا. آمحمد وآل محمد االئمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا  

 ؟است یز لب هنگام روزه جا

 پاسخ: 

 2. است یزجا
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   یارتحج و ز  مناسک
 پرسش:

سع  یزمان رفتم  حج  به  ح  یکه  ـ   ین کردم  حج  اعمال  طوافبه انجام  تمرکز    ـخصوص 
  یک.  گرفتمی  که مزاحم من بودند خشوع را از من  یاما وجود مردان نامحرم  ؛داشته باشم

ا   حّجم  کنمیجا آورد؟ احساس ماعمال حج را به   تواندیزن چگونه م   ینناقص بوده و به 
 خاطر است. سبب قلبم آزرده 

 پاسخ: 

شما حج  و  اعمال  دارم  مسئلت  خداوند  و   از  من  سرپرست  او  کند.  قبول    را 
 مزاحمت مردان   کهیهنگام  ،حج زنان   دربارۀاما  کند.  ستی میرپر را س   یستگانشا

که    را   آنچه  یدپس با  است.دارد، اجتناب از مزاحمت مردان برتر از خود حج    وجود
عفت و    حفظ  خاطراگر به   یحت  ؛با مردان انجام دهد  برخورداست بدون    یرپذامکان

با مردان مجبور به کوتاه  ی دور  که   شاءاللهان  در اعمال حج شود؛ و   یاز برخورد 
صح وقوف    یح حجش  انجاِم   یک است.  و  عرفات  در  که    زن  حج  اعمال  از  آنچه 

 1. کندمی یت کفا یشبا مردان انجام دهد، برا  برخورد بدون   تواندیم

 پرسش:

مانع از طوافمان    یدازدحام و فشار شد  یلدلبه   یول  یم،وارد شد   ءانجام طواف نسا  یبرا 
. بعد از گذراندن شوط اول،  یم و طواف را شروع کرد  یم اول رفت  ۀ به طبقدلیل    ین به هم   . شدند

و از همان   یمآمد یینپا. طواف فراهم شده است یبرا  یاطراف کعبه باز شده و فرصت یدیمد
  یان و طواف را به پا  یمها را تمام کردسر هم شوط پشِت  یم بود را شروع کرده  واف که ط یمحل

 یم؟ واجب است از اول طواف کن یا است؟  یح طواف صح  ینا  یا. آ یمرساند
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 پاسخ: 

 1اول طواف کند.  از یستاست و الزم ن یح طوافش صح

 پرسش:

ـ   یاآ طواف و    تواندیـ مندارد  ی( نگرانیض اش )حماهانه   که از بابت عادت  یدر حالزن 
از تماس با مردان    یزو پره  یدفشار شد  یلدلدر ِمنا انجام دهد و فقط به   یتوته را قبل از ب  یسع
 صورت عمل کند؟  ین به ا 

 : پاسخ

 2است.  یزجا

 پرسش:

نماز طواف،   از مردان    ی گاهدر  زنان جلوتر  م   یااوقات  به   ایستندیدر کنارشان    یلدلو 
. حکم نماز در  شودی دشوار م  یستند سر مردان باکه زنان پشِت   یی جا  کردنیدا پ   ید، ازدحام شد

 یست؟ چ یطیشرا  ین چن

 پاسخ: 

 3است. یحبا وجود اضطرار، نماز صح

 پرسش:

گاهنا با  ـ   یایدب  یروناز عمره ب  یربا انجام تقص   ینکهعمره ُمحِرم شد و قبل از ا   یبرا   یزن  ی آ
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 است؟ شا بر عهده  یزی چ  یاکرد. آ یرتقص  شپسر   یـ برا از حکم

 پاسخ: 

همان  انجام دهد؛    یرتقص   یاحلق  برای خودش یا دیگری  بعد از ذبح،  تواند  زن می
 1.امکرده  یانب  یعکه در کتاب شرا  طور

 پرسش:

م  یکس عمره  به   اردزگی که  خشک و  لب خاطر  هوا،  و    یشهابودن  است  خورده  َتَرک 
از خونبه  قرار داده که    یا کننده خورده، مرطوبمحل ترک   ی ، فقط رو ریزی خاطر اجتناب 

   ؟استکار  ین مجاز به ا  یا کاکائو دارد، آ یحۀو را  یپزشک خاصیت  

 پاسخ: 

به    همان طور اگر  از  که در پرسش مطرح شده،  باشد،  استفاده  روغن مجبور 
که شما در    یتی وضع   ین نمودم. در ا   یان ب   یع است که در شرا   یزی حکمش همان چ

 :کنمی نقل م  یعحکم را از کتاب شرا   ینجا. در ا یستن   یزی شما چ  عهدۀبر   ی،آن هست

  ین که بو دارد، پس از احرام، حرام است و همچن   ی: استفاده از روغنیازدهم»
بو   یشپ اگر  آن،  باق  یشاز  احرام  هم  ی تا  به  احرام،    ینبماند.  از  پس  صورت، 

 « .است  یز اگر مجبور باشد، جا  یخوش ندارد؛ ول  یکه بو   یزی( چ یاری صورت اخت)به 

بر او واجب است   یبو استفاده کند، گوسفند که در احرامش روغن خوش  کسی»
 2«.یستاو ن  عهدۀبر   یزیحالت ضرورت، چ در یول
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 پرسش:

 برود؟  ائمه یارتبه ز  یاده پ  ی است زن با پا یز جا یاآ

 پاسخ: 

  یز جا   آن وجود نداشته باشد  یرحرمت و نظا از هتک  یامن باشد و ترس  اگر راه
 1است.

 پرسش:

اش در خانه   یا   ،برود  یادهپ  یاآ   ؟و برتر استبهتر    ین اربع   یارت ز   ۀخانم، دربار   ی برا یک  کدام
 کند؟   یارت ز 

 پاسخ: 

 یمالله الرحمن الرحبسم 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ینرب العالم  لله  الحمد
 . یما  و سلم تسل

ا وضعیتی  و    یط به شرا  آن    ین که  در  دارد خانم  دو جابستگی    قرار    یزدارد. هر 
 2.گرددیمباز شیطشرا انسان و وضعیت به  حالت بهتر، و  ؛است

 پرسش:

 دارد؟ تزنان باردار کراه یقبرها برا زیارت  یاآ

 
 . 36ص  3ج  :های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 1
 هـ.   1439محرم   22تاریخ در تاالر، به احمدالحسنهای فقهی امام ای از پاسخمجموعه - 2

https://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=38763 

https://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=38763
https://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=38763
https://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=38763


 361 ..................................................................................................... عبادات 

 : پاسخ

 1. ندارد تکراه

 

 
 هـ.  1442رجب   ،24احمدالحسنبخش علمی مکتب سید  - 1
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 زکات و خمس  
 پرسش:

ذ  ؟یستچ   یهآ  ین ا   یرتفس َة َواَل    َیْکنُزوَن   یَن الَّ َهَب َواْلفضَّ   1... الله  یلَسب   یف  ُینفُقوَنَهاالذَّ
 .( ...کنندی راه خدا انفاقش نم و در  اندوزند ی م یمرا که زر و س یکسان)

آ  امام تحقق م  ینکه ا   یا اکنون محقق شده است    یه آ  ین ا   یا و    اگر   ؟ یابدی هنگام ظهور 
 صورت هبه به امام بدهم؟ جواهرآالتم را به  یبرخخواسته باشم 

 پاسخ: 

اندوخته    یاموالکسی که    بارۀ در چه    ؛ اموال زکات است  ۀدربار   طور کلی به   یه آ  ینا 
  هاآنو  استکه زکات اموال نزدش  یکس یا ،باشد دادهزکاتش را است بدون اینکه 

  یشب  یمنطبق است که مال  یبر کس  یهآ  ینقائم، ا   یام. در زمان قکنداحتکار میرا  
قائم  همراه  به جهاد    یاز آن را برا   یو قسمت  کندیم   یدارد و آن را نگهدار   یازشاز ن
جزو    آوردیخود فراهم م  یبرا   ینتکه زن جهت ز   یجواهرآالت  . طال وبخشدی نم

 2. یستها ناندوخته

 پرسش:

جواهرات  یاآ م  یبه  استفاده  زن  م  کندیکه  تعلق  نقر   گیرد؟ی خمس  و  طال    ۀخمس 
 چه مقدار و حد نصابش چقدر است؟ شودی که استفاده نم یا شدهیرهذخ

 پاسخ: 

محمد و آل    یالله عل  وصلی  ین، رب العالم  لله  والحمد  یم، الله الرحمن الرح  بسم

 
 .34توبه:  - 1
 . 14ص  1ج  :های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 2



