
و الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین  بسم اهلل الرحمن الرحیم

الطاهرین و الصلوات التامات علی قطب العالمین موالنا صاحب الزمان روحی و أرواح العالمین له الفداء و لعنه 

 اهلل علی أعدائهم أجمعین.

روزگار سید محمد مهدی که در موضوع پوشش کار و عاصی سیهی گناهبندهای کوتاه است از این رساله

شود بحول اهلل و قوته. روایتی است از حضرت مسلمانان و مؤمنان و نوع رفتار ایشان در این مسأله نوشته می

گر فرمایند ارسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم که در یکی از کتب علمای قدیم اهل سنت دیدم که می

ی یکی از اوالد علی علیه السالم امر به معروف و نهی از منکر نکند، خیری در آن امت نخواهد بود. پس وظیفه

 ی بزرگ است.ما انجام این فریضه

اطاعت از معصومین صلوات اهلل علیهم أجمعین هستیم اما باید توجه داشت که ما در نوشتجات خود، مقید به 

ایی که هبازیآوریم. بنابراین تعصبات خشک یا مقدسات ایشان را به تحریر نمیو ابدا حکمی خارج از فرمایش

در بیانات ما جایی ندارد.  -هر چند به حسب ظاهر محتاطانه باشد-اند آن بزرگواران برای ما تعیین نفرموده

شد. اگر ی حجاب، وجوب پوشیدن چادر نبامثال ممکن است حکم رسول خدا صلوات اهلل علیه و آله درباره

ی ما بیان حکمی است که ایشان ها بگویند زن باید چادر سر کند، من با ایشان کاری ندارم. چون وظیفهمقدس

اند و احتیاط در جایی که خود ایشان اند که باز هم خودشان فرمودهاند و احتیاط را در جایی قرار دادهفرموده

 خناس لعین است. نفرموده باشند، در حقیقت احتیاط نیست، بلکه وسواس

انند چه را می دیگر که الزم است عرض کنم، خدمت ارباب قلم و علمای بزرگوار است که حقیر این کتابنکته

دانم که طوری بنویسم که همه نویسم. یعنی خودم را ملزم میهایم به زبان مردمی میبرخی دیگر از نوشته

ند و به آن عمل کنند إن شاء اهلل. حتی اگر شده مطالب بفهمند و بدون رجوع به کسی بتوانند مطلب را دریاب

 کنم بقوه اهلل تعالی.علمی و لغات پیچیده را فارسی کرده و تا جای ممکن به زبان ساده بیان می

  



 مقدمه

مسلمانان و مؤمنان بدون هیچ  ،شود، اما در گذشتهی حجاب تأکید بسیاری میاگرچه این روزها بر روی مسأله

که کردند و نیازی به جبر و زور نبود. مگر آنعمل میآگاه بوده و خودشان به مسائل خودشان  ،زامیتأکید و ال

مسلمان نبودند یا از مسأله آگاهی درستی نداشتند. علت اینکه تصمیم به نوشتن این رساله گرفتم این بود که 

احادیث هم مختلف وارد شده است. دیدم فتاوای علمای بزرگوار در این مسأله دارای پراکندگی است و البته 

شود و الزم دانستم که خودم تحقیق مسأله را بکنم تا در نزد خداوند جبار، روسیاه و پس دیدم قلبم آرام نمی

نشر آن است، الزم و واجب بود که این علم زیبای گوارا را  علم،عمل نباشم. و باز با توجه به اینکه زکات بی

 .برای شما به ارمغان بگذارم

چون نگاه مردان و زنان به یکدیگر، نوع پوشش زنان در برابر نامحرمان، نگاه جا به مسائل مهمی همما در این

 سواری زنان و سوارکردن به افرادی که مسلمان نیستند، حکم نگاه به نامحرم در عکس و فیلم و آینه، زین

 ایم.زنان مؤمن پرداختهی امروزی و در آخر ویژگی مردان و شدن ایشان بر وسایل نقلیه

دهم. ی دستورات الهی بکه احکام شرعی مسائل پوشش و نگاه را بنویسم، تذکراتی دربارهدوست دارم قبل از آن

البته در ضمن بیان مسائل هم از تذکرات الزم خودداری نکردم و آنچه را که خداوند عالم بر قلم جاری فرمود 

کنم، باید به طور مفصل در جای دیگری نوشته شود؛ اما عجالتا عرض می ام. تذکراتی کهدر اختیار شما گذاشته

 ها شود.ای به آنجا الزم است اشارهدر این

  



 تذکرات کلی

ها و فرستادن این همه پیغمبر و وصی پیغمبر، کنم که هدف اصلی خداوند عالم از خلقت انساناوال عرض می

ها موجب رشد و تعالی و اند و هستند و همینینها هدف بودههمین رعایت احکام شرعی نبوده است. اگرچه ا

اختالف درجات مؤمنین در بهشت و کافرین در جهنم خواهد شد؛ اما هدف اصلی، همانا ایمان و شناخت 

خداوند عالم است. پس اگر کسی توانست گوهر ارزشمند شناخت خداوند را در قلبش بکارد، به آن هدف 

نشینی و صدقات و دادن زکات و حج رفتن و کربال رفتن ز کردن و روزه گرفتن و خانهرسیده و اال از هزار نما

ای نخواهد چید. پس اصل اصیل اسالم و ایمان، همان و چادر سیاه را به خود پیچیدن، واهلل که هیچ میوه

ی ندارد طور که درخت بی ریشه، هیچ جایگاهی تمام اعمال است و همانشناخت خداوند عالم است که ریشه

های ها حرفگونه ثمری نخواهد داشت. اینشود، اعمال بدون شناخت خداوند هم هیچو خشک و فاسد می

کوبید! توانید به احکام شرعی عمل کنید. بله، سری بر مهر میبسیار بزرگی است که تا از آن سیراب نشوید، نمی

اید. اما اگر خدا اید و نه روزه گرفتهنه نماز خوانده دارید! ولی هرگز،دهانی را از خوردن و آشامیدن باز میبله، 

را شناختید و به او ایمان آوردید و او را دوست داشتید، دیگر الزم نیست من به تو بگویم چادرت را چطور بگیر 

یا نمازت را چطور بخوان یا زکاتت را هر سال به فقرا بده. تو خودت همه را بدون زحمت و مشقت و از روی 

 دهی.عالقه انجام می شوق و

از همین جا بدانید که مسلمانان و مؤمنان مرد و زن در درجات مختلفی از ایمان قرار دارند و چون زمان ورود 

ها و آسایش الهی مندی از خوشیهای بهشتی و سراهای رحمت و نعمت همیشگی رسد و موعد بهرهبه باغ

کند. یک جا نوکری مید گرفت. یک کسی است که در آنای قرار خواهای و در درجهشود، هر کسی در طبقه

کند. یک کسی است یک خانه دارد، یک کسی است شهرها و کشورها دارد. کسی است آقایی و سروری می

 ها خوشیک کسی است ده نوکر دارد، یک کسی است هزاران نوکر دارد. یک کسی دلش به عسل و آب و میوه

آید. کدام ها رایگان به دست نمیلقای اهلل سپرده است. اما این است و یک کسی است که دل در گروی

اید که بدون اجناس، بفروشد؟ کدام گنجی است اید که نکشته، بدرود؟ کدام کاسبی را دیدهکشاورزی را دیده

ها کرد. هر چند، اعمال دو روز دنیا در برابر سرای بی ها کشید و عملکه بی رنج حاصل شود؟ پس باید رنج

شود. هیچ سختی ندارد. هر نتها چیزی نیست و در نزد مؤمنان قوی و با درجات باال، حتی رنج هم دیده نمیا

کنند از روی شوق است. در ره منزل لیلی که خطرها است در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون چه می

 باشی.

