
 محرم نامحرم نام درس :

 احکام  موضوع :

 می شوند.آشنا در این درس دانش آموزان با معنا و مصادیق محرم و نامحرم  هدف کلی :

 اهداف جزیی : 

 در این درس دانش آموزان با موارد زیر آشنا می شوند.

 . محرم و نامحرم چه کسانی هستند؛1 

 . آموختن آیاتی از قرآن ؛ 2 

 محرمیت سه نوع است؛. سبب های 3

 ؛نمونه ای از سیره رفتاری پیامبر اکرم )صلی هللا علیه و اله و سلم(  .4

  یادگیری مسائل شرعی در خصوص موضوع.5

 اهدف رفتاری :

 اجرارا در زندگی روزمره محارم بتوانند حدود شرعی  (پسر و دختر  ) امید می رود در پایان درس دانش آموزان

 کنند.

 تدریس :روش مناسب 

 توضیحی فعال : )پرسش و پاسخ ، کارت،(

 رسانه های آموزشی : تابلو وایت برد

 نوجوان گروه :

 محمود خیری تهیه و تنظیم :

 



 بنام آنکه رحمن رحیم است                                    کتابش نور و پیغامش عظیم است 

آماده شنیدن مباحث این  ،دلی شاد و روحی آماده  دوستان سالم امید است با صحت و سالمتی

 تا بحث امروز را آغاز نماییم. ستیدمحمدی بفرصلوات حاضرید عنایت نمایید یک جلسه باشید اگر 

ام ببرید که با میم شروع می شما دو سوره از قرآن ن "م" یک حرف روی تخته می نویسم 

 (سوره مومنین،سوره مطففین)   شود؟

 ل آن اضافه کنیم چه می شود؟اگر یک "ر" به او          

 (آن روم می شود دقیقالبته )پایتخت یونان،نام سوره ای از قرآن،  "رم "         

 (مر  ح  )    ؟اگر حرف " ح" به اول آن اضافه کنیم چه می شود

 .به حرم اهل البیت علیهم السالم باید رفت، برای زیارت ، 

 (مر  ح  م  )    اگر حرف "م" به اول آن اضافه کنیم چه می شود؟          

محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر ماهی که امام حسین )علیه السالم( ثابت کرد شمشیر ها نمی توانند 

 حق را نابود کنند و.....  

 ( محر  م   ) یک اعراب آن را عوض می کنم، بخوانید؟دوباره این کلمه را 

 .محرم گویند حرم کسی که در حج احرام بستهـم

 ( مجر  م  )      را بخوانید؟ یک نقطه در پایین "ح" قرار دهیداین کلمه

گویند در خواندن قرآن به اعراب دقت کامل کنید همانگونه که کلمه محرم با یک نقطه معنایش عوض می 

ن هم با تغییر اعراب ها معانیش عوض می شود پس آن را با دقت آشود و تبدیل به مجرم می شود قر

 بخوانید.

 بخوانید؟ محرمدو باره این کلمه را 

 .شما بفرمایید     ؟کیست    ( راء و میم فتح به)(  م حر م (نید؟ این کلمه را بخوا

 دارد، وجود افراد سایر به نسبت که محدودیتی او به نگاه در و است حرام او با ازدواج که است کسی

 .نیست

 چه کسانی هستند؟ محارم است،  َمْحَرم، جمع محارم، جمع محرم چه می شود؟

  .کنند جزدواا یکدیگر با توانندنمی هرگز ،خویشاوندی دلیلبه که کسانی یعنی

شما بفرمایید من آن را روی تخته می  ،موجب یا قرابت سه شما بگویید؟،  چیست محرمیت اتموجب

 نویسم
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 نسبی  – 1

 رضاعی – 2

 سببی- 3

چند دسته اند؟ آن ها .  از طریق پدر و مادر محرم می شوندچگونه محرم می شوند؟ محارم نسبی 

 آن عدد را درشت روی تخته می نویسم که هرگز فراموش نشود.شما یگویید بله جواب صحیح بود 

             7 
  :محرمند یکدیگر با زیر شرح به فامیل زنان و مردان از دسته هفت محارم نََسبی،

 محارم مرد یا زن عبارتند از:1شما آن هفت دسته را بشمارید.