 363 ..................................................................................................... عبادات 

 . یما  تسل  وسّلم یین محمد االئمة والمهد

  کندیخودش استفاده م  ینتعنوان ز که زن به   آن(   یر)طال، نقره و نظا  جواهراتی
در    ی. حد نصابگیردی خمس ندارد و اگر از آن استفاده نکند به آن خمس تعلق م

 1.شودی در زکات مطرح محدی  ینبلکه چن ، ود نداردخمس وج

 پرسش:

  ـمشابه   یگردچیزهای    یا   یورآالت ز   یالباس    یدنمثل پوش ـ هرچیز  مرتبه استفاده از    یک  یاآ
  یست که مشمول خمس ن  یا شدهاستفاده   یء تا ش  کندیم   یتگذاشتن آن کفاسپس کنار و  
 گردد؟  یتلقّ 

 پاسخ: 

  یو اشکال  ؛فرار از خمس   ی است، نه برا   یواقع  ۀ استفادشدن  منظور از استفاده 
  ، مستعمل  یءِ و ش  ،ـ وجود نداردمرتبه باشد   یکچه  اگر   یحتّ استفاده ـ چگونگی  در  

 2از خمس خواهد بود. معاف 

 پرسش:

[ ممکن است از مادر مصداق استفاده   ، یااشمیان    یفرق  یاآ   یحتاج شدن وجود دارد؛ ]مثال 
ـ   هاآن از    ی که مقدار   یزهایی از چ  ی قسمت  یا ساالنه    یی مواد غذا  مثل  را استفاده کرده است 

  هاآن  ۀماندی باق  یبرا   یاآ   .بماند  یـ باق  ی لوکس و تجّمل  ییا از اش  یها و بعض عطرها، روغن 
 خمس واجب است؟

ا   سئلۀم  و باشد که    یزی چ  یممکن است شخص   ینکهسوم    ی متعدد  یاجزا از  داشته 
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  ی ا دوره   ی هااز کتاب   یامثال  مجموعه   ـ  کندرا استفاده    از آن  ی و قسمت  استتشکیل شده  
 هاآن بر تمام    «شدناستفادهخصوصیت »،  هاآن از    یبا استفاده از قسمت  یاـ آیل ِسِت وسا  یا

 کند؟ ی م یدا مصداق پ

 پاسخ: 

 1.شودی م یشده تلقّ استفاده  ، یزتمام آن چ ، از آن ی با استفاده از قسمت

 پرسش:

 ... یکمسالم عل 

 من:  ی ها. پرسش ید برسان احمدالحسننامه را به   ینا  کنمیم خواهش

  عهدۀبر و مخارجش  کندیو خود او کار نم دهدی که پدرش خمس نم ی حکم دختر  -1
  نیز دارد که استفاده و به حال خود رها شده و    یادیز   یلدختر وسا  ینا   یست؟چاست  پدرش  

 خمس ساقط است؟  یل وسا ین از ا  یا آ .فاده نشده استاست گاهیچ دارد که ه یلیوسا

  یصورتبه   شود؟یدنبال داشته باشد، ساقط مبه   یرحم خطر ۀ که صل  یدر صورت  یاآ  -2
خو با  دختر  اگر  رفت   یشاوندانکه  ا وپدرش  با  که  مادرش  کند،  ن  ینآمد  موافق    یست کار 

آزار و    یمارشو به پدر ب  آیدی به وجود م  یمشکالت  در نتیجه و    شودی م  ینشدت خشمگ به 
حت  رسدیم  یتاذ است    یو  به   یزندگ  ی برا   خطریممکن  باشد او  داشته  پدر    یرا ز   ؛دنبال 
 جار و جنجال و مشکالت را تحمل کند.  تواندی نم

 پاسخ: 

 یم بسم الّله الرحمن الرح
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  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالّله عل  یو صل  ین، الحمد لّله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

روز مشخص در طول  یک    یددختر با  ین ا   ،ایسئله م  ین ـ در خصوص چن  1  ج
و    برآورد کند  ،است  مانده ی باق  یشچه از درآمدها کند و در آن روز آن   یین تع را  سال  

اگر در آن روز، مال  ؛ یدخمس آن را محاسبه نما  را  داشته باشد، خمس آن    ی مثال  
 .کند  بهخمس آن را محاس  یزدارد ن  یا استفاده نشده  یز بدهد و اگر چ

 ادا شود.   ید با   المقدور ی و حت  شودی واجب است و ساقط نم  ین به والد  یکی ـ ن  2  ج

ارحام چه با    یگر رحم با دۀصل  یول  ؛بر زن، فرزندان و اجداد واجب است  انفاق
 1. نیستگفتار، مستحب است و واجب  یلۀوسمال باشد و چه به 

 پرسش:

 خود مکلف است؟  ۀ یمهر  خمِس زوجه به دادن  یاآ

 خمس دارد؟  یاآ  باشد   یدهطال خر  ۀاگر با آن سک  و

 پاسخ: 

 2. یستواجب ن

 پرسش:

 ( واجب است؟ ...و یق )مثل طال، نقره، عق  کندیکه زن استفاده م یورآالتیخمس ز  یاآ
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 پاسخ: 

اما خمس آنچه استفاده    ؛ خمس ندارد  کندیاستفاده م  ینتز عنوان  به آنچه زن  
 1واجب است. شودی نم

 پرسش:

ام و او  مخالف ازدواج کرده  یکدارم و با    یمان( ا یمانیخدا )  ۀ یفهستم که به خل  یمن زن
محمد و    یعت شر طبق  من    یم به او بگو   ید با  یاآحال    بپردازم.به من گفت خمس پول او را  

ائمه و مهددمحملآ م  نوی،  اینبه   ؟ دهمیخمس  ا   ید که شاخصوص    ،مسئله   ین گفتن 
قط خمس اموال خودم را  ف  یا  .ندارد  یمانا  یمانی  یداو به س یرا ز   ؛کند  یجاد من مشکل ا  برای

 ؟ پرداخت کنم

اموال   ینخود را از ا   یازهای خورند و تمام نی ، مپوشند ی اموال م ینفرزندانم که از ا  حکم
 ؟ یستچکنند می رفع 

 پاسخ: 

را از    ینکه خود او ا   ی تا زمانبپردازی،  را    تاناست خمس اموال  یزشما جا   یبرا 
گاه است و الزم  و    ؛شما خواسته است را    تاعتقاد  یاتجزئ   یستن او از ایمان شما آ

 2. ییبه او بگو 
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 مسائل متفرقه 

 )سرپرست(  امر ّی ول 

 ارث 

 هاخوراکی 

 هایحت ها و نص سفارش  

 )سحر(   و جادوزدگی( )جن دیوانگی  

 نذر  

 خون   یحجامت و اهدا  

 عمومی احکام  



 )سرپرست(امر  ولیّ 
 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته.  یکمسالم عل 

  توانم ی من م  یا . آدهدی حضور در مجالس انصار را نم  ۀو به من اجاز   یستاز انصار ن  مادرم
بود و ختم شرکت کنم. با توجه به  یادو بدون اطالع او، در مجالس    یشانهنگام مسافرت ا 

خصوص    ین مرا در ا   یو حت  دهدی کار را م  ین ا   ۀبه من اجاز   یول  ، یستپدرم از انصار ن   ینکها 
 کند.ی م یزن  یق تشو

 . یمرا دار  مانیاز خداوند درخواست آمرزش کوتاه

 پاسخ: 

   یم الرحمن الرحبسم الله 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، رب العالم  لله   والحمد
 . یما  و سلم تسل

که خداوند حفظش  که پدر ـ   ی. تا هنگامیستمسئله واجب ن   یناز او در ا   اطاعت
بر خداوند توکل    کند،یم یید تأ دهیی را که در اطاعت از خداوند انجام م یـ کار کند

 1را استوار بدارد.  یتها و گام دهد یقتکن. خداوند توف 
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 ارث  
 پرسش:

او شوهر، مادر و    ینکهگذاشته است. با توجه به ا   ی بر جا  یفوت کرده و ارث بزرگ  یزن
 شود؟ی م یماو چگونه تقس یراثپنج فرزند )دو دختر و سه پسر( دارد م

 پاسخ: 

م  ششم یک مادر    چهارم، یک شوهر   مابق  برند یسهم  تقس  ین ب  یو    یم فرزندان 
 .بردی و هر پسر دو برابر هر دختر سهم م شودیم

شود:    میسهم تقس  96صورت است که ماَتَرک به    ین کردن آن به ا یم تقس  نحوۀ
( و هر  14+14+14سهم )  14از سه پسر    یک سهم، هر    16سهم، مادر    24شوهر  
 1.برند ی ( ارث م7+7سهم ) 7دختر 