فراد ضعیف، قابل تحمل باشد و برای از این جهت، خداوند عالم، احکام شرعی را طوری قرار داده که برای ا

افراد قوی، شیرین و قابل ترقی. اما چطور؟ اگر کمی در احوال مؤمنین و مؤمنات عالی مقدار اندیشه کنید و 

مبران پیغاند یا واجب. بینید که ایشان در زندگی خود یا حرام داشتهکمی زندگی ایشان را مطالعه کنید، می

گذاشتند. اما در زد. هیچ عمل مستحبی را کنار نمیمکروهی از ایشان سر نمی اند. هیچ عملطور بودههمین

قدر بهره شوند. حال، این درجات تو و این همت تو! هر چه همت کنی، هماندرجات بعد، افراد مختلف می



گر خواهی برد. اگر مستحبات و مکروهات را تا جایی که می توانی رعایت کنی، خودت نفع خواهی برد. اما ا

ضعیف االیمانی، واهلل خدا نخواسته بر تو تکلیفی را حمل کند که طاقت آن را نداری و به خاطر یک تکلیف از 

دین و اسالم و خدا نعوذ باهلل بد بگویی یا زده شوی. پس هوش و دقت خود را جمع کن و ببین که در این 

دت، کمر همت را محکم کن و نباش مانند ایم و بر حسب لیاقت و اشتیاق خورساله، ما احکام را چطور نوشته

 کسانی که نفهمیده، عمل می کنند. چرا که عمل بدون فهم، در نزد خدا ارزشی ندارد.

  



 برخی از احکام نگاه کردن:الف( 

  نظر به زوج و زوجه خود: -1

برند. لکن نگاه به فرج، دیگر لذت میها از یکاست که آندلیل همین به نظر به تمام بدن او حالل است و 

 ندینگاه کنی و فرز در فرج، اگر به آن حرمت زن است. خصوصا موقع دخول برای حفظالبته کراهت دارد که 

 به وجود آید، خوف کور شدن او وجود دارد.

 :خود نظر به محارم -2

است. حضرت  "ساعد دست"و  "سر"و  "ی سرمو"در  ،غیر محارم پوشش زنان در برابر محارم وتفاوت 

های اند و آن را جزء زینترا در نظر کردن نامحرمان تحریم کرده هاراحتا اینو السالم ص صلوهابوعبداهلل علیه ال

 کرده است.منع  ،ن از نگاه به آن جز برای محارماند که قرآطنی زن به حساب آوردهبا

مانند پدر و برادر و پسران برادر و پسران خواهر و عمو و دایی( سر و موی ن برای زنابنابراین، در برابر محارم )

سر و از محل بازوبند تا سر انگشتان دست و از محل خلخال و یا پابند تا سر انگشتان پا را جایز است که 

ند مگر حیوان باش ؛کنندتلذذ نمیقصد و نیت به جز شوهر، نظر به  تمام محارممعلوم است نپوشانند. البته 

 به قصد تلذذ کنند. نگاه ،نعوذباهلل که به خواهر و برادر خود

 :نظر به غیر محارم -3

 پا دردو های قدم اند. اما پوشاندنها را در برابر نامحرم واجب ندانستهتمام علما، پوشاندن صورت و کف دست

 است. مشهور بین علما 

وای بسیاری از علما را و خصوصا محققین ایشان را بررسی کردم به ، حقیر که در احادیث نظر کردم و فتلکن

ها، گردن، دو دست از محل دستبند تا سر انگشتان دست و دو پا از صورت، گوش"این برخوردم که پوشاندن 

بدون نیت تلذذ و شهوت و فتنه و  هاو نظر به آن محل واجب نیست "محل پابند یا خلخال تا سر انگشتان پا

 ام نیست.حر ریب

 ها.ای هم کشیده باشد یا انگشتری هم در دستش باشد، جایز است نظر کردن به آناگر سرمه

های بدن زن نامحرم که البته با لباس پوشیده است، حتی اگر چنین جایز است نظر کردن به سایر قسمتهم

ره یا باس نباشد و گل یا نومثال لباس تنگی باشد، یا اصال ل-چه را که زیرش است بکند لباس او توصیف آن

در تمام این حاالت، فعل حرامی رخ نداده است. بر عقال پوشیده نیست که بسیار بعید  -چیزی مانند آن باشد

هایی در کار نبود یا اضطراری رخ چون نیتچون کارهایی بکند، لکن اگر هماست فردی بدون نیت فاسد هم

ر کردن هم بدون نیت فاسد حرام نیست. اما اگر لباس شفافی داده بود، فعل حرامی مرتکب نشده است و نظ

 باشد که بدن یا موی سر از زیر آن دیده شود، حرام است نگاه کردن.



موجب ترفیع درجات و اختالف حاالت در طبقات و چادر سر کردن و پوشیه زدن از مستحبات مؤکد است 

روند. لکن بیرون نمیاز منزل خود، آن هم جز در امور ضروری بدون رو گرفتن مؤمنات البته مؤمنات است. 

 های حجاب را رعایت کند، کار حرامی نکرده است.اگر کسی حداقل

طور که عرض شد، مستحبات و مکروهات مخصوص افرادی است که خدا را از روی محبت قلبی همان

انجام  تر دوستت داشته باشد.که او بیشکنی پرستند. چرا که اگر کسی را دوست نداشته باشی، کاری نمیمی

 مستحبات و دوری از مکروهات برای همین است که محبت خدا را برای خود جلب کنیم.

نامحرمان است که متأسفانه بسیاری از افراد الابالی همانند سایر خواهر زن چنین حکم پوشش و نگاه به هم

 .این مسأله را رعایت نمی کنند

ا بپوشانند، بلکه ردان، محدود به عورتین است، اگرچه مستحب است از زانو تا ناف رموضع حرام در مورد م

اجماع بر خالف سنت  ی مردم،همه ،مستحب است تمام بدن و حتی سرهای خود را بپوشاند، لکن امروزه

سول نت راال سو اند پرستی را شعار خود قرار دادهپرستی و کافرپرستی و یهودیاند و فرنگیرسول خدا کرده

نظر کردن به مواضع حرام مردان توسط مردان و زنان به حرام است است. پس اکرم، امر به عفت و عزت کرده

 تواند تمام بدنش را ببیند. به عالوه، حرام استی او باشد که میی او یا کسی که در حکم زوجهغیر از زوجه

باهلل که غضب خداوند بر چنین زنی شدید خواهد  چشم خود را از نامحرم پر کند و به او خیره شود نعوذ ،زن

ای و باید توبه کنی و نگاه سوم و به طور کل نگاه اول برای تو است، نگاه دوم معصیتی است که کرده شد.