 زن                                                        مرد           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سباند، تا کار با آن چو پشت آن ها یک آهن ربای کوچک می  عدد کارت درست می نماید و روی هر کدام یکی از محارم را می نویسد 14. مربی 1 

 برد آسان باشد.ها روی تخته وایت 

 پدر مادر

 خاله

 خواهر

 دختر

 دختر برادر

 دختر خواهر

 عمو عمه

 

 پسر خواهر

 پسر برادر

 برادر

 پسر

 دایی



که شامل چه کسانی می را بیان می نمایم. ها من توضیح کاملتر آن این کارت ها توجه نماییدبه ره ادوب

 شوند.

    باال به مادری و پدری مادربزرگ ،مادر.۱

 پدری ومادری به باال بزرگپدر،پدر.2

        آخر تا پسری و دختری هاینوه و دختر.3

  آخر تا دختری و پسری نوادگان و پسر. 4

                                        دختر خواهر ونوادگان اوتاآخر  ،خواهر.5

  ، پسر برادر ونوادگان او تاآخر برادر  .6

                        آخر تا او نوادگان و برادر دختر. 7

  آخر تا او نوادگان و خواهر پسر.8

             باال به مادران و پدران هایعمّه و عّمه.9

  باالبه مادران و پدران عموهای و عمو.01

                            باالبه مادران و پدران هایخاله و خاله.00

 2باالبه مادران و پدران هایدایی ودایی.01 

 

 باشید، مسابقهشما که این مطالب را خوب یاد گرفتید آماده 

و روی تخته نصب می  دو نفر داوطلب به جلوی تخته تشریف بیارورند، من این کارت ها را مخلوط می کنم 

مردو  )محارمهر کسی توانست زودتر آن ها راجدا کند زمان گیری میکنم ،به نوبت با ساعت دقیق و کنم

    متشکرم                                    برنده است. محارم زن(

 چه کسانی هستند؟آن ها محارم رضاعی دسته ای دیگر از محارم چه کسانی هستند؟بله 

 محرم او بستگان و 3دایه زن آن به بنوشد، خاصّی شرایط با را خود مادر غیر شیر کودکی، اگر رضاعی  

 .شودمی گفته شیری یا َرضاعی محرم آن، به که شودمی

                                                                                      4؟ چه کسانی هستندمحارم سببی 

 

                                                           
     .۲۶۲-۲۶۲، ص۲تحریر الوسیلة ج. 2 

طور مکفی و مرتبه به ۵۱یا  -ج .دایه باشدروز، غذایش منحصر در شیر یک شبانه -ب .محکم شود استخوانش بروید و گوشتش قدر شیر بخورد کهآن -الف  -1شرط محقق می شود هشت . با  3

     .۲۶۲-۲۶۱، ص۲تحریر الوسیلة ج .متوالی شیر دایه را بنوشد

 

درون آن کلمه ازدواج را می نویسد و توضیح کوتاهی هم در خصوص معیار های ازدواج پس از شنیدن پاسخ های دانش آموزان می کشد و  روی تخته یک قلب رسید سریعجا . مربی وقتی به این  4

 دینی دهد

یمانپ  

 ازدواج
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 :است آمده زیر در که شودمی فامیل دو افراد از برخی میان محرمیت سبب نیز، 5پیمان زناشویی

 و( نادختری) زن ،دختر باالبه عروس هایمادربزرگ و مادر: شوندمی محرم داماد، به که کسانیبرخی از 

 آخر تا او هاینوه

 و( ناپسری) شوهر پسر،باالبه داماد هایپدربزرگ و پدر  شوند :می محرم ،عروس به که کسانیبرخی از 

 آخر تا او هاینوه

 از شما سوال می کنم با دقت جواب دهید؟ دو مسئله که کمتر به آن دقت می شود 

حکم شوهر خواهر چیست محرم است یا نامحرم؟ دست ها را بلند کنید آن ها که می گویند محرم 

 مردان دیگر حکم و نیست محرم زن خواهر به خواهر شوهراست.بله متاسفانه اشتباه گفتیدچون 

 طالق در او طالق از پس نیز و است او همسر خواهرش که زمانى تا خواهر شوهر با ازدواج .دارد را نامحرم