 پرسش:

  یک   ، رفت   یا مرد از دن   ی ندارد. وقت  ی ازدواج کرده است و از آن مرد، فرزند   ی با مرد  یزن
باق  ی مسکون  ینزم و    بردی مرد ارث ممتعلق به آن    یِن زماز  زن    ینا   یا. آشتگذا   یاز خود 

از مادر    هاآن شوهر، پنج برادر دارد که دو تن از    ینکه نسبت ارث چقدر است؟ با توجه به ا 
  ید در ق  ینش، والدوفاتشدارد. در زمان    یزمرد، از مادرش سه خواهر ن  ین ا   و   ؛دوم هستند 

از    یش پ ینش،والد  ینکهکنند. با توجه به ا   یم ارث را تقس  ندا یل و اکنون ورثه ما  اندبوده  یاتح
شوهر از    ینکهبا توجه به ا   ؟ استارث چقدر    ین . سهم همسر از ا ندا ه رفت  یا از دنماَتَرک    یمتقس

 . است احمدالحسن یداست و همسر از انصار س ی ستانیاتباع س

 پاسخ: 
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 1نداشته باشد. ی او فرزند  یر از غ یا اگر از او  برد،ی چهارم ارث میک همسر 

 پرسش:

الرح الرحمن  الله  والمهدیین وسلم    یمبسم  األئمة  اللهم صل علی محمد وآل محمد 
 . یما  تسل

ا یشانا   یمانیمن! قائم آل محمد و    ی و موال  آقا بر تو.  از    یکی پرسش    ین، سالم 
 برادران انصار است: 

بزرگ  از پدر   یشپدر پ   ینکه ا با توجه به    برند؟ ی بزرگ هنگام وفات او، ارث مپدر   ی هانوه   آیا
ندارد،    یرفته است و از آن پسر کودکان  یاکه از دن   یهمسر پسر   ینرفته است... همچن  یااز دن

 برد؟ی به ارث م یزی در زمان وفات پدربزرگ از او چ یاآ

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین    لله  والحمد
 . یرا  کث یما  وسلم تسل 

از دن   یکه پدرشان در زمان زندگ  هایینوه  اگر او پسران    یا پدرش    یارفته است 
از پدر او ارث    یز. همسر پسر ن برندیبزرگ ارث نمداشته باشد، از پدر   یا دختران زنده 

 2.بردی نم

 پرسش:

برادران  مادر  یمرد آ  ی و  او هم   یزجا  یادارد.  را در ق  یی دارا   ۀاست  نام  به   ش یاتح  ید خود 
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 همسرش کند؟ 

 پاسخ: 

  ؛ است  یز ( نداشته باشد جاک خوفنا   یماری منجر به مرگ )ب   یماری ب  کهصورتی   در
او مؤمن به حق    ۀ ورث اگر  سوم اموال خود را ندارد، یک از  یشتر وگرنه حق تصرف در ب 

 1باشند. بوده  

 پرسش:

  یطور رسمداشته، و در حضور محکمه به   یکه دختر بالغ  یفوت کرده در حال  یشخص 
پدرش    کهاند  را نیز پذیرفته   ین کند و ا   یخواسته با مادرش زندگ  یزاز او جدا شده است. دختر ن 
 ارث شود حق ارث دارد؟  ی دختر اگر مدع ین ا  یا است که آ ین از آن دو جدا شود. سؤال ا 

 پاسخ: 

 2دارد. حق ارث 

 پرسش:

در    یا   ؟ بردارث می  هاآن ش  ز ار   از فقط    یا   ؟ بردیزن از امالک و مستغالت مادر ارث م یاآ
 از ارث ندارد؟ یخصوص سهم ینا 

را    هاآن   یراثاند مهست که پدرشان فوت کرده و از من خواسته  یانصار یر غ   یا خانواده 
همسر و شش فرزند دارد:    یک   ی کنم. شخص متوف  یمتقس  احمدالحسن  یدطبق نظر س

همراه  به   یلیون، م  140باب خانه به ارزش    یک دو پسر و چهار دختر؛ ماَتَرک عبارت است از  
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 موجود در آن. یۀ اثاث

 زمان ممکن هستند.  ترین یع منتظر پاسخ در سر  هاآن

 پاسخ: 

 . بردیمارث  ین،عناو یگر چه امالک و مستغالت و چه د یراث،م  ۀهمسر از هم

فرزندان است، به    یبرا   یاست و مابق  هشتمیکشده،  گفته   یراِث زن از م  سهم
 1هر دختر.  یسهم برا  یکهر پسر و  ینسبت دو سهم برا 

 پرسش:

  یرانندگ  ۀاست( در سانح  یفرزند متأهل و صاحب اوالد   ینهمراه با فرزندش )که ا   ی پدر 
که    یشخص   ین فرزندان ا   یازودتر فوت شده است. آ  یککدام  دانیم ی اند و ما نمرفته   یا از دن 

شده، از جدشان ارث  حالِت گفته  ینجد فرزندان( فوت شده است، در ا   یعنیهمراه با پدرش )
 برند؟ یم

 پاسخ: 

  یبترت   ین و به ا   شودی شده[ فوت پدر زودتر در نظر گرفته محالِت گفته   ین]در ا 
 2او ارث خواهند برد. از  یز[ فرزندانش ن یعتا  و ]طب  بردی پسر ارث م

 پرسش:

اش شدهمادر فوت   ی و برا   ،کندی م  یرا سپر   یسخت زندگ  یط شرا است و  هل  أمت  یزن
دختر طالق گرفته است    ینکه ثابت نشود ا   یو تا زمان  ،در نظر گرفته شده است  یمستمر 
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 را ندارد.  ی آن مستمر  یافتحق در 

 است؟  یزجا یبازنشستگ   یمستمر دریافت  ی برا  ـطور صوری به ـ کاری  ینانجام چن  آیا

 پاسخ: 

 1. یستن  یزجا
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 ها  خوراکی 
 پرسش:

 یم بسم الّله الرحمن الرح

و سلم    یینمحمد و آل محمد االئمة و المهد   یالّله عل  یو صل  ین، الحمد لّله رب العالم  و
 . یما  تسل

  ین شوهران ما هنوز چن   یول  ،ایمیده گرو  احمد  یدکه به س  یماز زنان هست  یگروه  ما
  ی لذا ما برا   ؛یم و از روش ذبح مطمئن شو   یمما دشوار است برو  ایاند. بر نکرده   یدا پ   یاعتقاد

 است؟ یز ما جا ی کار برا  ینا  یا. آ کنیمیخوردن گوشت و مرغ استخاره م 

  ین کنند، از ا   یق بروند و تحق  توانند ی از ما م  یشتر است ما مردان انصار را که ب   یز جا  یا آ  و
  تواند ی روش م  ینا   یا است که آ  ینمنظورم ا   یم؟گوشت( باخبر ساز   ی موضوع )استخاره برا 

فراهم باشد    یقاگر امکان تحق  ی حت  ، شود  ی که بتوان به آن اعتماد کرد تلق  ی صورت قانونبه 
 آن وجود نداشته باشد؟  یبرا   شقتیو رنج و م

 پاسخ: 

 یم الرحبسم الّله الرحمن 

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالّله عل  یو صل  ین، الحمد لّله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

حاصل شود    یناناطم  یدباحتما   دهد! در خصوص مرغ    یق شما را توف  خداوند
اند  تگاه را مجاز شمرده ذبح با دس  هاآن  یرا ز   ؛که به دست فرد مسلمان ذبح شده باشد 

  یاسالم  های ینقرمز، در سرزم  یهاگوشت   دربارۀ  اما؛  است  یرشرعیکه غو حال آن
 ندارد.  یکار اشکال ینکرد و ا   یلشده را مذبح  یواناتح توانیم
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 1و رحمة الله و برکاته.  یکم السالم عل و

 پرسش:

 است؟ یز جا  (هازن  یعنیزن )   یکردن برا ذبح   یامن، آ یآقا

 پاسخ: 

 2است.  یزجاخداوند تو را زنده بدارد.   من،  یز عز 

 پرسش:

وقت است  چون صورتم کوچک  اما  عاشق حجاب هستم،  واقعا    یح صحطور  به   یمن 
که ادعا    ییهااز قرص   توانمی من م  یا . آکنندیمردم مرا مسخره م  یپوشانم برخیمرا  صورتم  

 است بخورم؟  «یرماءالشع یر »تخم یعنی»مخمر آب جو«   شودیم

 . شودی صورت استفاده مشدن بزرگ  ی ها برا قرص   ینا  از

 پاسخ: 