 هالکت تو است.

 

رم، فرد بیگانه و نامح به نظردر ی پایانی را هم عرض کنم که دانستنش موجب هدایت شما است: این نکته** 

 قیقتاًح واقعاً ند یا مرد به زن نامحرم نگاه کند. این نگاه که افتادزن به مرد نامحرم نگاه ک نیست که فرقی

پس اگر خوف افتادن در گناه باشد، هر نوع نگاهی به هر محلی که باشد، آن نگاه آورد. را به هیجان می انسان

ندارد، بسا به فکر هیچ گناهی،  زنا خیال بسا انانس ابتدا گویم،این را از روی دلیل حکمت میحرام خواهد بود. 

کند. ماند. جلوه میدوزد. خورده خورده در نظر او میمی چشم کرد، که نگاه کمکم هیچ مکروهی نیست. اما

ه چقدر شود. پس ببینید این نگایابد و به گناهان خیالی و عملی و نعوذ باهلل زنا مبتال میدر خیالش پرورش می

اول کار، به حسب ظاهر کار حرام هم شاید نکرده است، اما خورده خورده ناخواسته نادانسته به  مهم است. در

ده چه دیز دست دیده و دل هر دو فریاد/ هر آن" اند کهحرام بیفتد، خیلی حیف است. ببینید شعر هم ساخته

 ".ادبیند، دل کند یاد // بسازم خنجری نیشش ز فوالد / زنم بر دیده تا دل گردد آز

خواهی حسرتش بر دلت نماند، نگاه نکن. چرا که اگر دیدی و کنم، هر چه را که میواقعا از سوز دل عرض می

 هایی خواهی افتاد.نعوذ باهلل تبدیل به حسرت شد، بسا طمع کنی و برای به دست آوردنش به چه گناه



به  کردننگاه خود، برای نیت سیاری از افراد، در اصل بهای هوشیار و زیرک پوشیده نیست که ** بر انسان

زنند. اصال ها پرسه میها و بازارها و مدارس و دانشگاهروند و در خیابانبیرون میاست از خانه حرام هر چه 

گونه نباشید. سعی کنید، توبه کنید و هیچ نگاهی را جز به شان حرام است. نعوذباهلل. شما إن شاء اهلل اینهدف

ی خاص خداوند بر جایی نیندازید. و این مخصوص به نگاه نیست. سعی کنید إن شاء اهلل روح ایمان را جازها

در خودتان زنده کنید و خودتان را با محمد و آل محمد صلوات اهلل علیهم أجمعین و دوستان ایشان همراه 

 کنید.

  



 ب( نگاه کردن در هنگام خواستگاری:

بدون قصد شهوت و است و قصد ازدواج با او را دارد، نی که به خواستگاری او رفتهنگاه کردن به بدن و موی ز

 یاو را بهتر ببیند. اما همه اندامحتی جایز است که زن لباس خود را نازک کند تا  .ریبه و تلذذ، جایز است

 نی حرمت شکستحرام است و حرمت آن مساو از نیت ازدواج،اینها با نیت ازدواج باشد، و با هر نیتی غیر 

 زنای با چشم است نعوذ باهلل.در حکم احترام مؤمن و 

  



 اند:ه در احکام نگاه کردن استثنا شدهکو مردانی  زنانآن دسته از ج( 

 دختران، قبل از آن که به سن حیض برسند. -1

د توانند چادر خوزنان، بعد از آن که از سن حیض گذشته و یائسه شدند که دیگر زاینده نخواهند بود، می -2

چادر نباشند. پس جایز است نظر به ایشان بدون نیت های فاسد و را از سر بیندازند، اگرچه بهتر است که بی

 شود.و و ساعد دست میم املحرام، مانند نگاه فرد به محارم که شبدون خوف افتادن در فتنه و 

 شان باشد.زنان برده که مالکیت ایشان با صاحبان -3

 .دانند حجاب چیستها اصال نهیچ یک این که اندو زنانی که دیوانه دورافتاده یها و روستاهازنان اهل بیابان -4

 ها رو نگیرند، جایز نیست به ایشان نگاه کنند.اما اگر فاحشه

لکن تأکید  شود نگاه کرد و هیچ اشکالی ندارد.: به همه جای ایشان میو اهل کتاب مشرکزنان کفار و  -5

شود که بدون قصد لذت و فقط و فقط به قصد عبرت گرفتن و به چشم حیوانات به ایشان نظر کردن. باید می

 کند. مؤمن جایگاه خود را در نزد خداوند باالتر از این بداند که با قصد لذت به حیوانات نگاه

در پیش زنان کافر و مشرک و اهل کتاب، بی حجاب ظاهر شوند. چرا  مؤمنه سزاوار نیست زناناز آن طرف، 

ها و برداریطور است حکم زنان در برابر فیلمکنند. همینکه ایشان وصف شما را پیش مردان خود می

 هایی استها و فیلمم تمام عکسو البته اگر دقت کنید، حک شود.هایی که در مجالس زنانه میبرداریعکس

ها یا کامپیوترها وجود دارد، چرا که در این های دیجیتال یا موبایلکه حتی به صورت خصوصی در دوربین

ها و سایر متخصصین، دستیابی به ها هیچ فضای خصوصی وجود ندارد و ارائه دهندگان سرویسگونه دستگاه

 تمامی اطالعات شما دارند.

 ؛اصال شعور رفتن پیش زنان را نداردآن دسته از پسرانی که  در برابر پسران نابالغ.اند، الغ شدهزنانی که ب -6

 د.گذاریعنی، فرقی بین زن و مرد نمی

یز ات را تم، کسی نیست که یک روز آمده خانهو برده زن به مو و ساق پای او جایز است. بنده یو نظر برده -7

ای و تمام ای یا به نحوی دیگر مالک شدهاو هستی و او را مثال خریده کند. بلکه، کسی است که تو مالک

ن زالبته مستحب است که و  ها توسط بنده، مکروه است.به هر حال، دیدن ایناختیارات او در دست تو است. 

، زرگ باشدی شیعیان باگر توان دارد، چادر را از سر نیندازد و به او نظر نکنند. می خواهیم إن شاء اهلل دایره

 های حقیقی بیارایند.اما در عین حال سعی کنند روز به روز خود را به زیبایی

دیده شود و بهتر همان است  کسی که خواجه است و توان دخول ندارد، موی زن در برابرمکروه است که  -8

 که در حجاب باشد؛ لکن واجب نیست.