 .نیست صحیح و جایز است، عده در که زمانى تا رجعی

حکم زن برادر چیست؟محرم است یا نامحرم؟ آن ها که می گویند نامحرم است دستها رابلند کنند. بله 

 .درست گفتید نا محرم است

 حل می کنیم آماده اید؟رمزی برای ادامه بحث برای این که حواس های شما خوب جمع شود یک جدول 

است شما حرف اول را کنار بگذارید سپس چهار خانه چهار خانه بشمارید و آن حرف را  4رمز جدول ما عدد 

 یاد داشت نمایید تا به پیام جدول برسید هرکس توانست زودتر به پیام جدول برسد دستش را بلند نماید.

 

 ا    5 ی     4 ا      3 ا    1   و    0

 ت   01 ج    9 ر     8 د    7 س   6

 گ   05 ی    04 ب   03 د   01 ب    00
 

 "واجب است یاد بگیرد"پیام جدول                               

 پیام جدول "واجب است یاد بگیرد" درست گفتید اما چه چیز واجب است یاد بگیرد؟ شما بفرمایید

و این احکام « که انسان غالبا به آن ها نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. 6مسائلی»بله کامال درست است 

که برخی احکام تخصصی است مثل احکام  یمحرم و نامحرم را انسان ها غالبا به آن نیاز دارند، در حال

 تجارت برای آن هایی که تجارت می کنند حالت وجوب پیدا می کند و برای سایرین این حالت را ندارد.

                                                           
    .۲۶۲، ص۲تحریرالوسیلة ج. 5 
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 سی سوال کند تکلیف از چه زمانی برانسان واجب می شود ؟ شما چه جوابی می دهید؟اگر ک

از زمان بلوغ شرعی یا این که سن انسان به سن تکلیف رسیده باشد،البته به برخی که هنوز سنشان 

 می نویسم .  برخی از حروف آن را  من سریع روی تخته دچه می گوینکامل نشده 

 م ز ی                                              
شما بفرمایید  عجله نکنید خودتان یک حرف دیگر به آن اضافه کنید؟گویند درست است؟ یزمشما بخوانید.

مویز را جابجا کنید بله  از درسته ؟ نه مویز نوعی کشمش است. پس صحیح آن چیست یک حرف مویز

 می گویند. ممیز""

پرسم ممیز کیست؟کسی که سنش به سن تکلیف نرسیده اما مسائل گوناگون را می فهمد از شما می 

و به اصطالح تمیز یا تشخیص می دهد این شخص هم باید اصولی را رعایت کند _ مثل وارد شدن در 

 ونگوید من هنوز به سن تکلیف نرسیده ام. - .... و جایی که نامحرم قرار دارد، سر زده وارد اتاق نشود

در خصوص ورود به مکان یا کسی می تواند نمونه ای از رفتار پیامبر اکرم )صلی هللا علیه و اله و سلم( را آ

 .های دیگر بیان نماید

به جایی تشریف می بردند از بیرون سه بار سالم می  یپیامبر اکرم )صلی هللا علیه و اله و سلم( وقت

 زادامه بحث را دنبال می کنیم با ذکر یک صلوات ا .7کردند و اگر صدایی نمی شنیدند باز می گشتند

کدام سوره در خداوند. باشد می پاکدامنی و نگاه موضوع داشته وجود آن در بحث مومنین میان دره ک موضوعاتی

خیلی عالی است کسی می تواند شماره "نور سوره"راهنمایی می کنم ضد تاریکی  آن را فرموده است؟  قرآن از

 آیه در اینمربوط به وظایف زنان است و 30 8آیه  ،مربوط به وظایف مردان می باشد 31آیه را بگوید؟ بله اتآی

 آیه را می خوانم شما آن را تکرار کنید قسمتی از است ابتدا کرده معرفی را نامحرمو  محرم افراد

 حفظ شدید شما با هم بخوانید ،آیه راو قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ......    یک بار دیگر تکرار کنید

 مردان مومن را بگو چشم ها از نگاه ناروا بپوشند
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ا ما باید این احکام و مسائل را پیشنهاد می شود چند جلسه اصول عقاید برای مخاطبین گذاشته شود و یک باره وارد مباحث احکامی نشوند،   اگر دانش آموزان سوال نمودندچر. 