  یات اما اگر تنها عمل  ؛یستن   یزشده باشد خوردنش جا   یرآب جو اگر تخم   دربارۀ
عصار   یساندنخ گرفتن  خوردن    ۀو  باشد،  گرفته    یاشکال  یدنشنوش   یاآن صورت 

 3ندارد. 
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 ها  یحتو نص  سفارش
 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

 .یما  و سلم تسل  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد ی اللهم صل عل 

 . و رحمة الله و برکاته یکمسالم عل 

 گرداند.  یمعظ  زهرا  ۀفاطم طاهره  یقۀپاداش شما را در شهادت صد خداوند

و  یواپسمرا به حزن و دل  یوسته... احساسات، پ محمد آل  یمانیسرور و موال و پدرم،   به
  از شما درخواست دارم !  یم . سرور و موال دهدی سوق م  یدی امو نا   یأس به    یجه نتو در    یشانی پر 
  محمدنصرت محمد و آل    ی برا   و   ؛ یابم  یی احساس رها  ین تا از ا   به من ارزانی بدارید   یزی چ

  ینتکم  ین من و سرورانم! خداوند شما را در زم  یانآقا   ی. ا گردم  هیستشاو سنان    سانبا ل
 ! یدعطا فرما 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

سبحان و تالوت قرآن که در آن    یذکر خدا   هشما را بدارم  خداوند مسئلت    از
  ۀ بخوان، مخصوصا  سور   یادموفق بدارد! قرآن ز   ستهاارت َنْفس ها و طه دل   یقلص

َماَواِت    است:   یر سخره را که به شرح ز   یۀ واقعه و آ  یس،  ِذي َخَلَق السَّ ُکُم الّلُه الَّ ِإنَّ َربَّ
َهاَر   النَّ ْیَل  اللَّ ُیْغِشي  اْلَعْرِش  َعَلی  اْسَتَوی  ُثمَّ  اٍم  یَّ

َ
أ ِة  ِستَّ ِفي  ْرَض 

َ
ا  َواأل َحِثیث  َیْطُلُبُه 

َربُّ   الّلُه  َتَباَرَك  ْمُر 
َ
َواأل اْلَخْلُق  َلُه  اَل 

َ
أ ْمِرِه 

َ
ِبأ َراٍت  ُمَسخَّ ُجوَم  َوالنُّ َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ

ُکْم َتَض  ااْلَعاَلِمیَن* اْدُعوْا َربَّ ع  رْ   رُّ
َ
ُه اَل ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن* َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي األ ِض  َوُخْفَیة  ِإنَّ
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َن اْلُمْحِسِنیَن  ِریٌب م 
َ
ا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه ق ا َوَطَمع    ردگارپرو ) 1َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوف 

ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس به عرش پرداخت.  شما الله است که آسمان 
رگان مسّخر  و آفتاب و ماه و ستا  طلبد ی و روز شتابان آن را م  پوشاندی شب را در روز م

گاه باشید آفرینش و فرمانروای ست. خدا، آن پروردگار  وسزاوار ا ی فرمان او هستند. آ
زیرا او   ؛بزرگ است * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید   ایت غجهانیان، به 

متجاوزان سرکش را دوست ندارد * در زمین آنگاه که به صالح آمده است فساد  
  ،( تبیم و امید بخوانید. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک اس  یمکنید و خدا را از رو 

 2را از شما دفع کند.   هاآن . خداوند شر  زیاد بخوانید  برای راندن شیاطین انس و جن

 پرسش:

دن در  من  امام  و  موال  عل   یاسرور،  سالم  آخرت،  دارم  یکمو  مسئلت  شما  از  سرورم،   !
 . فرماییدعا   تانیاری ثبات و  ایمرا بر الّله شاءان

ا یم... سرور و موال اما بعد   و   یت دارم، و به حق مظلوم  یمان ! من به فضل خدا به شما 
 را از خدا خواهانم. یداری ثبات و پا  زهرا 

  یحتیامکان دارد نص   یا . آیفماست که من در مقابل جنس مخالف ضع   ین من ا   مشکل
در   یی به من بفرما دل  که مرا خالص کند؟  نگر حرام   یلضمن  زنان    یر به تصاو  یستن بودن 
 یست؟چ  ینترنتو ا  یزیونبرهنه در تلو 

  یافت در   است پاسخ را از امام  یلما   یارکننده بسسؤال  .یعالتشکر فراوان از حضرت  با
 کند. 
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 پاسخ: 

 . یمبسم الّله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالّله عل  یو صل  ین، الحمد لّله رب العالم  و
 . یما  و سلم تسل

بر هر خ  خداوند را  هستند و    یرهگناهان، کب   یسر   یکدهد!    یقتوف   یریشما 
. از گناهان  شوندی م  هایرهارتکاب کب   سازینه که معموال  زم  اندیره صغ  ، گناهان  یبرخ

قرآن و نماز شب و روزه  . بر شما باد دائما  به قرائت  هاآن از کوچک و بزرگ    یزید،بپره
ا  از رضا   ۀبهر   ینکهو  را  از خداوند  یداز دست ندهمتعال  وسبحان   وندخدا   یتخود   .

از گناهان کوچک و بزرگ پاک  تو را  بر تو رحم آورد و  خودش  تقاضا دارم به رحمت  
را    یستگان من است و شا  یاور قرار دهد! او   یایشو تو را از سربازان و حزب و اول  کند

 . کندی سرپرستی م

 1و رحمة الله و برکاته.  یکم السالم عل و
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 و جادو )سحر( زدگی( دیوانگی )جن
 پرسش:

 پاسِخ پرسشم را بده!  ین،ـ به حق جدت حساحمدمن ـ  یموال

  ی پاسخ  یول  ، یدمپرسش را از مکتب مبارک پرس  ین. ا یکمـ سالم علاحمدمن ـ   موالی
ـ  خدا  وجه  یا و ـ   یما ها سرگردان مانده . ما در راه ییام را بفرمانامه  پاسِخ   یدارم ام  یامد؛ ن  یم برا 
برا   یحلراه بود و زهد داشت و    یار دارم که بس   ی . خواهر یابمیمشکلم نم   ی جز شما  باتقوا 

دعوت مبارک شما به او   یشاز سه سال پ  یبا  . تقر کردیم  ی ش را با آرامش تمام سپر ا یزندگ
  یکه باال  ید د یشخص  ۀدربار  یاییرؤ ینکه آورد؛ البته پس از ا  یمانالحمد لله به آن ا  و یدرس

  ی. و یدکن   یعتبا او ب  ،ظهور کرده است  یمردم، مهد   ی: ا گفتی پشت بام کعبه رفته، م
و پرده از برابرش    پیوندد ی که به وقوع م  دید یم  یگر د  یای پس از رؤ  ییا یو رؤ  دیدیرا م  زهرا 

و    دادی گوش م  یقی کرد، موس  ییر سال قبل، حالتش تغ   یکاز   یبا  تقر  یول  ؛برداشته شده بود 
  یشه. هم خندیدیم  جهتی و ب  فتر ی راه م  علتیآن را حالل کرده است. ب  ینیخم  گفتیم

  که   یدفرارس  ییو روزها   کردیم  یدنشروع به خند   انبود. در برابر همگان ناگه  حالیشان پر 
مراجعه   پزشک به روان  کنیمی م  یقسال است او را تشو  یک نماز را ترک گفت. اآلن    یحت

  یطان ش  یددعا بخواند؛ چون شا  یشبرود تا برا   یدنزد س  خواهیمی. از او مپذیردیاو نم  یکند ول
سال   45از  چه بسا . او سنش باالست، پذیردمی او ن یجادو شده باشد؛ ول یا او را لمس کرده 

به نظر ما حالش وخ باشد؛  ا شودیروز بدتر مبه است و روز   یمگذشته  از  پدر و مادرش    ین . 
شوهرش او را طرد    ینکهکه هر دو ُمسن هستند. پس از ا   یدر حال  کشندی او رنج م  یتوضع

  یست؟ حل چمن، راه  ید. موال نشین یاوقات تنها م  یشتر است. ب   یی کرد در ُشُرف طالق و جدا 
  ی جز تو ندارم که دارو   یبیـ طباحمدمن ـ   ی موال  ی ندارد، ا   یبیکه طب  یآن کس  یب طب   یا 

 کند.  یزتجو   یمناسب

 پاسخ: 

 من، خداوند تو را زنده بدارد.  عزیز 
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توص  گونهآن را  حالش  ن او جن  کنییم  یفکه شما  و    ی درمان  یازمندزده شده 
مبتالست    یماری ب   ین که به ا   یام کسنوشته   یشینپاسخ پ   ین است. در چند   ینْفسان

معالجه و ذکر را داشته    یآمادگ  ید. او خودش با شودیچگونه با قرآن و ذکر درمان م
 باشد. 