باید به حسب اعتبار و عبرت گرفتن باشد. هر  کند،می ای عرض کنم: انسان به هر جا که نگاهدقیقهالزم است 

شکار  رویلهو است. می نشینی فیلم نگاه می کنی،رض کن میلهو است. ف ،گیرینظری به غیر از نظر عبرت

روی در مجالس عروسی در حال انجام گناه، لهو است. ات، لهو است. میکنی، اما نه برای روزی زن و بچه

های طوالنی داری، لهو است. سرت در گوشی نشینینشینی و روزایستی یا شبها میاهروی در سر چهاررمی

ی اهلل اگر مؤمنان، لهو را بشناسند و از آن دوری کنند، مزهخبار بخوانی و ببینی، لهو است. وفرو رفته که ا

م. بینییکی نمیایمان را خواهند چشید. لکن امروزه، خیری در کسی سراغ نداریم و کسی را در جستجوی ن

خدا را از  اند کهشان را در این گذاشتههمه به دنبال زرق و برق دنیا، همه به دنبال سرگرمی، همه تمام همت

های پایانی زندگی، خواهند و واهلل نخواهند توانست. چرا که در آخر، در آن لحظه زندگی خود بیرون کنند

شان تالش کرده ی آن کسانی که برایفایده بوده. همهبیاند همه فهمید که تمام آن چه برایش تالش کرده

ها خواهند زد و فحشش خواهند داد بود، همه از او دوری کرده و عجله دارند که دفنش کنند و پشتش حرف

چه در انواع امور حرام خرج کنند. آن را که چرا ارث کم گذاشته است و سر مال او با هم دعوا کنند و مالش

یک کار خیر برایش انجام نخواهند داد.  شود وبالی که باید در آن دنیا جوابش را بدهد.است می برای او مانده

شود و خدای احکم تر از آن روز نیست که تمام اعمال انسان پیش رویش گذارده میو در روزی که سخت

یگر نه پدر به نشیند، خواهد دید که دالحاکمین برای حساب رسی به کارهای خالیق به حکم و قضاوت می

درد او خواهد خورد و نه مادر. نه پسر و نه دختر. نه زن و نه شوهر و نه هیچ احدی و نه هیچ احدی و نه هیچ 

احدی. در آن روز چه خواهیم کرد و چه خواهیم گفت! اولین سؤالی که از تو می پرسند، عمرت است که در 

ام را سیر کردم. ان بودم، ارث گذاشتم، زن و بچهروی بگویی نماز خواندم، مسلمای؟ تا میچه صرف کرده

آیند که ای دشمن خدا، دروغ می گویی. تو کاری زنند بر دهنت و دست و پایت به سخن میبند میدهن

نکردی مگر برای هوس و شهوت و لذات دنیایی، مگر برای ریا و سمعه، مگر برای شهرت و ثروت، مگر برای 

 کند، هررا با زنجیرهای سنگین و به رو در آتش خواهد افتاد. هر چه تقال میکشند او مقام و منصب. پس می

کند، هیچ کس به داد او نخواهد رسید؛ بلکه بر سرش زند، هر چه توبه میکند، هر چه فریاد میچه التماس می

جا ای در آنهتر از هر آتش داغی که دیدای و آتشی داغخواهند کوبید و آبی داغتر از هر آب داغی که چشیده

بر سرت خواهند آورد. باری، بیایید تا دیر نشده فکری به حال خود کنیم. بیایید توبه کنیم و از اعمال ناشایست 

یعه شی دانید وظیفهنمیو حرام خود دوری کنیم. بیایید رسم و راه اسالم حقیقی را به دنیا نشان دهیم. مگر 

ه باشد و شخصی در آن شهر باشد که از آن یک شیعه بهتر اگر در شهری، فقط یک شیعچقدر سنگین است. 

ی تقوی و ورع او به گوش زنان است که آوازه شیعه نیست. شیعه کسی آن فرد اول،باشد، به خدا قسم 

ودش خ نیکو بوده، از بس که متقی بوده.باشد. نه از باب ریا و سمعه؛ بلکه از بس که رسیده و مخدره پوشپرده

که اعمالش موجب عجب او شود. که در این صورت شیعه نیست. شیعه کسی است که خداوند هم دوست ندارد 

مباهات ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم  یکند. شیعه کسی است که مایهار میدر برابر مالئکه به او افتخ

وان که تکند تا جایی کند و به مستحبات عمل میأجمعین باشد. شیعه کسی است که از مکروهات دوری می

 فهمد.رسد و هیچ سن و سال نمیپس تا دیر نشده فکری به حال خود کنید. و اهلل مرگ ناگهان در می دارد.



 دارد: نظر به زنان از پشت سر، دو صورتد( 

زن نوعی لباس پوشیده باشد که در اثر حرکت اگر پس  .است کردن به ران زننگاه  تر است،که واضحوجه اول، 

 حرام است. و رانش دیده شود، نظر به آن قطعاباد، جابجا شده 

حتی لکن سزاوار نیست که قطعا حرام نیست؛  استاز روی لباس و چادر  زنبدن پشت وجه دوم، نگاه به 

 بر سر ناموس او خواهد آمد.و مکافاتش داند که همان عمل بکند چرا که کسی که غیرت دارد میگونه نگاه این

 چهگیری. پس راضی باش و بپسند برای مردم، همانت بدهی، از همان دست میشود، با هر دسمکرر عرض می

. هر کار کنی، کما تدین تدانحتی در کتاب تورات آمده است  پسندی.را که برای خودت راضی هستی و می

 به ناموس. امروز کننداگر امروز زنا کنی، فردا با ناموست زنا می من یزن یوما یزن به. همان بر سرت خواهد آمد.

 کنند.مردم نگاه کردی، فردا به ناموس تو نگاه می

خواهد  منافی عفت است و موجب رخ دادن همان در اهل شخص ،نباشد ها حرام همپس اگر بعضی از این نگاه

خیاالت آمد، اگر حب معصیت آمد، آمد، حرام می شود. اگر یا خوف بروز فتنه یا تلذذ لکن اگر شهوت  شد.

 شود.حرام می

 

  



 :ی نامحرمانمعالجهه( 

، در صورت ی مرد نامحرم توسط زن نامحرمنامحرم یا برعکس معالجه توسط مردنامحرم زن  یاصل معالجه

 ها یا بروز هر گونه فتنه و ریبه حرام است. رؤیت مواضع حرام یا لمس آن

 هم پیش از این ذکر شد. است و در زن ینبنابراین باید مواضع حرام را شناخت که در مرد عورت

کن . ل-را معالجه کند مثال طبیب محرمی نباشد که او-قتی که ضرورتی رخ دهد ودر  استو این استثنا شده

؛ حرام خواهد بود یقینا و بلکه مترقب ز مقدار ضرورت، نگاهی یا لمسی رخ دادبه قدر ضرورت. پس اگر بیش ا

طمینان شده است و عالوه بر فعل حرام لمس یا نظر غیر الزم، در عذاب های بیش تر باید باشد؛ چرا که به او ا

 اطمینان افراد هم خیانت کرده است.