طور خالصه می توان گفت افرادی که به خدا اعتقاد دارند،می دانند جهان خالقی دارد و آن خالق همه کار هایش از بیاموزیم؟ البته این مطلب چند جلسه بحث و برهان نیاز دارد اما به 

  .روی نظم و تدبیر است ، قوانین او برای هدایت و سالمت بشر است و تنها راه سعادت بشر پیروی از قوانین اوست

 35نی/پیام عدالت/تهران/ص ترجمه حامد رحمت کاشاعالمه طبا طبایی/سنن النبی/. 7 

تِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاء بُُعولَتِِهنَّ أَْو  ِمْنهَا َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَ  ُجیُوبِِهنَّ َوََل یُْبِدیَن ِزینَتَهُنَّ إَِلَّ لِبُُعولَ َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ َوََل یُْبِدیَن ِزینَتَهُنَّ إَِلَّ َما ظَهَرَ . 8 

َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظهَُروا َعلَ  َعْوَراِت النَِّساء َوََل ائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُهُنَّ أَِو التَّابِِعیَن َغْیِر أُْولِ أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِی إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِی أََخَواتِِهنَّ أَْو نِسَ  ْربَِة ِمَن الرِّ ی اْْلِ

ِ َجِمیًعا أَیُّهَا اْلُمْؤِمنُونَ    ;لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِیَن ِمن ِزینَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَ  َّللاَّ
 

و پاكدامن  ورزند و زیورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش  تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشانندو به زنان با ایمان بگو 
ان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانش

اى به زمین[ اند آشكار نكنند و پاهاى خود را ]به گونه نیازند یا كودكان  كه بر عورت هاى زنان وقوف حاصل نكرده  خود یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كه ]از زن[ ب  [زنان ]همكیش

 دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگ  ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه كنید امید كه رستگار شویدتا آنچه از زینتشان نهفته م  نكوبند 



 آیه را حفظ شدید شما با هم بخوانید ،یک بار دیگر تکرار کنیدو قل للمومنات یغضضن من ابصارهم.......     

 و..... تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشانندو به زنان با ایمان بگو  

 اصطالحا   و استشده وضع مردان و زنان پوشش برای حجاب حدودی را رعایت نمایندزنان و مردان باید 

  مسلمان زنان توسط دست دو و صورت جز به بدن اعضای سایر و مو ضروری پوشاندن از است عبارت

هر لباسی و با هر آرایش و  بااما آیا اینکه قرآن کریم افرادی را به عنوان محرم معرفی کرده به این معناست که 

 !زینتی می توان در مقابل آنان ظاهر شد؟؟

 

در قرآن و روایات می توانیم پاسخ این مسئله را جستجو کنیم و حدود حجاب در مقابل محارم را هم بدست 

 ....آوریم

 :آشکار کردن زینت به سه دسته تقسیم می شود

اال ما ظهر منها بیانگر موضوع پوشاندن زینت های زن بر نامحرم است و نگاه به زینت آیه فوق جمله  ادامهدر

 .های آشکار تنها در صورتی بالمانع است که ناخواسته اتفاق بیافتد یا اینکه خالی از هرگونه قصد لذت باشد

شامل می شود و موضوع بعدی زینت زن برای شوهر است که زینت علی االطالق می باشد و تمام بدن زن را 

 . جایز است

است،که باید حد متعارفی  حدود حجاب و زینت زن برای سایر محارم آن توجه شود بهباید اما موضوع سوم که 

 آمده است. 9سوره احزاب 55داشته باشد.این مباحث در آیه 

ده برای محارم غیر ن هم در محدوده ای که در روایات نقل شآجواز نگاه کردن به زینت های باطنی زنان البته  

 .شوهر به شرطی است که قصد لذت در بین نباشد و نگاه عاری از هرگونه هوس باشد

 در پایان جلسه دعایی می کنم شما آمین بگویید

 حیاء و دوری از زشتی ها عطا بفرما. آمینخدایا به همه ما 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
  ;یدًااتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ وَاتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِاء أَخَوَلَّا جُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَ . 9 

[ و باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزى گواه بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان ]همکیش[ و بردگانشان گناهى نیست ]که دیده شوند

 است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  



     

 