 1،2. یافت یروشنگرانه خواه ی هاها را در کتاب پاسخپاسخ  ین از ا  برخی

 پرسش:

 یم بسم الله الرحمن الرح

 . یینمحمد و آل محمد االئمة و المهد یصل عل اللهم

  ی است که من و همسرم با هم اختالفات  ین ... مشکل من ا احمدالحسن  یدس  خدمت
  یحتی. چه نص یمدار   یاز ن   یدسحر و جادوست. ما به کمک س   یلدلبه   یم که معتقد   یم دار 
  یم؟ سحر خالص شو  یناز ا   یم وجود دارد که بتوان   یحلراه   یا دعا    یا آ  یم؟ چه کن  ید؟ ما دار   یبرا 

 با تشکر فراوان از شما. 

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل

. از خداوند  یداست که شما و همسرت انجامشان ده   ییکارها   یسر   یک  هااین
کند  شّر انس و جن را از شما دور    ی،تعالوه با مّنت خودش سبحان   نمایم یمسئلت م
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 کو گرداند: یو حال شما را ن

هرکدام    را   نور  یۀو آ  یالکرسیة آ  ی،که سکونت دار   یشما و همسرت در مکان  -1
بار    یکصافات را    ۀسور   یابتدا   یۀ ده آ  ین . همچنید مدت ده روز بخوان هفت بار و به 

 مدت ده روز.  و به 

  یسبنو   یدسف  ی کاغذ  ی و حمعسق را با زعفران رو   یعص که  یز و ن  یالکرسیة آ  -2
  ی هاو در گوشه   یر آب را بگ   ین از ا   یبرود. کم  ینو کاغذ را در آب قرار بده تا نوشته از ب

  یز مانند غسل جنابت به جا آور. همسرت ن یآب، غسل ماندۀی ات بپاش و با باقخانه 
 دهد.  کار را انجام  ین هم

 یزانات آوو آن را در خانه  یس بنو   یدسف  ی کاغذروی  را    یالکرسیة آ  ، با زعفران  -3
 . یاویزات بو در خانه   یسبنو   یدسف   یکاغذ روی  سخره را با زعفران    یۀآ  ین کن. همچن

سخره را بخوان و همسرت   یۀو آ  یالکرسیةآ  ی،بخواب  ینکههر روز قبل از ا   -4
 کند.  ینچن یز ن

سور   ۀآی در  به  ۀسخره  و  ز اعراف  َخَلَق    است:  یرشرح  ِذي  الَّ اللُه  ُکُم  َربَّ ِإنَّ 
َیْطُلُبُه   َهاَر  النَّ ْیَل  اللَّ ُیْغِشي  اْلَعْرِش  َعَلی  اْسَتَوی  ُثمَّ  اٍم  یَّ

َ
أ ِة  ِستَّ ْرَض ِفي 

َ
َواأل َماَواِت  السَّ

 
َ
َراٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ ا َوالشَّ ْمُر َتَباَرَك اللُه َربُّ  َحِثیث 

َ
اَل َلُه اْلَخْلُق َواأل

َ
ْمِرِه أ

ْرِض  
َ
ُه اَل ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن * َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي األ ا َوُخْفَیة  ِإنَّ ع  ُکْم َتَضرُّ اْلَعاَلِمیَن * اْدُعوْا َربَّ

ا ِإنَّ َرْحَمَت الل ا َوَطَمع  َن اْلُمْحِسِنیَن   ِه َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوف  ِریٌب م 
َ
  ردگار پرو )   ق

ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس به عرش پرداخت.  شما الله است که آسمان 
و آفتاب و ماه و ستارگان مسّخر    طلبد ی و روز شتابان آن را م  پوشاندی شب را در روز م

گاه باشید آفرینش و فرمانروای ست. خدا، آن پروردگار  وسزاوار ا ی فرمان او هستند. آ
زیرا او   ؛بزرگ است * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید   ایت غجهانیان، به 

متجاوزان سرکش را دوست ندارد * در زمین آنگاه که به صالح آمده است فساد  
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 (. تبیم و امید بخوانید. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک اس  یکنید و خدا را از رو م

: »سبحانه هو الله الواحد القهار«  یدکن یاد ذکر خدا را  ین شما و همسرت با ا  -5
 هزار بار.  10

 1و رحمة الله و برکاته.  یکم السالم عل و

 پرسش:

   یم بسم الله الرحمن الرح

 .  یرا  کث یما  و سلم تسل  یین مد االئمة و المهدمحمد و آل مح  یصل عل اللهم

 !یمانی  یدبر س  سالم

زن متخصص    یکخودم و همسرم است که آن را به    یتوضع ۀ! سؤال من دربار سرورم
  یراهن پ  ید اند و باما را بسته   ینام. او به ما گفت بعرضه کرده  ییو رمزگشا  یدر امور معنو 

  ی فرزند   ورا باز کند    شدنه بست  ین تا ا   یم قفل نزد او ببر   یک همراه  همسرم را به   یراهنخودم و پ 
لطفا     یست؟ آن چ  ۀ درست است؟ و راه چار   ین ا   یا آ  یم؟ کار را انجام ده  ین ا ا یما شود. آ  ِی روز 

 خداوند شما را رحمت کند.  ید، ما را باخبر ساز 

      با تشکر.

 پاسخ: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

  یین محمد و آل محمد االئمة و المهد  یالله عل  یو صل  ین، الحمد لله رب العالم  و
 .  یما  و سلم تسل
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 کارها را انجام بده:  ینموفق بگرداند! ا  یریشما را بر هر خ خداوند

  ۀ برگ  یکروی  را با زعفران    ینو اخالص و معوذت  الکرسیة یفاتحه و آ  ۀسور   -1
را در پن یسبنو   یدکاغذ سف با نصف آب    یتر ج ل. سپس نوشته  آب حل کن. سپس 

غسل جنابت و غسل  مثل    یقا  آب غسل کند؛ دق  یگرد  یمۀو همسرت با ن کن  غسل  
و نگذار با آب    یزبر   اکیزهمکان پ  یک جمع کن و آن را در    چکدی را که م  یجمعه. آب

 ناپاک برود.  یی حمام به جا

 : یداذکار را بخوان ین خودت و همسرت ا  -2

 انه هو الله الواحد القهار.سبح ( ده هزار بارالف

 نور )هفتاد بار(.   ۀ( قرائت سور ب

ْرَض ِفي   سخره:  یۀ هفتاد بار قرائت آ و
َ
َماَواِت َواأل ِذي َخَلَق السَّ ُکُم اللُه الَّ ِإنَّ َربَّ

َیْطُلُبُه   َهاَر  النَّ ْیَل  اللَّ ُیْغِشي  اْلَعْرِش  َعَلی  اْسَتَوی  ُثمَّ  اٍم  یَّ
َ
أ ِة  َواْلَقَمَر ِستَّ ْمَس  َوالشَّ ا  َحِثیث 

ُکْم  ْمُر َتَباَرَك اللُه َربُّ اْلَعاَلِمیَن * اْدُعوْا َربَّ
َ
اَل َلُه اْلَخْلُق َواأل

َ
ْمِرِه أ

َ
َراٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ   َوالنُّ

ْرِض َبْعَد  
َ
ُه اَل ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن * َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي األ ا َوُخْفَیة  ِإنَّ ع  ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه  َتَضرُّ

الل َرْحَمَت  ِإنَّ  ا  َوَطَمع  ا  اْلُمْحِسِنیَن   ِه َخْوف  َن  م  ِریٌب 
َ
که    ردگارپرو )  ق است  الله  شما 

روز  آسمان در  را  پرداخت. شب  عرش  به  سپس  آفرید.  روز  در شش  را  زمین  و  ها 
مان او  و آفتاب و ماه و ستارگان مسّخر فر  طلبدی و روز شتابان آن را م  پوشاندیم

گاه باشید آفرینش و فرمانروای ست. خدا، آن پروردگار جهانیان،  وسزاوار ا ی  هستند. آ
زیرا او متجاوزان    ؛بزرگ است * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید   ایتغبه 

سرکش را دوست ندارد * در زمین آنگاه که به صالح آمده است فساد مکنید و خدا  
 .(ت خوانید. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک اسبیم و امید ب ی را از رو 

واقعه بعد از نماز مغرب،    ۀبعد از نماز صبح و قرائت سور   یس  ۀ( قرائت سور ج
 مدت چهل روز. به 
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 1و رحمة الله و برکاته.  یکمعل والسالم

 پرسش:

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 

 . یددهکنم به آن پاسخ  یدارم و خواهش م یمن، سؤال آقای

سال    یکاز    یشازدواج ب  یام و از ابتدا ـ خادم شماـ هفت سال است ازدواج کرده  بنده
  دیدمیهنگام مرا شب   هاآن   طوری کهبه ملعون قرار گرفتم؛    یهایس در معرض هجوم ابل 

کردم و کارم یم  قرارییو داد و ب  یغو من شروع به ج  کردندی که اقدام به ترساندن من م
رها    یت وضع  یناز ا   محمدبه فضل خدا و برکت قائم آل   یول  ید؛هم رس   یآزار به خود  یحت

 شدم.