خردان و اگرچه بعضی ناببوده گشا جا راهشد، بسیار در اینخواهد ای که در باب آینه و عکس و فیلم گفته نکته

داند، راهی برای گناه دا را عظیم میها را کوچک بشمارند، لکن در نزد خداوند عظیم است. پس هر که خاین

های از راه دور، امری مرسوم و رو به گذارد. و البته امروزه پزشکی از راه دور و یا جراحیبر خود باقی نمی

 روشنی مؤمنین است.پیشرفت است که خود موجب چشم

  



 آینه: به تصویر در نگاه کردنو( 

نه  و ستنه جوهر شخص ابرداری، یقینا های عکاسی و فیلمهای دوربینافتد یا عکسمی در آینه ی کهعکس

شود. بنابراین با نگاه کردن به مواضع جا دیده میاو است که در آنمنفصل ، بلکه شبح شبح متصل او است

اه ن گفت که این نوع نگتوابا این مبنا، نمی است.نگاه به آن شخص نشدهبه هیچ وجه گونه ابزارها، حرام در این

ه سازی شدفرقی هم ندارد که تصاویر، دو بعدی باشد و یا سه بعدی و یا حتی تصاویر شبیه هم حرام است.

 باشد.

 ترینترین و دقیقکند و واضحاما باز هم نظر به آن مواضع، حرام است. چرا که وصف آن نامحرم را برای تو می

 هاو داستان و در اشعارشفاهی رمان برای نامحرمان، حتی به صورت کردن نامحوصف از  وصف هم هست. وقتی

اوال نیت تلذذ وجود خواهد چرا که ها با وسایل دیداری؟! وصف کردن آن چه خواهد بود حالت، باشدنهی شده

کسته ش حقیر تأکید دارم،است و تر از همه مهمثالثا که و بسیار زیاد است  ،خوف بروز فتنه و گناهداشت، و ثانیا 

 مؤمن است.مرد یا زن شدن حرمت 

شود. از آن سپس این وصف ظهوری، ممکن است عوارضی داشته باشد که موجب شدیدتر شدن حرمت می

 جمله است:

 نفس ایجاد شهوت .1

 بروز هر گونه فتنه .2

دخول در حرام رفتاری به صورتی که شهوت شخص به حرکت آید و با خودش کاری کند یا با آن  .3

حالل خود با  یعمل حرامی کند، یا با شخص دیگری به حرام افتد یا با زوج یا زوجهشخص مذکور 

چه رسد به  . و البته این اعمال از هر صاحب عفتی بسیار دور است،نزدیکی کند تصور آن شخص

 مؤمنین.

 خیال هم حرام است و موجب بروز رفتارهای حرام هم خواهد شد. تادن که محضبه خیال حرام اف .4

ل دنیایی، حب ما هایزیباییوات هم منحصر به امور مرتبط با تولید نسل نیست، بلکه: حب همه شه .5

دنیا، حب زرق و برق دنیا، حب تمسخر، تهمت، غیبت، حب ریختن آبروی افراد به هر دلیلی، و هر 

ای بسیار دنیایی و آخرتی دارد. چه که در شرع مقدس حرام دانسته شده، باید دانست که ضررهآن

 عمل به شریعت مقدسه، برای دنیاپرستان هم خوب است. همین بس که اگر نفست را به حال اهللو

خود نگذاری، امین مردم می شوی. و بدان که با تو همان کاری را می کنند که تو با ایشان می کنی. 

دست اگر امروز به نامحرمی نظر کردی، فردا به ناموس تو نظر می کنند. با هر دست بدهی، از همان 

 به زودی می گیری.

عمل حرامی مرتکب  نباشد و تصویر هم مربوط به فرد مؤمنی نباشد،اما اگر در مکلف این اوصاف و حاالت ** 

نشده و احتیاطی هم ضرور نیست. بر ما است بیان حکم الهی و بر شما است عمل کردن بر طبق رضای الهی 



دانید و خداوند هم بر همین بصیرت شما حکم خواهد یو خودتان بر خودتان بصیرت دارید و حاالت خود را م

 کرد.

به  هک کسی هر و عکاسان و بردارانفیلم نویسندگان، نقاشان، شاعران،جا تذکری بدهیم به الزم است در این

 را نیز کس هر فرمودند سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبرکند. بدانید که می را اننامحرم وصفنحوی 

 کنممی عرض) دهد رخ ایفاحشه یک آن از و شده زن آن مفتون ،مرد ،دلیل این به و کند وصف مردی برای

 شودمی خارج دنیا از کنندهوصف شخص آن ؛(نشود ظاهر وقت هیچ و دهد رخ شخص خیال در فاحشه این بسا

 و کنندمی غضب او بر هازمین و هاآسمان کند، غضب او بر خداوند که کس هر. است غضب مورد که حالی در

 و ودشمی نوشته نفر دو هر برای گناه یک یعنی. دارد دوش بر هم را شده مبتال آن به که کسی آن وبال و وزر

 لد ته از حقیقتا اگر. کند توبه باید لکن .استشده گناه باعث که هست هم خداوند غضب مورد او عالوه به

 .اهلل شاء إن آمرزدمی را او خداوند کند، توبه

نثی خفرد . مثال در تشخیص جنسیت حاالت ضروری دارد ی دراستثنائاتاما حکم نظر به شبح شخص نامحرم، 

و افراد عادل از آینه نظر کنند. و باشد فرمایند پشت به شخص اند، به خصوص میکه اذن نگاه به عورت داده

گذرد، چه ألمکن. اگر با عکس و فیلم میاست. لکن األمکن فا و معالجات افراد ها، درمانی ضرورتاز جمله

گذرد، چه بهتر. و اگر با نظر مستقیم باید انجام شود، چون ضرورت است، بقدر بسیار بهتر. اگر به آینه کار می

 حاجت حالل است.

های جراح، پزشکی از راه دور، باتتر قابل حل است. مثال رراحتو پزشکی، البته امروزه این جور مسائل طبی 

کنند و از تر میراحت مردان و زنان مؤمنکار را برای  ،های مجازی، همه و همهاز راه دور، بیمارستان یینهمعا

 این جهت شکر بسیار باید به جا آورد.