گفتند سحر است و    یا دانستم. عده ی بودم و علتش را نم  یر کار خودم متح  یندر ا   من
 داند.می  ؛ خدا است یزدگگفتند جن  یبرخ

 نشده است.   یبه من روز  یها فرزند سال  ین ا  در

آن را از دست دادم و  روشنی  ها بدون علت  ماه  ینو در اولباردار شدم    یشماه پ  شش
از دست    یز آن را ن  ی، باردار شدم و در همان موقع در ماه دوم باردار   چهار ماه بعد از آن مجددا  

ا  ا   یمشخص   یهم علت پزشک   موضوع  یندادم که  به  توجه  با  دارو   یشههم  ینکهنداشت؛ 
 خوانم. یبرم و دعا می ، به خدا پناه ممکنمصرف می

  مشخص   یش آزما  یا  یدستگاه سونوگراف  ۀیلوسمن به   ی است که باردار   ین ا   یگرد  مشکل
دان کرده  نکته پزشک معالج را سرگر   ین شود و ا یکه کودک ناگهان سقط م  ی شود تا وقتی نم

 !یابدی نم ی پاسخ  یاست و و 
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!  شودمی  ین وجود دارد که باعث سقط جن   «یانصب»اّم   یا نام »تابعه«  به   یزیام چشنیده 
 !گذاردی م یربودنش تأث یدار و پا ینجن ی سحر و جادو رو  ینکها  ینهمچن 

اختصاص  من    فقط به  ین ا و    ید؟دار   یتوضع  ین ا   یبرا توضیحی  شما    یامن! آ   یو موال  آقا
دهد. از شما التماس دعا    یرخ  یخداوند به شما جزا   .دارندوجود    یاری بس  ندارد؛ موردهای 

 . یمدار 

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته.  یکم و عل

 نماز شب را ترک نکن. 

 گفتن مداومت داشته باش. بعد از نماز صبح، بر ذکر 

 را بخوان. ین و معوذت یالکرسیة از خواب، آ پیش

و نوشته را در ظرف    یسکاغذ بنو  یک  یرا با زعفران رو   ینو معوذت  یالکرسآیة
  ؛ برود  ینجس  یآب غسل را رها نکن که به جا   یآب غسل کن ول  ینحل، و با ا   یبآ

 . یز بر   ـمثل آن ییجا  یادرخت ـ  یک  ی بلکه آن را جمع کن و پا 

 1صافات را هر روز بخوان. ۀاول سور  ۀیآ 10و  یم مر  ۀاول سور  ۀ یآ 12

 پرسش:

  ، حبیب گرانبار استها برای شما سخت و  دانم این می  ینکهبا ا   ، احمدالحسن،  حبیب من
او و  میان    زیادی   یاست ازدواج کرده است و مشکالت خانوادگ  یاز دوستانم مدت  یکی  من.

برا چند بار کارهایی    . همسرش وجود دارد از    .اندجادو کرده  یشانکردند که معلوم شد  بعد 
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دو همسر    ین و جادو دوباره به سراغشان آمد و باعث اختالف بدوباره آن کار را کردند    یمدت
 ؟دارید هاآن برای  یا یه توص  چه شد.

 .عجله دارم ،احمدالحسن من،  عزیز 

 پاسخ: 

  ید کاغذ سف  ی و فاتحه را با زعفران و گالب رو   ید و توح   ین و معوذت  یالکرسةیآ
آن    با   هاآنسپس هرکدام از  .  کنندحل  آب    یتر لچند  ها را در  سپس نوشته و    یسندبنو 

  ی در جاآب و    ،دن کنجمع    یرا در ظرفآن  آب    و   ،کندغسل جمعه غسل    آب همانندِ 
 1. ریخته شودپاکی 

 پرسش:

درمان دوستم    دربارۀاز شما    یش. چند روز پ ی منآقا  ،، از شما التماس دعا دارممن   یزعز 
. پس از انجام اعمال، همسرش  و بعد از آن اعمال را انجام دادند  یدم جادو پرس و  از سحر  

بدتر  هم  و حالش بدتر شد و شوهرش    کردند، میجادو    هاآن   یکه برا   ید را د   ی افراد  ( زنش)
با  .شد وضعاحمدالحسنکرد؟    ید چه  وضع  ،استآور  رنج   یاربس  هاآن  یت ،    یسالمت  یت و 

 . استوخیم  یاربس  یزهمسر ن 

 پاسخ: 

سبحانه  »  :گوید و خدا را هزاران بار ذکر    یرددر دست بگ   یحیتسب   هاآناز    یکهر 
الله   القهارهو  سور   و«  الواحد  خواب  از  قبل  روز  واقعه  یاسین  ۀهر  صبح    ،و  در  و 

 2را بخوانند.   ینو معوذت یالکرسةیآ
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 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

ا   خواهم؛ی در مقابل شما، عذر م  امیخاطر کوتاهمن، به   موالی حال، خواهش    ینبا 
 . یدو به سؤاالتم پاسخ ده  ید بر من منت گذار  کنمیم

 هاآن که به    یمدار   یاعتقادات و عادات و رسوم   هایما عراق  دانید یمن، شما م  موالی
درست    یاکه آ  ید عادات و رسوم به من پاسخ ده   ین ا   ۀ است که دربار   ین خواهشم ا .  پایبندیم
 یر؟ خ یا هستند  

زم(؛ به   یم دار   یرسم  مثال   کرده،    یمانکه مثال  تازه زا   یالزم است کس ینکها   یعنینام )اللَّ
که تازه ازدواج کرده، تا چهل روز،    یو کس  یند؛ را که تازه ازدواج کرده، نب  یتا چهل روز، کس

خاطر   ینبه ا  ینند؛ را نب  یگرهمد یدبا  ین، مردان هم همچن   یند؛را که تازه عقد کرده، نب  یکس
نخواهد شد؛ اگر    یگریو د   دشویباردار م  یکیچراکه    ؛ )لزم شامل او نشود( و تنها بماند  که

از    ینکها   یا)لزم( باز شود   ینرا له کند تا ا   یا برود و چشم مرده  ید)لزم( شد، با  ینهم دچار ا 
  ۀ که هم   ی امور   یل قب   ینو از ا   ید؛ بشو  یت خودش را با صابون آن م  یا بپرد    یا قبر مرده  یرو 

 . کنیمیعمل م هاآنو به  یممعتقد هاآنما به 

ا   یت، از منبرم به خدا  پناه می و    من،    کنمی ندارم؛ پس خواهش م  ی امور اعتقاد   ینبه 
 ؟ خیر یا هستند  یحصح یا که آ یداعتقادات جواب مرا بده ینا  ۀ دربار 

  قدمثابت  یتباهل یت هستم تا بر وال  ن امؤمن ۀخودم و هم ی شما خواستار دعا برا  از
؛  ارزانی داردصالح به من    یاوند، دودمانکه خد  ییددعا فرما   کنمیو از شما خواهش م  یم؛بمان 

 . یرو جزاکم الله خ

 پاسخ: 

 السالم و رحمة الله و برکاته  یکم و عل
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 خدا حفظتان کند. 

 1. یستندن صحیح 

 پرسش:

 و رحمة الله و برکاته  یکمسالم عل 

همسرم به او نگاه    .بود   یک و اتاق، تار داشت،  اتاق من  دری مثل  که    یدمرا د  ی انگار اتاق 
  . است  یدهبود و به من خبر داد که از آن ترس   یدهترس   .در اتاق است  یانگار صورت  یدکرد و د

فلق کردم    ۀو پس از آن، شروع به خواندن سور   ،ناس را خواندم  ۀو سور   یستادمدر درب اتاق ا 
َو  ۀ  یندن[ آهنگام ]خوا خصوص  بهآن را کامل کردم؛    ینکهتا ا   یدمِکشمی درد    آیدمی  یادمو  

اثاِت ِفي اْلُعَقد فَّ   ینکه و پس از ا   (دمندیها مکه با افسون در گره   هاآنو از شر  )  ِمْن َشر  النَّ
  یده ترس  ناز مشاید  دانم،ی نم . بود  یدهانگار ترس .خواندن تمام شد، همسرم به من نگاه کرد

در  شدم    یدارو ب  یدم؛ او ترس[ با  یز]من ن   یادش، خاطر فر زد و به  یاد بود؛ و در صورت من فر 
 .زدی م یع ضربان قلبم سر  حالی که

   یست؟ ست و درمان چه ی خبر  یا ما، آ یم کر  آقای

 شما را رحمت کند.  ین والد دعا؛ خداوند التماس

 پاسخ: 

 . السالم و رحمة الله و برکاته یکم و عل

 خداوند، شما را زنده ِبدارد. 

و اگر همسرت باردار    ید؛ را بخوان  تینو معوذ   یالکرس یة آ  یشهشما و همسرت هم  
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پ ز   ،از خواب  یش است،  از هر  تا  را بخوان  را    ین همچن  ی؛کن  یدور   یانیآن    ر بآن 
بسترتان    یرخانه و درب آن و منافذ آن و ز   یهابخوان و آب را در گوشه  یظرف آب
 1بپاش. 
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 نذر
 پرسش:

.  یدخدا با آب زمزم بشو  ۀ در کنار خانرا اش سالهیازده پسر    یهانذر کرده است چشم   یزن
عمره به مکه ببرد تا به نذر وفا    ی او را برا این زن    یرد پذیپدر آن پسر طالقش داده است و نم

 زن است؟ ین ا  عهدۀبر  یفی کند. چه تکل

 پاسخ: 

 1. یستزن ن  ینا  عهدۀبر  یزی چ

 

 
 . 21ص  3ج  :های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 1



 خون   ی و اهدا حجامت
 پرسش:

برا  حکم  یحجامت  چه  از    یزنان  روا   یکیدارد؟  برادران  م  شنیدم  یتیاز    گفتیکه 
 زن مکروه است. یخود برا ِی خودحجامت به 

 پاسخ: 

را    خداوند شما  .زن  یمرد و چه برا   یحجامت خون داد، چه برا   یجاتوان بهیم
 1را استوار سازد.  یتان هاو گام  یدعطا فرما  یقتوف

 

 
 . 34ص  3ج  :های فقهی، مسائل متفرقهپاسخ - 1



 عمومی  احکام
 پرسش:

اش محرم است؟  زادهخواهر مادر که فقط از جانب پدر خواهرند، با خواهر  یعنی )خاله(    یاآ
  ّی وص  یاش اگر فقط از طرف پدرش باشد، حالل است؟ آقا زادهخواهر  ای بر   یی دا   ینهمچن 
شما را    ییداتش است. خداوند متعال با تأ   یجاز مناطق ما را   یاست که در برخ  یزی چ  ین من، ا 
 . یدفرما  یاری 

 پاسخ: 

 . ینرب العالم والحمدلله یم،الله الرحمن الرح بسم

  یی و دا  ؛ باشد هاآن  یاز هر دو چه از محارم است چه از پدر و چه از مادر و  خاله
 1. استصورت  ینبه هم  یز ن

 پرسش:

 دارد؟  یلحاف هنگام خواب چه حکم یک با دو زن  یا دو مرد  پوشاندن

 پاسخ: 

 2نباشد. ی و ضرورت یازمکروه است اگر ن
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 پیوست 

توسط دکتر  و    سؤال  آوری جمع ین  یزدهمدر کتاب س  ی محمد مغرب  یق توف توضیح آن 
 :احمدالحسن  یدس ی، نوشتۀ حوار 

مثال  قانون ارث در    گیرد؛یدر نظر نم  ی همه را مساو   یزن   یحیان و مس  یهودیان  یعتشر 
حافر بن    َصُلْفحاد بن   و دختران  1):  دهدی قرار نم  یزن و مرد را مساو   ید، و جد  یمعهد قد 

دخترانش    ی هاآمدند و نام   یک نزد   ،یوسف بن    یَمَنّس   یل از قبا   ،یَمَنّس   بن   یرماکجلعاد بن  
حضور    و به   کاهن   و عازارِ   ی حضور موس  و به   ۲.  و ِترَصه   ، ِملَکه، حجله ، نوعه : َمَحله ستا   ینا 

مُرد و او   یابان پدِر ما در ب  ۳گفتند:  ،یستاده ا  اجتماع  یمۀ ، نزِد دِر خجماعت  ی و تمام سروران
خود ُمرد،   در گناه  شدند؛ بلکه  دستضد خداوند هم  بر  قورح  یت در جمع  نبود که  گروه از آن

پسر   یدر حال نام  پس  ۴.  نداشت  ی که  ا   چرا  از  ما  م  ی پسر   که  جهت   ین پدر  از    یانندارد 
  ی دعو   ی موس  ۵.  بده   یبیپدرمان نص   برادران  یانما را در م  روین محو شود؟ ازا   اشیرهعش

به   یشانا  آورد.    را  پروردگار  موس  ۶حضور  خداوند  خطاب  ی و    دختران   ۷:  گفت   ،ردهک  را 
البته گویندیم  َصُلْفحاد راست  ا   برادران   یاندر م  .  و    بده   یشان ا   به   یملک موروث  یشان، پدر 

 ی ، بگو: اگر کسکرده  را خطاب  اسرائیلی و بن  ۸منتقل کن.    یشانا   را به   یشان پدر ا   یب نص 
  ک نباشد، مل  ی و اگر او را دختر   ۹د.  یبده  دخترش   باشد، ملک او را به  نداشته   ی و پسر   یردبم

.  یدبده  پدرش   برادران  نباشد، ملک او را به   ی و اگر او را برادر   ۱۰.یدبده  برادرانش   او را به 
  تر یک نزد  یِش خو  که  اشیله از قب  هرکس  نداشته باشد، ملک او را به   ی و اگر پدرش برادر   ۱۱

  کهباشد؛ چنان  ی شرع  اییضه فر   اسرائیلی بن  ی برا   ین ا   تا از او ارث َبَرد. پس  ید باشد بده   او
 1(. امر فرمود ی موس پروردگار به 
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 : گویدی اصحاح م ینا  یردر تفس یملط یعقوب  یس تادر پدر 

  ی زندگ  یاندو نکته در پا ۀاصحاح دربردارند ین: اوعشی ینیو جانش  یراث »... قانون م 
  یین از داستان دختران صلفحاد و تع  است  که عبارت  یاست انب  ینـ در ب بزرگ  یامبر پـ  یموس

  گرداند یم  یراثهمه را ملزم به قانون م  دخداون   ینعنوان سرپرست قوم... بنابرابه  یشوع
  برد یپسر نداشته باشد، دخترش از او ارث م   یتو اگر م   بردیکه در آن پسر از پدر ارث م 

 ... برندیاو ارث م  یرۀعش ترینیکنزد یااو  یعموها  یانداشت، برادران او  یو اگر دختر 

را    یشرع  ۀدختران صلفحاد، قانون ارث آمد که ورث   یۀسبب قض: بهیراث... قانون م 
عبارت است از پسر، سپس دختر، سپس    یمکرد  یانطور که بو همان    ؛دهدتوضیح می

 1.«یرهعش ترینیکنزد یابرادران، سپس عموها 

 :  گویدیاصحاح م ینخود در رابطه با هم  یردر تفس یفکر  یوس آنتون  یشکش ین همچن 

  برد ینداشته باشد دخترش از او ارث م  یپسر   ،تیّ بود که اگر م  ینا  ید»... و قانون جد
براد  یو اگر دختر   اشیرهفرد به او از عش  ترینیکنزد  یا  یشعموها  یاران  نداشته باشد 

 که:  کنیمیمالحظه م برد؛یارث م 

کار موجب    ین برکت ا  یبشان؛گرفتن نص   یاصرار دختران صلفحاد برا  یجۀنت  -4...  
 2به دست آورند...«  یراثم  یبرا یدیشد قانون جد 

به   یو قانون اله یع عنوان تشر به   یهودیانو  یحیاناست که مس یعتی از شر  یا نمونه  این
 آن معتقدند. 