  



 : و خود را خوشبو کردن برای نامحرمان عطر زدنز( 

 باید توبه کند از ،مرتکب شدهی حراماگر زنی خود را خوشبو کند تا مردان نامحرم از آن بو لذت ببرند، عمل 

-لوازم آرایشیموادی که با نام ممکن است در دقت کنید که جنب باید غسل کند. فرد مانند  عمل خود و

که نامحرم چنین عطرهایی را از او  مراقب باشدپس باید  به کار رفته باشد؛عطر  بهداشتی معروف هستند،

  نکند.استشمام 

خوف استشمام را از بین ( 1در حجاب شدند، تا  شخصی که نابینا بود علیها از حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل

حیای ( 3کامال نابینا نباشد و باز متذکر شوند که  ،ممکن است شخص( 2چنین متذکر شوند که ببرند و هم

گرفتن،  اربه محض در معرض قر یا نابینایی نامحرمان توجه داشته باشد و زن باالتر از این است که به بینایی

 فهمند.خصوصیات حیا، مطلبی است که فقط زنان می شود.خود را می پیچد و پنهان می

  



 شنیدن و شنواندن صدای زنان و مردان نامحرم:ح( 

 هم اگر ناچار باشد.سزاوار نیست که زن صدای خود را به مرد نامحرم بشنواند، آن -1

گناهی دیگر و توبه نکردن از گناهان؛ چهار کار است که موجب مرگ قلب است: گناه کردن پشت  -2

کردن با شخص احمق که در نهایت به خیری نخواهد رسید؛ سخن شدن با زنان؛ بیهوده بحثبسیار هم

ی ها کسانی هستند که ثروتمند و خوشگذران هستند. بنابراین این دستهنشینی با مردگان و آنهم

ان دنیاپرست، سخن ایشان همانند وحی و عمل شوند؛ اگرچه در نزد احمقآخر، جزء اموات حساب می

 ایشان واجب اإلطاعه باشد.

 اما کراهت شدید دارد. حرام نیستاند سزاوار نیست، پس فرمودهاوال بنابراین توضیحاتی الزم است.  -3

احکام شرعی و آگاهی از وظایف شرعی، نه تنها مکروه نیست، بلکه مستحب  خصوص علم به ثانیا در

و  رسیدندزنان بسیاری به خدمت پیامبر، ائمه و علما می دقت کنید إن شاء اهلل.و گاهی واجب است. 

 وبلکه بسیاری از راویان، زنان هستند  آموختند و ایشان آنان را نهی نکردند!قرآن و احکام شرعی می

اند و فهرست قدر و راویان محترمه را شمردهاند و نام این مؤمنات گرانز محققان زحمت کشیدهبرخی ا

ز ا هدایة األمة . دراندو آموزش داده اندآموخته اند،اند پرسیدهاین زنان رفتهو معلوم است که اند کرده

ُم َو َأْصَاََبُهْم َاَُنوا ِلِه َو اأْلَِئمََّة َعَلْیِهُم السََّل َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهُ َعَلْیِه َو آ شیخ حر عاملی آمده است 
. َو ُهَو َمْخُصوص   . َو َرَوْیَن َأَاَِدیَث َاِثیَرًة، َو َرَوْوا َعْنُهنَّ  ُیَالُِّموَن النَِّسََء َو َیْسَمُعوَن َاَلَمُهنَّ

اصحاب  و و ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم أجمعینپیامبر بزرگوار ما  ِبَْلَاََجِة َو َعَدِم َخْوٍف اْلِفْتَنِة.

شنیدند. آن زنان احادیث بسیاری روایت کردند و کالم ایشان را میآن بزرگواران با زنان صحبت می

است. و این مخصوص وقت حاجت و نبودن خوف افتادن کردند و از ایشان احادیث بسیاری روایت شده

 در فتنه و گناه است.

شود که اگر زنی، نماز خود را در جایی که مرد نامحرمی باشد، بلند بخواند؛ نه سته میجا داناز همین -4

اند، لکن برخی کار حرامی کرده و نه نمازش باطل است و این را اگرچه خیلی از فقها بر خالف گفته

 سیدندراند. چرا که عرض شد که زنان به خدمت آن بزرگواران میگونه فتوا دادهاز فقهای محقق همین

ی متواترات است که اند. این از جملهپرسیدند و ایشان نهی نکردهو عرض حاجات کرده و سؤاالت می

 توان با آن مخالفت کرد.نمی

کردند تا صدای جواب ایشان را حضرت امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین به زنان جوان سالم نمی -5

 نشنوند.

ای که شوخی کرده، هزار سال در آن ه ازای هر کلمههر کس با زنی نامحرم مزاح و شوخی کند، ب -6

یکی از راویان عظیم الشأن روایت کرده است که روزی به زنی  جهان محبوس خواهد شد نعوذ باهلل.

آموختم، دیدم هر دوی ما خسته هستیم یک شوخی با او کردم. فردا که خدمت موالیم قرآن می



بدون هیچ صحبتی فرمودند این چه کاری بود؟ و من سرم را پایین انداختم. فرمودند تکرار  ،رسیدم

  نکن.



 :ی مردان و زنان محرم و نامحرممصافحهط( 

دست خود را داخل ظرف آبی  ،با زناندر هنگام بیعت حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  -1

تر چرا که دست ایشان پاک ستتان را داخل ظرف کنید.کردند و سپس به زنان امر فرمودند که شما د

 از آن است که به دست زنان نامحرم بخورد.

در حدیثی وارد شده که بر شخصی ناگهان شهوت غلبه کرده  .حرام است ،هر گونه لمس بدن نامحرم -2

 حضرت امام جعفرگذارد. فردای آن روز که خدمت موالیش و دست خود را بر بخشی از بدن زنی می

ات رفته است، ، فرمودند نور تشیع از چهرهزده باشدکه او حرفی بدون این رودمیصادق علیه السالم 

لرزد و مؤمنان آشکار ها میهد شد. در مثل این حدیث است که قلبامر ما جز با ورع تمام نخوا

 شوند.می

باشد و دستش را نفشارد و که از پشت لباس ، به شرط آنتوانند مصافحه کنندمرد و زن نامحرم می -3

 حرام است.و خوف وقوع در فتنه، و شهوت  ضح است که با نیت لذت بردن و ریبهالبته وا

که از پشت لباس مگر آن ،بهتر است انجام نشودی مردان و زنان محرم، مصافحهغیر از زوج و زوجه،  -4

  باشد.



 زن و مرد: نشینیهمحد ی( 

 .مانددر شب نشنود، مان دارد، در جایی که نفس زن نامحرمی را میکسی که به خدا و روز قیامت ای -1

 هایی بود که حضرت رسول اکرم صلوات اهلل علیهی بیعتاز جمله ان نامحرمبا مرد انخلوت نکردن زن -2

 گرفتند.از زنان می همان ابتدای امر و آله

 گرمای آن زن را دارد. ،روا نیست مرد نامحرم در جای زنی بنشیند که هنوز آن محل -3

  



 سواری زنان:زینک( 

سواری برای زنان حرام است؟ حکم ایم. آیا زینجا به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات زنان پرداختهدر این

های سواری چیست؟ چالش بحث، حداقل از چهار جهت است: اوال دوچرخه و وسایلی مانند آن و حتی ماشین

روایات مربوطه در ابواب مختلف فقهی و حتی کتب غیر فقهی پراکنده است. ثانیا این موضوع، ارتباط عمیقی 

 رابعاد. انبسیاری از فقها به این مسأله نپرداختهی معصومین صلوات اهلل علیهم أجمعین دارد. ثالثا با سیره

اند علت حرمت که بعضی گفتهآن است. حتینظران صادر شدهنظرات بسیار عجیبی گاهی از غیر صاحب

 ،که ما مقیدا قائل به حرمت نیستیمسواری ایجاد شهوت در زنان به علت شکل زین است! گذشته از آنزین

ها که اصال ی نداشته است. خصوصا در آن سالهشکل زین به هیچ وجهی، در احادیث و تاریخ و سیره، جایگا

 آید:، این نتایج به دست میاحادیث متعدد واردشده با توجه بهال، ها متفاوت بودند. به هر حزینجنس و شکل 

 نیست که زن بر زینحرام نیست، لکن سزاوار هم بنابراین و عالیم آخرالزمان بوده سواری زنان از زین -1

 و این دلیل، در عین حدیث است که عرض شد.  شودبنشیند چرا که موجب تهییج او بر فجور می

 و جا استثنا شده است: یکی در وقت سفر رفتن و یکی در شرایط ضروری.در دکراهت ذکرشده  -2

  و ماشین هم از آن جمله هستند؟سواری چیست؟ آیا دوچرخه ین زینلکن منظور از ا

ی آیی اسم خدا را ببری، همهشود زد. تا میها حرف از دین نمیای عرض کنم: در این زمانیک نکتهابتدا 

کنند. اما ما باکی از آورند. هزار نوع تهمت و تمسخر وارد میهزار جور بهانه و عذر میشود. ها ترش میچهره

ها نداریم. چرا که مخاطب ما، افراد مؤمن و مسلمان هستند؛ نه کسانی که اعتقاد به خدا و رسول این حرف

داشته باشید. دین طور، کاری دست ایشان نندارند یا در دین و مذهب کاری دست خدا ندارند. شما هم همین

و مذهب خودتان را درست کنید و از خداوند منان بخواهید که در این آخرالزمان آن را برای شما حفظ کند 

تر است و به دست آوردن یک تومان داشتن آتش در دستان سختداری در این آخرالزمان از نگهکه واهلل دین

کنید گلیم خود را تا جایی که توان دارید از افتادن مال حالل از جهاد کردن با شمشیر دشوارتر است. سعی 

 اما اگر کسی باشد های نجس حفظ کنید. دیگر إن شاء اهلل خداوند هم حامی و یاور مؤمنان است.در این باتالق

 افتد، در جهل مرکب ابدالدهر بماند.کند و چرا دنبال دین راه نمیکه تمسخر کند و نداند که چرا تمسخر می

مانند اسب و شتر و قاطر و االغ است بدون ه، : اوال حکم سوار شدن بر دوچرخه و مانند آنبه مطلببرگردیم 

ها در غیر ضرورت و غیر سفر، سزاوار باشند، سوار شدن زنان بر آنیعنی اگر کابین و محمل نداشته تفاوت.

 نیست.

ی حکم این است که است. خالصه ی مشابه آن، مسأله متفاوتاما در مورد رانندگی ماشین و وسایل نقلیه

مانند بیرون رفتن زن است. پس تمام احکام آن دو هیچ تفاوتی ندارد. هر جا و  ، از یک جهترانندگی ماشین

حرام باشد، رانندگی هم حرام است. مکروه باشد، مکروه است. زن از منزل هر طور و هر وقت که بیرون رفتن 

. اما جواز بیرون رفتن زن رانندگی هم همان استحکم واجب باشد،  یا حتیمباح باشد، مستحب باشد، و اگر 



ی خود ها نیفتد و این حفظ از حرام بر عهدهشوهر او است و در صورت اذن دادن، باید در باقی حرامبه اختیار 

 ی ارحام و حج واجب، بیرون رفتن بر او واجب است. و گاهیو گاهی برای انجام واجبات مانند صله او است.

 مستحب مؤکد است.واجب و یا برای ادای حقوق مؤمنین، 

ای دیگر عرض کنم و آن فهم حقیر دوست دارم دقیقهسواری برای زنان را دانستی، که حکم زینبعد از آن

ی طاهرین صلوات اهلل علیهم أجمعین و بانوان مخدرات ی ائمهاست از مجموع روایات و سیره و تاریخ درباره

ی جنگ جمل و ممانعت از دفن فرزند رسول خدا حضرت امام حسن مجتبی در دو واقعه ملعونهآن زن ایشان و 

ترین نهی وارد شده بر ریاست زن و فهمم، بیشچه حقیر میصلوات اهلل علیه در جوار مقدس آن بزرگوار. آن

دقیقه را هم اضافه سواری. اگرچه تمام احکام آن بیان شد. لکن این حضور او در اجتماع است. نه مطلق زین

باشد، بالشک حرام است و از مظاهر  همراهی ریاست و یا خودنمایی جلوهاین موضوعات، با کنید که اگر 

 ترین فسادها تشبه زنان به مرداناست و از جمله و بلکه بزرگی آخرالزمان بوده که دنیا پر از فساد شدهقطعیه

ها آرایش و زینت زنان ی آنت زنان بر مردان است و از جملهها ریاسی آنو مردان به زنان است و از جمله

اند در هنگام عیادت برادرت، لباس رنگین نپوش؛ چه خواهد بود است. در جایی که فرموده نامحرم برای مردان

و در برابر چشمان پلید گناهکاران و خودنمایی در برابر ایشان حکم لباس رنگین پوشیدن در برابر غیر برادران 

 نعوذباهلل. تهییج خود و دیگران در شهوات و نابودی در گناهان، و

  



 آیا سیاه بودن چادر زنان، واجب است؟ل( 

سیاه در نماز مکروه است. پس نه واجب است و نه مستحب. ثانیا سیاه مطلقا مکروه پوشیدن لباس خیر، اوال 

 و نه حرام. پس نه واجب است است. عباسو بنی فرعونکفار و است، چرا که لباس 

، رنگین شدیدا مکروه استچه از چادر به هر حال آناند. ستثنا کردها در نماز راو عمامه و موزه لکن مثال عبا 

ای است که در برابر نامحرمان دیده شود و اگر بودن و جلب توجه کردن است و همین، حکم هر لباس زنانه

 موجب حرام شود، حرام خواهد بود.