م  یع،تشر   این در  را  زن  و  نم  یمساو   یراثمرد  هم ظلم محسوب    ین ا   یاآ  دهد؛ یقرار 
  ی ا عده   مثلـ   داند یرا واجب نم  ین قوان  کردنیاده پ   یسا کل  ییمخواهد بود بگو  ی کاف  یا   شود؟یم

 
اصحاح    ،سفر اعداد  یرتفس  یشوع  جانشینیو    یراث قانون م  ، یعقوب  یستادر پدر    ، یم عهد قد   ،کتاب مقدس  یرتفس  - 1

27 . 
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 مردم حکومت نکرده است؟!  نی در ب یسیع یرا ز  ـدهند ی کار را انجام م ین که امروز ا 

حکم خداوند آماده بود به   یسیع  یبرا   یحکمران  یطاست که اگر شرا   ینا واقعیت    اما
 آمده است:  یل . در انجکردیمتعال قضاوت و حکم م وسبحان 

تا تورات  من آمده   ید تصور نکن  17) ن   یا انب  یاام  آن را نقض کنم،    امیامده را نقض کنم. 
نابود   ینکه آسمان و زم  ی: تا زمانگویمیحق را به شما م  18ام.  آن آمده   یلتکم   ی بلکه برا 

پس هرکس    19واقع گردد.    ی تا همگ   رودی نم  ین نقطه از تورات از ب  یک   یا حرف    یک شود  
ا   یکی دهد، در ملکوت آسمان    یمتعل  ینرا بشکند و به مردم چن   ینتر کوچک  ِم احکا  ین از 

او در ملکوت آسمان بزرگ خواهد    ید، نما  یم شمرده شود؛ اما هرکه به عمل آورد و تعل  ینتر کم
 1.«شد

به آن اقرار کرده    یسی و ع  هآورد  یکه موس  یو قانون اله  یع تشر   ینامکان دارد ا   آیا
  ،کندی ف شود که در حق زن ظلم میوص ت  گونهین ـ ا در چهارچوب تورات قرار دارد   یرا ز است ـ 

 قرار نداده است؟! یزن و مرد را مساو  یرا ز 

عمل    یع تشر   ینبه ا   ، امکان حکومت نداشته  یسیکه چون ع  یاییماگر کوتاه ب  حتی
متعال  وخداوند سبحان  یکه از سو   یقانون را در حال  ینا   یحیانامروزه مس  یا نکرده است، آ

 !پندارند؟ی است ظلم م

و  هستند    یاند قانون الهآورده   یسیقبل از ع   یای که انب   هایییعت شر   ۀ هم  بنابراین
امکان   هاآن   یبرا   یسیمانند ع  خداوند   ی خلفا  یهاقوم  ینکه اما ا   د؛ نشوی ابدا  باطل نم

  یحت  شود؛ی بودنشان نمظالمانه   یا  ین قوان  ینموجب نقض ا این    ،اندرا فراهم نکرده   یحکمران
شرا   ی زمان احکا  یع که  اله  یاله  م و  احکام  م  یگری د   ی با  نسخ   ، شوندی نسخ    ، شدهاحکام 

 
 .5اصحاح  ،یمت یلانج  ، یدعهد جد  - 1
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احکام در چهارچوب    ینا   ۀ خواهند ماند؛ و هم  ی سبحان باق  یاز سو   یعنوان حقعادالنه و به 
  یبا توجه به دوران، اقوام و مقتضا  هاآن   یلاز تفاص  یخداوند قرار دارند؛ هرچند بعض   یعتشر 

 . یابد ییر تغ یحکمت اله

  یحال مانع  ینبداند؛ با ا   یبا مرد مساو   یزچکه زن را در همه   شودی نم  یدا پ   یعاقل  یچه
  ی قبط  یسای کل   ی از رأ   یکه حاک  یم سوم را نقل کن  ۀپاپ شنود  ۀاز رسال  یمثالکه  وجود ندارد  

لمبت  »آن را در کنفرانس    یشوی شدن زنان است و اسقف بارتدکس در موضوع جواز کاهن 
 ده است. مطرح کر  1988در انگلستان در سال   «یکانآنجل

 :گویدی سوم م ۀشنود پاپ

را    یرز   نکات  یمجو کن وجست  یمقد   یسایکل اعتقادات  در کتاب مقدس و    ی»... وقت 
 : بینیمیم

:  گوید یپولس رسول م   یسخصوص قدّ   ین : در اپردازد یبه آموزش نم   یساـ زن در کل 1
  یم تعل  دهمیو به زن اجازه نم 12 یردگ  یمکامل، تعل  یمو تسل یدر آرام یدزن با 11)

آدم اول ساخته شد و    یرا ز   13بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند.    یا   دهد
  15گرفتار شد.    یر خورده، در تقص   یب بلکه زن فر   ، نخورد   یب و آدم فر   14بعد حّوا.  
و تقوا استوار    یتدر محبت و قّدوس  یمان رستگار خواهد شد اگر در ا   ییدن اما به زا 

 ( 15تا  11:  2 یموتائوس)اول ت (.بماند

ممانعت    ینا  یبرا   یهیتوج  ه،ینزم  ینپولس رسول در ا  یسقدّ   یمتعال  کنیمیم   مالحظه
م ارتباط   کندیمطرح  و شرا  یاجتماع  یطبا شرا  یکه  زمان،  آن  کل   یط در  که    یساخاص 

به مرد و  ینشآفر  یابتداکه از  اموریندارد؛ بلکه به   کردیم  یترعا یموتائوس شاگردش ت
سبب گناه از  آدم و حوا به ینکهقبل از ا  یاست؛ و حت شدهزن ِاختصاص دارد استناد داده 
  یعتا  دهد، طب   یمتعل  یسازن در کل   یستن  یستهشا  دانیمیبهشت خارج شوند. حال که م

کاهن در کنار آموزش و    یرابه او داده شود؛ ز   یزشدن ناز کاهن  ینخواهد بود درجات  یزجا
 خود بر عهده دارد...   یتدر حدود مسئول  یزگانه را نشعائر هفت  انجام  یفۀوظ  یساکل   یرهبر 
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کتاب    ۀحقوق به زن که خارج از چهارچوب آموز   یکردن در اعطامبالغه  یجۀنت   -10
 است:

کار    ی. حترودیم  یشکتاب پ  ی هاآموزه  یل سمت تعدسرعت بهجهان به  بینیمیم   ما
  ۀ و کلم  کنندیاست که اسم »الله« را مؤنث فرض م  یدهرس  ییبه جا انمدافعان حقوق زن

  یاری کتاب در مواضع بس   ییرکار موجب تغ  ینو ا  کنندیما و شما« را منع م   ی»پدر آسمان
دارد  اختصاص    یگر د  ی هاو ارتباط آن با قسمت  یاله  یماقان   هب  هاآناز    یکه بعض  شود یم
و پدر    یحمس  ۀگونشدن و عمل کفارهبه فدا  یزن  یو بعض  ـیارتباط پسر با پدر آسمان   ثلمـ

 دارد. اختصاص کاهنان  یسعنوان رئاو به بودنیروحان

  ی موانع عمل   یردهی، والدت و ش   ی،زنان، در دوران باردار   دربارۀ:  یـ موانع عمل11
از زنان کارمند به    یبرخ  یفدر وظا  یطوالن   یلیتعط  هاآنکه بر اساس  موانعی وجود دارد؛  

  ی دار خانه  یفۀطور کامل او را از وظبه  یشدن به کار کاهنمشغول  چه بساو    آیدیوجود م 
 1.«  هاست...آن ۀاز جمل یزت کودکان ن یکه ترب  دارد؛یبازم 

ن   یدو جد   یم زن در عهد قد  یجه نت   در با مرد    ۀ امروز در هم  یسایاز نظر کل  یز و  حقوق 
 ! شود؟یظلم محسوب م ین ا  یا . آیستن یمساو 

 
شنوده  - 1 کل  ،پاپ  دربار   یساینظر  آنجلکاهن   ۀارتدکس  لمبت  کنفرانس  زن،  سال    یکانبودن  در  انگلستان  در 

 (یشویانبا ب یرسم یتسا، برگرفته از وب1988
 http://www.metroplit-bishoy.org/arabic/dialogues.htm 

http://www.metroplit-bishoy.org/arabic/dialogues.htm
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 بغداد. ـ  ، عراق  التوزیع





 هایتساوب

اسماعک  یرسم  ۀصفح  • احمد  م  یله  آن  در    امامفرستادۀ  و    یوص  یسد،نو یصالح 
 بوک: در فیس  مهدی

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/2003079943072992 

 :یمانیال احمدالحسنو امام  یانصار امام مهد  ،اللهانصار  یتاالرها  •

https://vb.almahdyoon.com / 

 بوک: در فیس  احمدالحسن  یددفتر س   یعلمبخش   ۀصفح •
https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4155660221128029 
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 : paltalkدر   یروم انصار االمام المهد  •

https://www.facebook.com/sawtalansar 

Paltalk > Middle East > Islam > ansar al imam almahdy 
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