  



 خاتمه

ی کوتاه، هزاران صفحه از کتب مشایخ بزرگوار اعلی اهلل مقامهم الشریف و کتبی مانند برای نوشتن این کتابچه

تفاسیر روایی از جمله تفسیر علی بن ابراهیم، آیات االحکام مقدس اردبیلی، ( 2متن شریف قرآن کریم، ( 1

من ال یحضر، وافی، وسائل، نهج البالغه، کافی، تهذیب،  از قبیلو سیره کتب حدیثی ( 3تفسیر فیض کاشانی، 

غرر الحکم و درر الکلم، مجموعه ورام، نوادر راوندی، مستدرک وسائل، مسند امام صادق علیه السالم، جامع 

بحار، أمالی و خصال از صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السالم، علل الشرائع، چند جلد از کتاب مبارک األحادیث، 

مرآه العقول فی شرح اخبار الرسول، لهوف، موسوعه کبری عن فاطمه الزهراء  وضه المتقین،لوامع صاحبقرانی، ر

کتب فقهی مانند  زنان دانشمند و راوی حدیث، سالم اهلل علیها، موسوعه امام حسن عسکری علیه السالم،

ناظره، ائق الکشف الیقین عالمه حلی، الحد المبسوط شیخ طوسی، احکام النساء شیخ مفید رحمه اهلل علیه،

( برخی کتب و مقاالت متفرقه با رویکرد تحقیقی با موضوع 5و  یکتب تاریخ( 5( کتب لغت، 4جواهر الکالم، 

 بندی و انتخاب شد.ترکاشوند، کاوش، مطالعه، دسته آقایان مطهری، شریعتی وحجاب از 

آرام گرفت و نکات بسیار بدیع و مهمی چه مقصود ما از بیان احکام شرعی بود، ذکر شد و واقعا قلبم حال که آن

کردن برای زنان و مردان مؤمنی بپردازم که از روی حب و دانم چند خطی را به توصیهاستخراج شد، الزم می

کنند، چون او پرستند و نه از روی طمع بهشت و نه از ترس جهنم. بلکه خدا را عبادت میاخالص، خدا را می

دانند. پر واضح است که مسؤولیت ایشان دار خود میچون او را صاحب و دوست دانند.ی عبادت میرا شایسته

 تر است، اگرچه در ظاهر سنگین است و در باطن، فقط شوق است و اخالص.سنگین

روایتی است که معنای آن این چنین است: حضرت فاطمه زهراء روحی لها الفداء به پدر بزرگوار  -1

 است که مردان او را نبینند و او نیز هیچ مردی را ندیده باشد. بهترین زنان کسیخویش عرض کردند: 

 یاکنم، بهتر از این جمله، هیچ جملهعرض می ی تن منی.دهم که تو پارهایشان فرمودند: شهادت می

 است. خود دانید و خدای خود.ای برای زنان صادر نشدهو هیچ کتابی و هیچ حکم شرعی

 قعر منزلش است. ترین جایگاه برای زنان،باز همان بزرگوار فرمودند: به -2

 است.ها کردهدر خانهزنان صراحت تمام در امر به ماندن  ،"و قرن فی بیوتکن" یی مبارکهآیه -3

مؤمن کسی نیست که فقط در مأل عام و در برابر چشم دیگران گناه نکند؛ بلکه مؤمن کسی است که  -4

 ،و هیچ کس ظاهرا او را نبیند عکس او را نگیرد ایلهوسیهای تو در تو رفته باشد که هیچ اگر در اتاق

خدا است که محیط است بر هر  تر است.باز هم گناه نکند. چرا که خدا از رگ گردنش به او نزدیک

 چیزی، تعالی شأنه.

 نعوذ کرد خواهد آتش از پر قیامت روز در را چشمانش خداوند پرکند، حرامی از را چشمش کس هر -5

 .باهلل

و سلم فرمودند به دنبال نگاه اول، نگاه دیگری نینداز، نگاه  آله و علیه اهلل صلیحضرت رسول اکرم  -6

  اول مال تو است، اما نگاه دوم مال تو نیست.



حضرت ابوجعفر علیه السالم فرمودند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم لعن کردند مردی را که  -7

نگاه کند و مردی را که با برادرش در مورد زن او خیانت کند و به فرج زنی که برای او حالل نیست 

 گیرد.مردی را که مردم به منفعتش نیاز دارند اما او از مردم رشوه می

هر کس نگاهش به زنی بیفتد، پس سرش را به سمت آسمان بگرداند یا چشمش را ببندد، قبل از  -8

 کند.او تزویج می که چشمش را برگرداند خداوند همسری از حورالعین بهآن

 کننده همین کافی است که در گناه بیفتد.کارد و برای نگاه، تخم شهوت را در قلب مینگاه بعد از نگاه -9

 ان اللّه علی حقاً کان جسدها من ءشی او امرأه شعر او رجل عوره الی فنظر ارهمن اطلع فی بیت ج - 11

 یفضحه یحت الدنیا من الیخرج و الدنیا فی النساء عورات یتبعون کانوا الذین المنافقین مع النّار یدخله

 بمسامیر القیمه یوم اللّه حشاهما اماًحر همن امرأ عینه مأل من و االخره فی عورته للناس یبدی و اللّه

 .النّار الی به یؤمر ثم الناس بین یقضی حتی ناراً حشاهما و نار من

هر سخنی که در آن ذکری نباشد، لغو است و هر سکوتی که در آن فکری نباشد، سهو است و هر  – 11

 نگاهی که در آن اعتباری نباشد، لهو است.

حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها در مجلس پلید شامی در برابر مردان نامحرم و کفار و نصاب  – 12

و امائک و سوقک  حرائرک بن الطّلقاء تخدیرکمن العدل یا أ فرمایند: خطاب به معاویه ملعون می

عداء من بلد ال  بلد و بنات رسول اللَّه سبایا، قد هتکت ستورهنّ و ابدیت وجوههنّ، تحدوا بهنّ اال

سر اى پ، و الدن ّ و الشّریف، القریب و البعید مناهل و المناقل و یتصفّح وجوههناهل ال یستشرفهن

 ه علیه و آله و سلم درصل  اللَّاکرم پیامبر آزادشدگان )یعنی ای معاویه، پسر ابوسفیان که جدّمان، 

و کنیزان خود آزاد آیا از عدالت است که تو زنان  شان کرد و سپس آنها را آزاد نمود(،اسیر فتح مکّه،

 به صورت اسیر به این سو ورا پشت پرده بنشان  و دختران رسول خدا صل  اللَّه علیه و آله و سلم را 

آنان را از شهرى به  ،تا دشمنان هاى ایشان را گشودیو رو دریدی آنان را یآن سو بکشان ، پرده

و شریف و پست به ایشان نگاه  دوزند و نزدیک و دور،بچشم به آنها  ،شهرى ببرند و بوم  و غریب

 کنند. 

اش نورانی شد به احادیث عظیم جلیل، به خاتمهی شریف و تمام شد تحقیق و تصنیف و تألیف این رساله

جمادی  24، األحقر سید محمد مهدی طباطبائی در ترسان و عقلی امیدوار نفسی ی دستانی گناهکار ووسیله

هجری قمری علی مشرفها آالف التحیه و الثناء. از تمام خوانندگان و دوستان محمد و آل محمد  1441األولی 

 ن التماس دعا دارم. و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم.صلوات اهلل علیهم أجمعی


